
Zápis 
z 19. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 13.10.2005 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Milena 
Kopečná, Jan Kopejtka, Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. Stanislav Máca, MUDr. Eva 
Matoušková, Hana Müllerová, Bohumil Norek, Bohumír Pokorný, František 
Štancl 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 

- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet 
 
Jednání zastupitelstva města zahájil starosta oznámením, že přítomno je 13 členů 
zastupitelstva (omluveni: Miroslav Sova, RNDr. Miloš Vysrčil, Ing. Jiří Policar, Ing. 
Josef Plucar, Lubomír Nerad, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Jan Sláma, Miroslav 
Kouba,) a konstatováním, že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Program jednání byl schválen všemi přítomnými bez připomínek. 
Hlasování: 13 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 19. zasedání zastupitelstva města Milenu Kopečnou 
a MUDr. Evu Matouškovou. 
Hlasování: 13 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 18. zasedání ZM 
 
Tajemník informoval, že zápis z 18. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli 
Radkem Doležalem a Bohumírem Pokorným ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (70.- 71. schůze RM) 
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města (70. – 71. schůze RM) – bez 
připomínek. 
 

6) Záměr města podat žádosti o finanční dotace pro realizaci investičních akcí v roce 

2005 
 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Bohumil Tripal, vedoucí ORÚP 

starosta – vysvětlil, že ze SVaK dostává město každý rok částku přibližně 4 mil. Kč. Je 
reálné získat 2 mil. Kč na tuto akci. Probíhalo jednání na SFDI, je možné, že v budoucnu 



bude možno získat dotaci na rekonstrukci povrchů. Podmínky dotačních programů se však 
neustále mění. Počítáme i s tím, že město získá finanční prostředky prodejem stavebních 
parcel. Schválením usnesení v navrhovaném znění se nezavazujeme, že budeme muset 
peníze skutečně z rozpočtu vynaložit, ale podmínky dotačních titulů vyžadují, aby žádost 
o finanční dotace schválilo zastupitelstvo města 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/31.10. – podat žádost o finanční dotace dle 168-6/19/2005 – 
vodovody a kanalizace v ulicích Květinová, Křížova a Luční. 
 
UZ 168-6/19/2005 
Zastupitelstvo města souhlasí, aby Město podalo žádost o finanční dotace na akce 
"Výstavba vodovodu a výstavba kanalizace v ulicích Květinová, Křížova a Luční (část)", 
které jsou připravované k realizaci v roce 2006.  
Hlasování: 13 pro 
 

7) Návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní - Obytná zóna Svatojánská 
 

 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

starosta – není to nic, co by bylo v rozporu se smlouvami, které byly schváleny na 
zasedání zastupitelstva města v loňském roce. Jde o to, že p. Hák chce mít větší jistotu pro 
to, aby mu Město prodalo stavební parcelu. Touto smlouvou mu vycházíme vstříc a 
zároveň máme ve smlouvě schválenou i pojistku ve formě předkupního práva s věcnými 
účinky, že se stavební parcelou nebude spekulováno. V pondělí 17. 10. je p. Hák 
připraven tuto smlouvu a kupní smlouvu podepsat. Tím budeme mít podepsány všechny 
kupní smlouvy na vykupované pozemky kromě p. Nekoly, jehož pozemek ale pro 
realizaci sítí nepotřebujeme, a můžeme podat návrh na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí u katastrálního úřadu. Ze všech koupených pozemků bude vytvořen 
jeden pozemek, ze kterého se oddělí jednotlivé stavební parcely ve smyslu regulačního 
plánu. Pak bude možné již stavební parcely nabídnout veřejnosti. 20. 10. proběhne 
výběrové řízení na zhotovitele inženýrských sítí, tzn. že po tomto datu již budeme vědět 
konkrétní výši kupní ceny. Na vybudování inženýrských sítí použijeme úvěr od České 
spořitelny, a. s. 
 
J. Bartošek – dotázal se, zda přijatý úvěr byl použit i na výkup pozemků 
 
starosta – odpověděl, že úvěr byl použit na výkup pozemků a bude použit i na výstavbu 
inženýrských sítí 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/17.10. – uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě 
kupní s Ing. Martinem Hákem dle 169-7/19/2005. 
 
UZ 169-7/19/2005 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě kupní s panem M. H. ve znění 
dle přílohy podání 7/71. 
Hlasování: 13 pro 
 
 



8) Přijetí úvěru na financování rekonstrukce stravovacího pavilonu Základní školy 
Masarykova 

 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

starosta – jedná se o takový mechanizmus financování, že nejdříve se akce musí provést, 
zaplatit a po vyhodnocení se poskytne dotace ze SROP. Celá akce bude stát asi 31 mil. 
Kč, z toho dotace bude přibližně 22 mil. Kč a Město do tohoto projektu vloží asi 9 mil. 
Kč, tzn. že dotace bude asi dosahovat 71 – 72 % nákladů, což je pro Město velice 
výhodné.  
 
B. Tripal – informoval o aktuálním průběhu prací investiční akce „Otevřená škola“ 
 
J. Kodýs (ředitel ZŠ II) – poděkoval radě města a zastupitelstvu města za prováděnou 
investiční akci 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/25.10. – adm. smlouvy o úvěru dle 170-8/19/2005 – 
„Otevřená škola“. 
 
UZ 170-8/19/2005 
Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru na financování rekonstrukce stravovacího 
pavilonu Základní školy Masarykova ve výši 6 mil. Kč od České spořitelny, a. s. za 
podmínek dle přílohy podání 8/19. 
Hlasování: 13 pro 
 

9) Změna smluvních podmínek - úvěr Svatojánská 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/25.10. – adm. změny smluvních podmínek Smlouvy o 
investičním úvěru. 
 
UZ 171-9/19/2005 
Zastupitelstvo města schválilo změnu smluvních podmínek Smlouvy o investičním úvěru 
č. 1041/04/LCD ze dne 29. 6. 2004 v Článku III (splácení), odst. 2 - splátky jistin za rok 
2005 budou uhrazeny jednorázově ve IV/IV roku 2006. 
Hlasování: 13 pro 
 

10) Rozprava členů ZM 
 
starosta – informoval o probíhajících investičních akcích: 
- rekonstrukce ulice Masarykova: při posledním kontrolním dni zástupci města kritizovali 
firmu STRABAG za pomalý průběh prací. Následně se stavební práce urychlily. Termíny 
by měly být dodrženy do 31. 10. by měly být položeny dlažební kostky a na zbývajícím 
úseku podkladní asfalt. 15. 11. musí být předány SÚS komunikace k zimní údržbě. V 
příštím roce mají být dokončeny povrchy a v chodnících bude položeno vedení el. energie 
a optický kabel sítě METNET. Požádal o trpělivost 



- kruhový objezd: v současné době se dokončují chodníky. Již teď je zřejmé, že záměr 
provést tento projekt byl správný a s výsledkem je spokojen 
- 10. 10. byla oficiálně zahájena rekonstrukce křižovatky u Benziny. Dopravní omezení 
bude pouze při napojování nové křižovatky na stávající komunikace asi v délce 14 dnů v 
závěru rekonstrukce. Náklady se předpokládají ve výši 36 mil. Kč a ponese je SFDI, tedy 
stát 
- minulý týden proběhlo výběrové řízení na akci rekonstrukce ulic Na Korábě, Mládkova, 
Furchova. Se stavebními pracemi se začne asi na jaře a musí být dokončeny do 30. 6. 
2006 
- rekonstrukce nám. Zachariáše z Hradce: zde je podobná situace. Ještě letos musíme 
provést rekonstrukci vodovodu v Palackého ulici, na kterou bychom od SVaK měli získat 
2 mil. Kč. Na jaře musí být provedena rekonstrukce povrchu, tzn. že na náměstí bude 
přístup z ulice Na Baště. Akce musí být dokončena 30. 6., jinak bychom přišli o dotaci. 
Do této situace jsme se však nedostali vlastní vinou, zpoždění je způsobeno složitostí 
administrace dotace z programu PHARE 
 
místostarostka – doplnila dotační tituly: v říjnu je uzávěrka několika dotačních titulů. 
Dnes byla informována z neoficiálních zdrojů, že Město v rámci sdružení ČDU obdrží 
dotaci ve výši téměř 10 mil. Kč na akci Rozvoj marketingu měst Českého dědictví 
UNESCO. Jedná se o dotaci ze SROP Rozvoj služeb v CR 
- na minulém zasedání zastupitelstva města jsme schvalovali finanční závazek Města k 
realizaci projektu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji 
Vysočina. Do 14 dnů musí být žádost hotová, podáváme i další žádosti s menšími 
projekty (např. Český hudební fond, Fond obětem holocaustu) 
- Arts&film Telč 2006: dnes byla odeslána do Bruselu žádost o dotaci k dotačnímu 
programu Culture 2000. Zastupitelstvo města tuto žádost neschvalovalo z důvodu, že 
bychom se na této akci neměli výrazně finančně podílet. Partnerskými městy pro tuto akci 
bude Šala a Vídeň. Příští festival proběhne v termínu 12. – 15. 6.2006. Náklady na akci 
předpokládáme 4,5 mil. Kč 
- 12. 10. – proběhla prezentace Zdravých měst v Třebíči. Měli jsme úspěch. Je to jeden z 
povinných výstupů pro to, abychom mohli vstoupit do Agendy 21. Do konce roku 
předpokládáme vstoupit a schválit její plnění v ZM. Pro obce a města znamená Agenda 21 
to, co pro firmy ISO. Plnění Agendy 21 bude mít velký vliv i na příjem dotací od státu a 
od EU. Ihned po zápisu bychom se měli zařadit podle splněných kriterií a ukazatelů do 
poloviny stanovených kategorií 
 
starosta – zdůraznil, že je to velmi důležité pro získávání dotací 
 
starosta, místostarostka –pozvali přítomné na 24. 10. v 15,30 hod na odhalení pomníčku 
Ladislava Hose (dětské oběti 2. světové války) a na předávání Cen města 2005 24. 10. v 
DPS  
 

11) Souhrn přijatých usnesení 
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení – bez připomínek. 
 

12) Závěr zasedání 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast. 
 



Zapsali: 
Mgr. Pavel Soukop, Eva Kotrbová, 17,00 hod. – 18,00 hod. 
 

 
 
 

Milena Kopečná  
ověřovatel  

MUDr. Eva Matoušková  
ověřovatel  

 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


