
Zápis 
z 21. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 15.02.2006 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, 
Milena Kopečná, Jan Kopejtka, Miroslav Kouba, Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. 
Stanislav Máca, MUDr. Eva Matoušková, Hana Müllerová, Bohumil Norek, Ing. 
Josef Plucar, Bohumír Pokorný, Mgr. Jan Sláma, Miroslav Sova, RNDr. Miloš 
Vystrčil (body 10-20) 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet  
 
Jednání zastupitelstva města zahájil starosta oznámením, že přítomno je 16 členů 
zastupitelstva (omluveni: R. Doležal, M. Vystrčil, L. Nerad, J. Policar, F. Štancl) a 
konstatováním, že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
 
Starosta navrhl rozšířit program jednání o body: 
15) Odkoupení pozemku parc. č. PK 6157/3 o vým. 63 m 
16) Program poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina 
17) Rámcová smlouva o finančním podílu JMP Brno na plynofikaci obytné zóny 
Hlasování: 16 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 21. zasedání zastupitelstva města J. Bartoška a M. 
Kopečnou. 
Hlasování: 16 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 20. zasedání ZM 
 
Tajemník informoval, že zápis z 20. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli L. 
Brzkovou a J. Plucarem ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (77.-80. schůze RM) 
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města (RM 77. – 80.) – bez připomínek. 
 

6) Souhrnná zpráva o plnění usnesení ZM za II. pololetí 2005 
 
Tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení ZM za II. pololetí 2005 – bez připomínek. 
 
 



7) Smlouva o poskytování LSPP 
Předkladatel: Z pověření RM - Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Jana Matoušková - T/15.3. – adm. smluv dle 184-7/21/2006 – LSPP. 
 
UZ 184-7/21/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytování všeobecné LSPP s obchodní 
společností PP Hospitals, s. r. o. Dačice a stomatologické lékařské služby první pomoci s 
obchodní společností STOMA, s. r. o., Telč pro obce správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Telč a pověřuje starostu města k podpisu smluv v rozsahu uvedeném v příloze 
podání 7/21. 
Hlasování: 16 pro 
 

8) Obecně závazná vyhláška Města Telče: ŠKOLSKÉ OBVODY SPÁDOVÝCH 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ÚZEMÍ MĚSTA TELČE"  
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Jana Matoušková - T/ihned – zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku na ÚD a po 
zveřejnění založit do Evidence právních předpisů a odeslat jedno vyhotovení vyhlášky na 
KrÚ– školské obvody. 
 
UZ 185-8/21/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku "ŠKOLSKÉ OBVODY 
SPÁDOVÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ÚZEMÍ MĚSTA TELČE" tak, jak byla 
předložena v příloze podání 8/21. 
Hlasování: 16 pro 
 

9) Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy Telč, Hradecká 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Lenka Komůrková 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Eva Cupáková - T/28.2. – adm. Dodatku č. 2 ke zřizovací listině ZŠ III dle 186-
9/21/2006 vč. zaslání jednoho vyhotovení příspěvkové organizaci. 
 
Úkol: Eva Cupáková - T/28.2. – vypracovat úplná znění zřizovacích listin ZŠ II a ZŠ III, 
ZUŠ, MŠ a DDM vč. zaslání jednoho vyhotovení příspěvkovým organizacím. 
 
UZ 186-9/21/2006 
Zastupitelstvo města Telče schvaluje "Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy 
Telč, Hradecká" dle přílohy podání 9/21. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu Mgr. Romana Fabeše k vypracování úplných nových 
znění zřizovacích listin: 
1. Základní školy Telč, Hradecká 
2. Základní školy Telč, Masarykova 
3. Základní umělecké školy Telč 



4. Mateřské školy Telč 
5. Domu dětí a mládeže Telč 
v návaznosti na všechny schválené změny a dodatky těchto zřizovacích listin. 
Hlasování: 16 pro 
 

10) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - nabídka na koupi části pozemku p.č. 547/2 v obci a k.ú. Telč 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

M. Sova – dotázal se, za jakou kupní cenu se xxxxxxxxxxxx prodával pozemek v roce 
1992? 
 
L. Komůrková – pozemek neprodávalo město, výši kupní ceny nezná 
 
M. Kouba – jaká je výměra části pozemku 
 
L. Komůrková – geometrický plán dosud není vypracován, předmětná část pozemku má 
výměru cca 350 m2. Kupní cena je tedy do 500 Kč/m2 
 
starosta – informoval o nabídce xxxxxxxxxxxxxx (800 Kč/m2). Podařilo se vyjednat cenu 
cca 490 Kč/m2, není to nízká cena, nicméně je důležité posoudit, zda pozemek nutně 
potřebujeme či nikoliv. Tento pozemek je v oploceném areálu HZS a Policie ČR, v 
budoucnu se uvažuje s využitím pro Záchranou službu nebo heliport, je to důležitý 
pozemek. Chybu v minulosti nezpůsobilo město, ale katastrální úřad 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.3. – adm. kupní smlouvy dle 187-10/21/2006 – pozemek 
xxxxxxxxxx. 
 
UZ 187-10/21/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku p. č. 547/2 dle přílohy podání 10/21 v 
obci a k. ú. Telč od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
164.150,- Kč.  
Hlasování: 14 pro, 2 proti, 1 se zdržel 
 

11) Prodej pozemků - obytná zóna Svatojánská 

Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

starosta - vysvětlil důvod doplnění návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi 
městem a manželi xxxxxxxxxxx (vrácení částky 80 tis. Kč v případě neobdržení dotace na 
inž. sítě) 
- pozemky jsou téměř obsazeny s výjimkou pozemků pro výstavbu řadových rodinných 
domků 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – vypracovat smlouvy a předat je Ing. Kohoutkovi 
dle188-11/21/2006 – stavební pozemky Svatojánská zóna. 
 
UZ 188-11/21/2006 
Zastupitelstvo město schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě na prodej stavebních 
pozemků žadatelům dle přílohy podání 11/21 a smlouvu o smlouvě budoucí manželům 
xxxxxxxxxxxxxx na pozemky parc. č. 1204/73 o výměře 523 m2 a parc. č. 1204/74 o 



výměře 564 m2. 
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu s manželi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy podání 11/21.  
Hlasování: 17 pro 
 

12) Likvidace PBH Telč - konečná zpráva likvidátora s vyúčtováním jeho odměny 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

M. Kouba – podle zprávy likvidátora města z likvidačního zůstatku nic neobdrží, veškerý 
likvidační zůstatek obdrží likvidátor 

tajemník – nezná podrobnosti likvidace, nicméně podle konečné zprávy likvidátora je 
výše aktiv cca 70 tis. Kč (jednalo se o několik pozemků v k. ú. Horní Dubenky a k. ú. 
Telč. Podle zprávy byl prodej těchto pozemků obtížný a zdlouhavý. V tomto procesu 
vystupoval i Pozemkový fond a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, s 
těmito subjekty je složité jednání. Likvidátor uvedl, že proces likvidace trval více než 300 
hod., tento údaj se dá těžko ověřit. Vyjdeme-li z požadované výše odměny a počtu hodin, 
vychází průměrná hodinová odměna cca 160 Kč 

L. Komůrková – je důležité, aby byl tento proces ukončen, tedy aby PBH Telč byl 
vymazán z Obchodního rejstříku a celá záležitost by byla uzavřena 

Závěr z rozpravy: 

Jednání o tomto bodu bude přesunuto na ZM 22, kterého by se měl zúčastnit i likvidátor. 

Hlasování: 16 pro, 1 se zdržel 

 
Úkol: Lenka Komůrková - ZM 22 – podání dle závěru z rozpravy 12/21 a přizvat na 
zasedání likvidátora Ing. Aleše Uhlíře.  
 

13) Návrh rozpočtového výhledu města Telče na období 2007 - 2008 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková  

Bez rozpravy. 
 
UZ 189-13/21/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Telče na období 2007 - 2008 dle 
přílohy podání 13/21. 
Hlasování: 17 pro 
 

14) Návrh rozpočtu města Telče na rok 2006  
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

M. Kouba – navrhl, aby rada města měla možnost provádět rozpočtové opatření nikoliv 
do výše 200 tis. Kč ale do 100 tis. Kč 
 
starosta – pokud bychom schválili výši 100 tis. Kč, budeme muset svolávat zasedání 
zastupitelstva města mnohem častěji. I tak je hranice 200 tis. Kč nízká v porovnání s 
jinými městy 



 
Úkol: Lenka Komůrková - T/28.2. – adm. rozpočet města dle 190-14/21/2006. 
 
UZ 190-14/21/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Telče na rok 2006 v (upraveném) znění 
přílohy podání14/21. Zastupitelstvo města svěřilo radě města provádění:  
- všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, 
rozpočtu kraje Vysočina a státních fondů a jejich použití 
- všech ostatních rozpočtových opatření do výše 200 tis. Kč v jednotlivých případech v 
rámci celkového schváleného rozpočtu 
- uložilo radě města předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města přehled 
radou města přijatých rozpočtových opatření. 
Hlasování: 17 pro 
 

15) Odkoupení pozemku parc.č. PK 6157/3 o vým. 63 m² 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

Bez rozpravy. 

 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.3. – adm. kupní smlouvy dle 191-15/21/2006 – odkoupení 
pozemku v ul. Květinová. 
 
UZ 191-15/21/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku p. č. PK 6157/3 o výměře 63 m2 v 
obci a k. ú. Telč od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu 100 Kč/m2. 
Hlasování: 17 pro 
 

16) Program poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Bohumil Tripal 

Bez rozpravy. 

 
Úkol: Bohumil Tripal - T/ihned – informovat žadatele o dotaci dle 192-16/21/2006 – 
Program poskytování dotací na obnovu kult. památek v kraji Vysočina. 
 
UZ 192-16/21/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvky města žadatelům o dotaci dle "Zásad 
pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji vysočina" dle předloženého 
podání 16/21. 
Hlasování: 17 pro 
 

17) Rámcová smlouva o finančním podílu JMP Brno na plynofikaci obytné zóny 
Předkladatel: Z pověření rady města - Ing. Bohumil Tripal 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/28.2. – adm. rámcové smlouvy dle 193-17/21/2006 – JMP. 



 
UZ 193-17/21/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Rámcovou smlouvu s Jihomoravskou 
plynárenskou, a. s.Brno o finančním podílu na zajištění plynofikace obytné zóny Telč - 
Svatojánská a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.  
Hlasování: 17 pro 
 

18) Rozprava členů ZM 
 
starosta – informoval o jednání Bezpečností rady a Povodňové komise města Telče. R. 
Dolejš průběžně sleduje budovy s rovnými střechami ve městě (např. Sokolovna, 
Poliklinika, autobusové nádraží). Budeme informovat vlastníky objektů 
- množství sněhu je větší než v loňském roce, většina rybníků je ale prázdná, půda není 
zmrzlá, bude záležet na průběhu počasí. Dotčené organizace budou stav průběžně 
kontrolovat. Je připraveno protipovodňové opatření v ul. 28. října. Služby průběžně 
udržují kanalizační vpustě, odklízejí sníh. SÚS pouze udržují kanalizační vpustě 
- včera 14.2. proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy ČR ohledně jižní varianty 
obchvatu města. Na jednání byly použity materiály vypracovaného Krajským úřadem, 
které byly velice přínosné. Závěr jednání byl takový, že Ministerstvo dopravy by mělo dát 
kladné stanovisko k jižní variantě obchvatu. Schválení změny č. 2 ÚP je nezbytnou 
podmínkou pro další vývoj revitalizace býv. Školního statku 
- informoval o nabídce italského města Cividale del Friuli na spolupráci s městem Telč v 
návaznosti na partnerství kraje Vysočina s italským regionem Friuli Venezia Giulia 
 
M. Vystrčil – zástupci kraje Vysočina navštívili kraj Friuli Venezia Giulia. Tento kraj je 
jedním z nejvýznamnějších v Itálii. V rámci jednání některá města projevila zájem o 
spolupráci s některými městy v kraji Vysočina. Byl by proto, aby zástupci města navštívili 
zmíněné město a zjistili jaké by mělo partnerství přínos (výměnné stáže pro žáky a 
studenty atd.) 
 
Závěr z rozpravy: 
Zástupci města Telče navštíví Italské město. 
 
místostarostka – informovala o prezentaci města, Mikroregion Telčko se prezentoval v 
Regioninfu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – tato akce byla úspěšná 
- prezentace na veletrhu RegionTour v Brně. Město bylo představeno ve dvou stáncích 
- CzechTourism vybral města UNESCO pro propagační materiál, který je k dispozici na 
všech zahraničních zastoupeních. Telč je na úvodních stranách. Město s tím žádné 
finanční náklady nemělo 
- minulý týden byla prezentace v Bruselu, které se zúčastnili čeští europoslanci, 
zahraniční novináři 
- 27.2. se uskuteční veletrh Holiday World, budeme se účastnit společně k krajem 
Vysočina ve stánku Centrály cestovního ruchu – možnost navázání kontaktů, které 
povedou k dalšímu rozvoji města 
- Čedok nabízí ve svých katalozích možnost dovolené ve městě Telči 
- připravuje se kongres světové asociace cestovních kanceláří ASTA, který proběhne v 
Praze. Budou pořádány výjezdy pro delegáty, je pravděpodobné, že výjezdním místem 
bude i Telč 
 
M. Sova – dotázal se, zda by nemohl být odvážen sníh. Poukázal na situaci v Masarykově 



ulici – špatná průjezdnost 
- ve Štěpnické ul. větve stromu zakrývají plakátovací plochu 
 
starosta – jednal s SÚS, nechtějí vyvážet sníh z důvodu nedostatku finančních prostředků, 
Masarykova ul. je v současnosti stále v režimu staveniště. Řidiči musí jet pomalu. Až se 
tato ulice dokončí, rozšíří se možnost stání u drogerie pana Němce 
 
M. Vystrčil – měly by zaznít dvě věci. Pro komunikaci v Masarykově ulici je dostatečná 
šířka i bez odstavného pruhu. SÚS má omezené finanční prostředky, nemají peníze na 
vyvážení sněhu. Další věcí je, že ze zákona je SÚS povinna zmírnit nikoliv odstranit 
dopady zimy. Situace v Telči je v celku dobrá v porovnání s jinými místy (Žirovnice – 
Počátky). Tato zima je extrémní. Řidiči by měli být ohleduplnější 
- ve čtvrtek 15. a 16.2. by podle předpovědi počasí mělo pršet – sněžit, je možné pokud si 
vlastník budovy není jistý statikou, je možné zavolat na Krajský úřad a ten zajistí statika. 
Jeho náklady zaplatí kraj (odstraňování sněhu z hlediska statiky není jednoduché) 
 
M. Sova – dopady zimy – odklid sněhu by mohli snížit naši nezaměstnaní. V zahraničí je 
to běžná věc. Naši poslanci to nechtějí řešit 
 
M. Vystrčil – souhlasí, tato záležitost je plně a pouze v pravomoci Ministerstva práce a 
sociálních věci, které má na starosti aktivní politiku zaměstnanosti. Kraj ani město toto 
nemohou ovlivnit 
 
starosta – Mikroregion uspěl se žádostí o dotaci z programu OPRLZ. V příštích dvou 
letech získá Mikroregion finanční prostředky na cca 25 zaměstnanců, kteří by mohli 
zajišťovat pro obce např. práce v lese, zimní údržbu, práce v domově důchodců atd. Jejich 
mzda by byla pokryta ze 75% dotací 
 
L. Brzková – v ZŠ III se tělocvična pronajímá, v rozpočtu není zohledněn příjem z 
pronájmu 
 
M. Remešová – je zahrnuto v příjmu z doplňkové činnosti 
 
L. Brzková – dotázala se, zda bude hřiště u ZŠ III otevřené (od dubna do října bylo 
zavřené 
 
M. Remešová – hřiště je otevřené, zavřené bylo z důvodu výsevu travnaté plochy 
 
L. Brzková – dotázala se proč obyvatelé třídí odpad, když firma Tesco všechen odpad 
odváží v jednom autě 
 
J. Salus – papír a plast sypou do jednoho vozu, Tesco na své lince třídí papír a PET lahve, 
budeme-li trvat na odděleném odvážení odpadů, budou vyšší náklady, zaplatíme o 100 tis. 
Kč víc a firma odpad stejně vysype na jednu hromadu 
 
E. Matoušková – bylo by dobré, kdyby se třídili i jiné plasty než PET 
 
J. Salus – Tesco nemá kapacity, A.S.A. má 
 
starosta – je nutné vyvolat jednání s firmou Tesco a pokusit se problém vyřešit. V případě 



neúspěšného jednání je možné ukončit smluvní vztah a vybrat jinou firmu 
 
Závěr z rozpravy: 
Bude svoláno jednání s firmou Tesco. 
 
místostarostka – informovala o nové knize Dějiny Telče. V pondělí bude slavnostně 
představena za účasti autora Doc. Ing. Miloše Drdáckého, DrSc. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/ihned – svolat jednání s firmou Tesco dle závěru z rozpravy 
18/21. 

 

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

20) Závěr zasedání 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast. 
 
Zapsali: 
Mgr. Pavel Soukop, Eva Kotrbová, 16:00 hod. – 18:30 hod. 
 

 

Ing. Jan Bartošek, v. r. 
ověřovatel 

Milena Kopečná, v. r. 
ověřovatel 

 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Mullerová, v. r. 
místostarostka města 

 
 
Anonymizováno dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. jp 


