
Zápis 
z 23. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 28.06.2006 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal (body 5-25), Mgr. 
Roman Fabeš, Milena Kopečná, Jan Kopejtka, Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. 
Stanislav Máca, Hana Müllerová, Lubomír Nerad (pouze bod 1), Bohumil Norek 
(body 1-16), Ing. Josef Plucar, Ing. Jiří Policar, Mgr. Jan Sláma 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet  
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta oznámením, že přítomno je 12 členů zastupitelstva 
(omluveni:J. Barták, M. Kouba, MUDr. E. Matoušková, L. Nerad, B. Pokorný, M. Sova, 
F. Štancl a RNDr. M. Vystrčil) a konstatováním, že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM  
 
Starosta navrhl rozšířit program jednání o bod 22) Pořízení změny regulačního plánu 
obytné zóny Telč – Svatojánská.  
Hlasování: 12 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM)  
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 23. zasedání zastupitelstva města Ing. J. Bartoška a 
Mgr. B. Krejčí. 
Hlasování: 12 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 22. zasedání ZM  
 
Tajemník informoval, že zápis z 22. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli B. 
Norkem a B. Pokorným ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (86.-90. schůze RM)  
 
Přišel radní R. Doležal. Přítomno je 13 členů ZM. 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města (RM 86. – 90) – bez připomínek. 
 

6) Místní operační plán - Spádový region ORP Telčsko: schválení investičních akcí  
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Bohumil Tripal 
 
B. Tripal - představil Místní operační plán 
 
starosta – není to úplně závazný materiál, je to spíše strategický všeobecný plán, je 
přesvědčen že podobné kroky se v minulosti vyplatily.Je to naznačení směru dalšího 



rozvoje města, materiál může být dále doplňován 
 
Ing. arch. Roman Koucký – prezentace sport. areálu v ul. Masarykova a býv. Školního 
statku (pilotního projektu MOP) 
Na hlasování odešel S. Máca. 
 
UZ 206-6/23/2006 
Zastupitelstvo města projednalo Místní operační plán – Spádový region ORP Telčsko v 
předloženém rozsahu podání 6/23. 
Hlasování: 12 pro 
 
UZ 207-6/23/2006 
Zastupitelstvo města schválilo návrh projektů v investorství města Telče a Mikroregionu 
Telčsko na období 2007-2013, zařazených do místního operačního plánu – Spádový 
region ORP Telčsko v předloženém rozsahu podání 6/23 
Hlasování: 12 pro 
 

7) Návrh na změnu zařazení jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Předkladatel: Z pověření RM - R. Dolejš 
 
J. Muranský (velitel hasičského sboru stanice Telč) – vysvětlit rozdíl mezi kategoriemi 
JPO V a JPO III/1 
 
starosta – chtěl by aby zazněl veřejný příslib, že místní profesionální jednotka hasičů 
nebude v budoucnu zrušena vzhledem k existenci JPO III/1. 
 
Ing. kpt. Libor Hanuška (HZS Jihlava) – tuto změnu zařazení chceme proto, aby byla 
jednotka více akceschopná, vzroste počet zásahů a s tím praxe a odbornost hasičů. V Telči 
jsou k dispozici pouze 4 pracovníci k akci a touto změnou se zvýši akceschopnost 
jednotky. HZS nebude rušit místní profesionální jednotku hasičů 
 
J. Policar – jak ovlivní změna právních norem od 1. 7. rychlost dojezdu? 
Ing. Hanuška – nijak výrazně- dojezd je jen článkem v akci, mnohem déle času zabere 
ohlášení  
 
Úkol: Radek Dolejš - T/15.7. – adm. dohod o členství v jednotce sboru dobrovolných 
hasičů. 
 
UZ 208-7/23/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje změnu zařazení jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Telče z kategorie JPO V do kategorie JPO III/1. 
Hlasování: 13 pro 
 

8) Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtové rezervy města na financování 
městské akce Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna a 
Mozartova jízda v rámci Dispozičního fondu INTERREG IIIA. 
Předkladatel: Z pověření RM - Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury 

starosta – kvůli podmínkám dotačního titulu se k projektu Historické slavnosti přiřadila 
Mozartová jízda v rámci přezhraniční spolupráce s rakouskou stranou. Město získalo 



dotaci na 75% nákladů projektu, 25% je v rozpočtu odboru kultury. Akce se musí 
předfinancovat, takže ZM musí schválit zásah do rezervy a poté se rezerva zafinancuje z 
dotace 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. – RO dle usnesení UZ 209-8/23/2006 – Historické 
slavnosti... 
 
UZ 209-8/23/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z rezervy rozpočtu města 
ve výši 242 600 Kč na předfinancování městské akce Historické slavnosti Zachariáše z 
Hradce a Kateřiny z Valdštejna a Mozartova jízda konané dne 13. 8. 2006 v rámci 
Dispozičního fondu INTERREG IIIA. 
Hlasování: 12 pro, 1 se zdržel 
 

9) Rozpočtové opatření - schodiště ZŠ II  
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. – RO dle usnesení UZ 210-9/23/2006 – schodiště ZŠ II. 
 
UZ 210-9/23/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 2,2 mil dle textové části 
podání 9/23. 
Hlasování: 13 pro 
 

10) Závěrečný účet města, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Telče za 
rok 2005  
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

Bez rozpravy. 
 
UZ 211-10/23/2006 
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření města 
Telče za rok 2005 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města a to bez výhrad. 
Hlasování: 13 pro 
 

11) Prodej části pozemku parc. č. 7364/1 v obci a k. ú. Telč - manželé Krejčovi 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

starosta – navrhuje, aby se řešilo stejně jako u pí Plačkové, uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/31.7. – adm. smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle xx-
11/23/2006 – manž. Krejčovi. 
 
UZ 212-11/23/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 7364/1 o výměře cca 1 m2 v 
obci a k. ú. Telč manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 100 Kč/m2 
za podmínek smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní.  



Hlasování: 13 pro 
 

12) Mikroregion Telčsko - žádost o příspěvek na spolufinancování projektu "Šance pro 
obec" 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

starosta – financováno z oper. programu Evropský sociální fond, pomáhá obcím řešit 
zaměstnanost. Zaměstnanci jsou Mikroregionu a ten je půjčuje, přispíváme 25% na mzdu 
těm zaměstnancům, kteří pracují na MěÚ. 

 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. – adm. dotace dle usnesení UZ 213-12/23/2006 – 
Mikroregion „Šance pro obec“. 
 
UZ 213-12/23/2006 
Zastupitelstvo města schválilo dotaci ve výši maximálně do 80 tis Kč Mikroregionu 
Telčsko na spolufinancování projektu "Šance pro obec" z rezervy města (§ 6409, pol. 
5901/§6409,pol. 5329). 
Hlasování: 13 pro 
 

13) Mikroregion Telčsko - žádost o příspěvek na spolufinancování projektu "III. etapy 
přípravy přeměny areálu Panského dvora na vzdělávací, rekreační, společenské a 
kulturní centrum Mikroregionu Telčsko" 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 
 

starosta – žádost na další etapu opět uspěla (již po třetí), tento dotační titul může využít 
pouze Mikroregion; projekt má dvě části: developerská činnost – studie proveditelnosti, 
způsob financování a hledání partnera na realizaci přeměny statku atd. a druhá část je 
rekonstrukce holubníku. Dotace je 75% a protože žadatel je Mikroregion, musíme převést 
fin. prostředky na něj 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. – RO dle usnesení UZ 214-13/23/2006 – přeměna 
areálu Panského dvora. 
 
UZ 214-13/23/2006 
Zastupitelstvu města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 720 tis Kč Mikroregionu 
Telčsko dle textové části podání 13/23. 
Hlasování: 13 pro 
 

14) Mikroregion Telčsko - žádost o příspěvek na spolufinancování projektu "Dopravní 
hřiště" 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

starosta – dětský projekt ve spolupráci s ZŠ III, 1,5 mil. Kč je reálný rozpočet na 
dopravního hřiště, areál je třeba řešit komplexně; v letošním rozpočtu nejsou peníze 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.7. – informovat Mikroregion o usnsesní UZ 215-
14/23/2006 – dopravní hřiště. 
 



UZ 215-14/23/2006 
Zastupitelstvo města neschválilo dotaci ve výši 128.600 Kč Mikroregionu Telčsko na 
spolufinancování projektu "Dopravní hřiště pro Mikroregion Telčsko". 
Hlasování: 13 pro  
 

15) Volba přísedících Okresního soudu v Jihlavě 
Předkladatel: Z pověření RM - Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ 

Bez rozpravy. 
 
UZ 216-15/23/2006 
Zastupitelstvo města volí přísedícím Okresního soudu v Jihlavě na funkční období 2006-
2010 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování:12 pro, 1 se zdržel 
 
UZ 217-15/23/2006 
Zastupitelstvo města volí přísedícím Okresního soudu v Jihlavě na funkční období 2006-
2010 xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 13 pro 
 

16) Závěrečný účet a zpráva o činnosti svazku obcí Česká inspirace za rok 2005. 
Předkladatel: Z pověření RM - Hana Müllerová - místostarostka 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Hana Müllerová - T/31.7. – informovat sdružení Česká inspirace o usnesení UZ 
218-16/23/2006 – závěrečný účet. 
 
UZ 218-16/23/2006 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření sdružení Česká inspirace za rok 2005. 
Hlasování: 13 pro 
 

17) Závěrečný účet a zpráva o činnosti svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 
2005. 
Předkladatel: Z pověření RM - Hana Müllerová - místostarostka 
 
Odešel B. Norek. 
 
místostarostka – představila propagační materiály 
 
Úkol: Hana Müllerová - T/31.7. – informovat svazek obcí České dědictví UNESCO o 
usnesení UZ 219-17/23/2006 – závěrečný účet. 
 
UZ 219-17/23/2006 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2005. 
Hlasování: 12 pro 
 



18) Dolnorakouská zemská výstava 2009 
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/12.7. – adm. smlouvy o spolupráci na Dolnorakouské výstavě 
2009. 
 
UZ 220-18/23/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci na Dolnorakouské výstavě 2009 
mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, krajem Vysočina, městem Horn,regionem Raabs a 
městem Telč dle přílohy podání 18/23. 
Hlasování: 12 pro  
 

19) Závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2004 - DSO Železnice 
Kostelec - Slavonice 
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 
 
starosta – tento svazek nevykazuje velkou činnost ani velké finanční operace 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/31.7. – informovat Svazek obcí Železnice Kostelec – Slavonice o 
usnesení UZ 221-19/23/2006 – závěrečný účet. 
 
UZ 221-19/23/2006 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet za rok 2005 a Zprávu o přezkoumání 
hospodaření za rok 2005 Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice. 
Hlasování: 12 pro 
 

20) Závěrečný účet a Zpráva o činnosti dozorčí rady svazku obcí Mikroregion Telčsko 
za rok 2005 
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/31.7. – informovat Mikroregion Telčsko o usnesení UZ 222-
20/23/2006 – závěrečný účet. 
 
UZ 222-20/23/2006 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu dozorčí rady svazku obcí 
Mikroregion Telčsko v roce 2005. 
Hlasování: 12 pro 
 

21) Závěrečný účet a Zpráva o činnosti kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko v roce 2005 
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/31.7. – informovat SVaK o usnesení UZ 223-21/23/2006 – 
závěrečný účet. 



UZ 223-21/23/2006 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu kontrolního výboru o činnosti 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v roce 2005. 
Hlasování: 12 pro 
 

22) Pořízení změny regulačního plánu obytné zóny Telč - Svatojánská 
Předkladatel: Z pověření rady města Ing. Bohumil Tripal 

B. Tripal – je prodáno pouze 17 parcel pro rodinné domky, ale není žádný zájem o 
řadovky. Minulý týden firma F-Plan nabídla odkoupení pozemků pro řadovky a postavila 
by na něm 2 bytové domy 
 
starosta – z pozice města jsou posuzovány 2 varianty – rozparcelování na rodinné domky, 
nebo bytové domy. Rozhodující budou stanoviska vlastníků stavebních parcel v obytné 
zóně. 
 
UZ 224-22/23/2006 
Zastupitelstvo města v souladu s § 31 odst. 1 a 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, schvaluje pořízení změny 
regulačního plánu obytné zóny Telč – Svatojánská tak, aby v části 1.02 zóny mohly 
vzniknout dva bytové domy 2x7 bj a parkovací stání. 
Hlasování: 12 pro 
 

23) Rozprava členů ZM  
 
starosta – včera 27. 6. proběhlo jednání se zástupci Polikliniky Telč, s. r. o. o podmínkách, 
které by byly přijatelné pro obě strany. Poliklinika nechce prostory jako suterén a chodby. 
Rada schválila nájem za 180 tis. Kč/rok. O to o co se zmenšily pronajímané prostory se 
snížil nájem. Náš příslib je, že vybrané finance na nájemném se vrátí jako investice do 
budovy polikliniky. Pronájem bude na 10 let. Připravuje se nájemní smlouva, bude 
projednána na RM. 
- akce na náměstí bude ukončena v pátek 30.6. po odstranění závad; poté předána15.7., 
akce byla financována z evropských peněz 
 
místostarosta – vysvětlila financování Arts&filmu, akci produkčně zabezpečila firma 
Avant Promotion, město přispělo na tento festival z rozpočtu 50 tis. Kč, 50tis. Kč z Fondu 
Vysočiny, 25 tis. Kč z Kraje Vysočina, 300 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR, 50 tis. Kč 
sponzorský dar České spořitelny, dále upozornila na spolupracující subjekty (Masarykova 
univerzita, ČVUT, SKŠ Bechyně, NPÚ Praha), na úspěšné doprovodní programy a 
význam akce v evropském kontextu. 
- město vydalo grafický list, na kterém je Zachariáš, autorem je Petr Minka (autor graf. 
námětu k světové výstavě Rudolf II) a technika je lept, je určen na „Ceny města“ a pro 
významné návštěvy. 
 
J. Policar – informoval o ukázce moderních technologií k těžbě. Lesní závod Telč měl 400 
zaměstnanců a u nimi obsluhovaných strojů docházelo k úniku olejů. Uvažuje se o 
pořízení technologie, což by znamenalo nová pracovní místa v Telči. O výsledku bude 
informovat 
 
starosta– informoval o špatné organizaci přechodu na bodový systém ze strany 



Ministerstva dopravy ČR 
 
tajemník – informoval o změnách vydávání cestovních dokladů od 1. 9. 2006. Pozval 
přítomné k prohlídce nového pracoviště pro pasy s biometrickými údaji 
 
starosta – informoval, že do konce volebního období by se zastupitelstvo města mělo sejít 
ke dvěma zasedáním (koncem srpna nebo začátkem září a v druhé polovině října) 
 

24) Souhrn přijatých usnesení  
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení na 23. zasedání zastupitelstva města – bez 
připomínek. 
 

25) Závěr zasedání  
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem příjemné dovolené. 
 
Zapsali:  
Mgr. Pavel Soukup, Jitka Plhalová, 16.00 – 19.30 hod 
 

 

 

 

Ing. Jan Bartošek, v. r. 
ověřovatel  

Mgr. Blanka Krejčí, 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 


