
Zápis 
z 24. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 06.09.2006 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. 
Roman Fabeš, Milena Kopečná, Jan Kopejtka, Miroslav Kouba, Mgr. Blanka 
Krejčí, RNDr. Stanislav Máca, Hana Müllerová, Bohumil Norek, Ing. Josef Plucar 
(body 1-6, 9-19), Bohumír Pokorný, Ing. Jiří Policar 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet  
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta oznámením, že přítomno je 15 členů zastupitelstva 
(omluveni: MUDr. Eva Matoušková, Lubomír Nerad, Mgr. Jan Sláma, Miroslav Sova, 
František Štancl a RNDr. Miloš Vystrčil) a konstatováním, že zastupitelstvo je schopno se 
usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM  
 
Starosta navrhl rozšířit program jednání o bod 16) Rozpočtové opatření - dotace SK Telč. 
Původně chtěl navrhnout rozšíření programu jednání o žádosti EMPO HOLZ, s. r. o. o 
odkoupení části pozemku p. č. 7316/3 v k. ú. Telč. Před jednání zastupitelstva však byl na 
MěÚ doručen dopis od EMPO HOLZ, ve kterém oznámili odstoupení od podnikatelského 
záměru. Tento dopis byl předložen všem členům ZM. 
Hlasování: 15 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 24. zasedání zastupitelstva města Ing. Josefa Plucara 
a MUDr. Ludmilu Brzkovou. 
Hlasování: 15 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 23. zasedání ZM 
 
Tajemník informoval, že zápis z 23. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli Ing. J. 
Bartoškem a Mgr. B. Krejčí ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města (91.-94. schůze RM)  
 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města (RM 91. – 94.) – bez připomínek. 
 

6) Souhrnná zpráva o plnění usnesení ZM za I. pololetí 2006 
 
Tajemník se vrátil k plnění třech usnesení ZM za II. pololetí 2005, která při projednávání 
zprávy o plnění usnesení ZM za II. pololetí 2005 nebyla splněna, ale nyní už splněna jsou. 



Dále přednesl souhrnnou zprávu o plnění usnesení ZM za I. pololetí 2006 – bez 
připomínek. 
 

7) Pořízení změny regulačního plánu obytné zóny Telč - Svatojánská - zrušení usnesení 
ZM 
 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Bohumil Tripal 

Odešel Ing. Josef Plucar. 
 
Bez rozpravy. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/15.9. – informovat o 225-7/24/2006 všechny žadatele o koupi 
pozemku v obytné zóně Telč – Svatojánská, se kt. byla uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě kupní. 
 
UZ 225-7/24/2006 
Zastupitelstvo města ruší usnesení č. UZ 244-22/23/2006 ("ZM v souladu s § 31, odst. 1 a 
2 zákona 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 2 x 7 bj a 
parkovací stání"). 
Hlasování: 14 pro 
 

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

M. Kouba – dotázal se, kde přesně byl odstřel proveden 
 

B. Tripal – ukázal místo na mapě a vysvětlil postup práce na staveništi 
 

M. Kouba – dotázal se, proč se neprovedl průzkum při výběru pozemku pro staveniště 
 

B. Tripal – zpracovatel regulačního plánu (xxxxxxxxxxxxxxxx) provedl dvě sondy, které 
skálu neobjevily (u silnice a u potoka). Projektant, který vypracovával projekt na 
inženýrské sítě další sondy neprovedl 
 
M. Kouba – je to nezodpovědné zavést pouze dvě sondy a to ještě na okrajích pozemku 
 
starosta – dále projektant vycházel z odborných geologických map, ve kterých bylo 
uvedeno hlinito-písčité podloží. Chybu pravděpodobně udělal projektant. Je to pro nás 
poučení pro příští výběrové řízení, tohoto projektanta již oslovovat nebudeme 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – adm. Dodatku úvěrové smlouvy dle 226-8/24/2006.  
 
UZ 226-8/24/2006 
Zastupitelstvu města schválilo změnu smluvních podmínek Smlouvy o investičním úvěru 
č. 1041/04/LCD ze dne 29. 6. 2004 v článku I, odst. 4 - čerpání úvěru nejpozději do 30. 6. 
2007.  
Hlasování: 14 pro 



9) Rozpočtové opatření - domov důchodců 
 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková , vedoucí FO 

Přišel Ing. Josef Plucar. 
 
J. Bartošek – žádost Domova důchodců je oprávněná, hovoří z vlastní zkušenosti, 
doporučuje usnesení přijmout 
 
starosta – do této situace nás stát přivádí každý rok, v této chvíli není jasné, jaké bude 
financování příští rok 
 
Ing. M. Roudenský (ředitel DD) – odevzdával rozpočet na 2007, byla podána žádost o 
dotaci na MPSV, není jasné další financování 
 
S. Máca – pokud se budou náklady zvyšovat, uvažujme o převod DD na kraj, protože 
máme v DD pouze ¼ místních občanů 
 
místostarostka – o toto jsme již jednou neúspěšně žádali, v současné době tuto možnost 
prověřujeme znovu 
 
starosta – jestliže se dotace sníží, nebude možné provozovat DD z rozpočtu města 
 
místostarostka – není standardní, že tak malé město jako Telč je zřizovatelem DD. Ještě 
nejsou jasná pravidla, jak se k této problematice postaví stát 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9. – RO dle 227-9/24/2006 – Domov důchodců. 
 
UZ 227-9/24/2006 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 500.000,-- Kč 
na provozní náklady domova důchodců (§ 6409, pol.5901/§ 4316, pol. 5331). 
Hlasování: 15 pro 
 

10) Smlouva o budoucí smlouvě Svatojánská - doplnění smlouvy o dalšího budoucího 
kupujícího 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.9. – adm. dodatku smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle 
228-10/24/2006 – xxxxxxxxxxxx. 
 
UZ 228-10/24/2006 
Zastupitelstvu města schválilo změnu smlouvy (dalšího budoucího kupujícího na koupi 
pozemku parc.č. 1204/61 o výměře 724 m2 - obytná zóna Svatojánská) - xxxxxxxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 15 pro 
 
 



11) Nabídka na odkoupení spoluvlastnického podílu parc.č. 2445/1,2 
 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková , vedoucí FO 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15.9. – informovat právní zástupkyni xxxxxxxxxxxxx o 229-
11/24/2006. 
 
UZ 229-11/24/2006 
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení spoluvlastníckých podílů (1/2) parc.č. 2445/1 a 
parc.č. 2445/2 v obci a k.ú. Telč za kupní cenu 10.000,-- Kč. 
Hlasování: 15 pro 
 

12) Prodej pozemku - obytná zóna Svatojánská 
 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková , vedoucí FO 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9. – adm. smlouvy o smlouvě budoucí s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle 230-12/24/2006. 
 
UZ 230-12/24/2006 
Zastupitelstvo město schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na prodej pozemku 
parc. č. 1204/49 o výměře 669 m2 s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx.  
Hlasování: 15 pro 
 

13) Darovací smlouva - osvětlení přístupové cesty k železniční zastávce Telč-Staré Město 
 
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková , vedoucí FO 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9. – adm. darovací smlouvy dle 231-13/24/2006 – 
osvětlení přístupové cesty k žel. zastávce na Starém Městě. 
 
UZ 231-13/24/2006 
Zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvu na převod osvětlení přístupové cesty u 
"Železniční zastávky Telč - Staré Město". 
Hlasování: 15 pro 
 

14) Ceny města Telče za rok 2006 

 
Předkladatel: Z pověření RM Hana Müllerová, místostarostka 

Bez rozpravy. 
 



Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9. – zajistit sál v UC na 23. 10. a zajistit Ceny města Telč, 
pozvánky, kulturní program. 
 
Úkol: Věra Peichlová - T/30.9. – zajistit sál v UC na 23. 10. a zajistit Ceny města Telč, 
pozvánky, kulturní program. 
 
Úkol: Hana Müllerová - T/ihned – informace oceněným o udělení ceny. 
 
UZ 232-14/24/2006 
Zastupitelstvo města schválilo udělení Ceny města Telče za rok 2006 Doc. Ing. Miloši 
Drdáckému,CSc., Mgr. Davidu Hajnovi, Mgr. Martě Horákové, Janu Talichovi, Jiřímu 
Tarasovi a Oldřichu Zadražilovi. 
Hlasování: 15 pro 
 

15) Česko-francouzská akademie, o.p.s. - poskytnutí půjčky 
 
Předkladatel: Z pověření rady města - Hana Müllerová, místostarostka 

M. Kouba – půjčka by byla splatná do konce června 2007, město každoročně přispívá 
ČFA 150 tis. Kč, příští zastupitelstvo by příspěvek nemuselo poskytovat, obě pohledávky 
by se započetly 
 

B. Norek – může město podle zákona o obcích poskytovat půjčky? 
 

místostarostka – ano, v minulosti využil půjčky SK Telč 
 

B. Norek – co se stane, když peníze ČFA nevrátí, v návrhu není uvedeno, že se schvaluje 
uzavření smlouvy o půjčce 
 
tajemník – v návrhu usnesení je schválení půjčky, tím se rozumí i uzavření smlouvy o 
půjčce. Pokud ZM schválí usnesení, bude uzavřena písemná smlouva o půjčce 
 
starosta – zajištění máme takové, že příští rok ČFA už dotaci neposkytneme a smlouva 
samozřejmě uzavřena bude 
 
místostarostka – je zajištěn příjem z prostředků EU – INTERREG IIIA smlouvou o 
poskytnutí dotace 
 
B. Norek – dotázal se na bod č. VI - žádosti, žádost o dotaci z kraje na 150 tis. Kč – 
dotace poskytnuta ve výši 100 tis. Kč. Proč město neposkytne také pouze 100 tis. Kč 
 
místostarostka – vyplývá z podmínek grantového programu kraje Vysočina 
 
Úkol: Hana Müllerová - T/ihned – informovat ČFA v Telči, o. p. s. o poskytnutí půjčky. 
 
UZ 233-15/24/2006 
Zastupitelstvo města schválilo půjčku v výši 150.000,-- Kč společnosti Česko-
francouzská akademie, o.p.s. na dofinancování projektu Francouzsko-české hudební 
akademie v Telči v roce 2006 z rezervy města za podmínky jednorázové splátky 
nejpozději do 30. 6. 2007. 
Hlasování: 10 pro, 5 se zdrželo – USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO. 



16) Rozpočtové opatření - dotace SK Telč 
 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

Jaroslav Svoboda (ředitel SK Telč) – je to každoroční dotace využívaná ke krytí el. 
energie a ostatního provozu. Probíhá jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o převodu pozemků SK Telč na Město Telč. S JUDr. J. Matouškovou 
připravují smlouvu o budoucí smlouvě kupní, ve které by byl závazek převést vlastnické 
právo k pozemkům na město Telč do 9 let (uplynutí doby po kterou je SK Telč omezeno 
disponovat s pozemky) 

 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.9. – RO dle 234-16/24/2006 – dotace SK Telč. 
 
UZ 234-16/24/2006 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 200 tis Kč - 
dotace SK Telč na provoz zimního stadionu v Telči (§ 6409, pol. 5901/§ 3419, pol. 5229). 
Hlasování: 15 pro 
 

17) Rozprava členů ZM 
 
starosta – schvalovali jsme fin. prostředky pro Mikroregion (Panský dvůr). Smlouva o 
poradenství s firmou Deloitte, probíhá intenzivní spolupráce. Výsledkem bude finanční 
studie nebo studie proveditelnosti, výběru investora, doporučení postupu atd. Bude 
potřeba vypsat co nejdříve výběrové řízení na partnera projektu. Rád by, aby ještě 
stávající RM vypsala výběrové řízení, aby se práce nepřerušila. Spolupráce s Deloitte je 
velmi dobrá a i když je drahá, zdá se, že se vyplácí. V prvním pracovním materiálu bylo 
rozpracováno několik variant financování. Vybrali jsme dvě nejméně rizikové varianty 
pro město (společný podnik, koncesní smlouva). 12.10. by mělo být veřejné projednání 
projektu, před tím by měl proběhnout seminář ZM 
 
- informace o Dolnorakouské výstavě. Podpis smlouvy, plánovaný na 12.7., se 
neuskutečnil z důvodu na straně hejtmana spolkové země Dolní Rakousko. Zatím se 
nepodařilo najít nový termín podpisu smlouvy. Včera 5. 9. se za město zúčastnil jednání v 
Rakousku. Na straně rakouských partnerů jsou již vytvořeny přípravné týmy, již jim byly 
poskytnuty prostředky na realizaci. Na naši straně zatím ne. Je možnost získat prostředky 
z programu INTERREG (spravuje ho Dolní Rakousko a kraj Vysočina) 
 
- Otevřená škola - první etapa je dokončená, je vypracovaná Závěrečná zpráva, zatím 
nebyla poskytnuta dotace. Zůstala rozestavěná část u schodiště – neuspěli jsme s žádostí o 
dotaci u SROP. O dotaci z Ministerstva financí ČR není doposud rozhodnuto. Musí zůstat 
rozestavěné min. rok – snad uspějeme s žádostí příští rok 
 
- pozval na tradiční setkání zastupitelstev obcí Mikroregionu v Hodicích 
 
 
místostarostka – informovala o veř. projednávání 12.10. v sále UC – vyplývá z členství v 
Národní síti zdravých měst. Proběhne prezentace projektu Panský dvůr. Předmětem 
jednání bude i komunitní plánování 
 



- informovala o důvodech a harmonogramu přemístění Klubu důchodců  
 
S. Máca – pozastavil se nad formulací v dopise od EMPO HOLZ („...hlavně některých 
vlivných občanů...“). Žádá konkrétní vysvětlení od jednatelů firmy 
 
starosta – má informaci, že firma se domluvila v Jemnici. Dopis dostal bez vysvětlení. 
Město udělalo maximum, aby se projekt realizoval. Jednatel firmy byl pozván na dnešní 
jednání ZM, místo toho zaslal dopis o odstoupení od záměru 
 
M. Kouba – pokud by v ÚP bylo změněno na průmyslovou zónu, proč by tomu někdo 
bránil, myslí si že je to špatné jednání. Příští ZM bude tedy hlasovat o tom, že prům. 
změna končí pozemkem pily? 
 
starosta – průmyslová zóna se zmenší. Nemůže za rozhodnutí firmy, které on sám zná 
pouze 2 dny 
 
- rýsuje se projekt firmy JOKO, ta čeká na schválení územního plánu 
 
L. Brzková – kritizovala parkování aut na náměstí. Není možné domluvit se např. s 
policejní školou, aby s dohlížením pomohli 
 
starosta – p. Dolejš pracuje dobře, v letošním roce po dobu probíhající rekonstrukce 
náměstí probíhal jiný režim, řidiči byli pouze upozorňováni. Nyní už platí standardní 
postup – oznámení přestupku na odbor dopravy 
 
L. Blabla – ano, řeší se v přestupkovém řízení, za tyto přestupky se udělují body 
 
starosta – o této záležitosti jednal s novým okresním policejním ředitelem, který přislíbil 
pomoc 
 
L. Brzková – během prázdnin byli na parkovišti brigádníci. Je to finanční přínos pro 
Služby nebo náklady na brigádníky jsou vyšší? 
 
R. Bock – vyplatí se to, poskytne přehled příjmu z parkování na parkovištích 
 
L. Brzková – na stavbě býv. prodejny nábytku v Hradecké ulici je stále bednění, nic se 
tam neděje, zarůstá to trávou, zabírá veř. prostranství – platí za zábor? 
 
mísostarostka – p. Dolejš prověří 
 
M. Kouba – dotaz na rekonstrukci chodníku v Masarykově ul. 
 
B. Tripal – chodník v Masarykově ul., nepodařilo se začít o prázdninách, dláždění by 
mělo být z kamenných desek, v průběhu stavebního řízení se vyskytly problémy 
 

- cyklostezka okolo Štěpnického ryb., přes školy až do Lipek bude dokončena do konce 
října. Je to poslední akce v letošním roce financovaná z fondu EU 
 

tajemník-informoval o zveřejnění návrhu koncepce „Regionální operační program pro 
NUTS II Jihovýchod včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí“ na 
úřední desce 



Úkol: Radovan Bock - T/30.9. – odpovědět MUDr. Brzkové na dotaz z rozpravy 17/24 – 
náklady na parkování. 
 
Úkol: Radek Dolejš - T/30.9. – odpovědět MUDr. Brzkové na dotaz z rozpravy 17/24 – 
zábor veř. prostranství ul. Hradecká. 
 

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

19) Závěr zasedání 
 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval na poslední zasedání ZM v tomto 
volebním období (18. 10. v sále UC). 
 
Zapsali: 
Mgr. Pavel Soukop, Jitka Plhalová, 16:00 – 18:30 

 
 
 
 

MUDr. Ludmila Brzková, v. r. 
ověřovatel  

Ing. Josef Plucar, v. r.  
ověřovatel  

 
 
 

Mgr. Roman Fabeš, v. r.  
starosta města 

Hana Mullerová, v. r. 
místostarostka města 

 
Anonymizováno dle Zák. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.          jp 
 

  
 


