
Zápis 
z 25. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 18.10.2006 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, 
Miroslav Kouba, MUDr. Eva Matoušková, Hana Müllerová, Lubomír Nerad, Ing. 
Josef Plucar, Bohumír Pokorný, Ing. Jiří Policar, Mgr. Jan Sláma, RNDr. Miloš 
Vystrčil, František Štancl 

 

1) Zahájení 
- informace o počtu přítomných členů ZM 
- konstatování, zda je ZM schopno se usnášet 
 
Jednání zastupitelstva zahájil starosta oznámením, že přítomno je 14 členů zastupitelstva 
(omluveni: 7) a konstatováním, že zastupitelstvo je schopno se usnášet. 
 

2) Schválení programu jednání ZM 
Starosta navrhl rozšířit program jednání o bod:  
13) Vzdání se předkupního práva.. 
Hlasování: 14 pro 
 
J. Plucar navrhl rozšířit program jednání o bod: 
14) Česko-francouzská akademie, o. p. s. – poskytnutí půjčky 
Hlasování: 14 pro 
 
Hlasování o programu: 14 pro 
 

3) Volba ověřovatelů zápisu (2 členové ZM) 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu 25. zasedání zastupitelstva města Bohumíra 
Pokorného a Milenu Kopečnou. 
Hlasování: 14 pro 
 

4) Informace o ověření zápisu z 24. zasedání ZM 
Tajemník informoval, že zápis z 24. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli Ing. 
Josefem Plucarem a MUDr. Ludmilou Brzkovou ověřen bez připomínek. 
 

5) Zpráva o činnosti rady města(95. - 97. schůze RM) 
Místostarostka přednesla zprávu o činnosti rady města z 95. – 98. schůze – bez 
připomínek. 
 

6) Základní škola Telč, Masarykova 141 - Dodatek č. 2 zřizovací listiny  
Předkladatel: Z pověření RM - Eva Cupáková 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Eva Cupáková - T/ihned – adm. dodatku č. 2 zřizovací listiny dle 235-6/25/2006 vč. 



zaslání příspěvkové organizaci na OR a KrÚ - ZŠII 
 
UZ 235-6/25/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy Telč, 
Masarykova 141. 
Hlasování: 14 pro 
 

7) Prominutí úroků - manželé Doskočilovi 
Předkladatel: Ing. Bohumil Tripal - vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Bohumil Tripal - T/ihned – odpovědět manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle 236-
7/25/2006 – prominutí úroků. 
 
UZ 236-7/25/2006 
Zastupitelstvo města rozhodlo, že nevyhoví žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o 
prominutí úroků vyplývajících ze smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy na byt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telč. 
Hlasování: 14 pro 
 

8) Prodej pozemku - obytná zóna Svatojánská 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

B. Tripal – neobsazeno ještě 8 pozemků z 29 
 
L. Komůrková – v současné domě není zaplacen pozemek xxxxxxxxx, p. xxxx, část kupní 
ceny u pozemku p. . xxxxxx. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 11. – adm. smluv o budoucích smlouvách kupních dle 
237-8/25/2006 – Svatojánská. 
 
UZ 237-8/25/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku : 
- parc.č. 1204/66 o výměře 587 m2 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
- parc.č. 1204/64 o výměře 602 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
- parc.č. 1204/88 o výměře 668 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 14 pro 
 

9) Nabídka na odkoupení pozemků parc.č. 165/19 a parc.č. 227/1 v obci a k.ú. Telč 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

Bez rozpravy. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/30.11. – adm. kupní smlouvy dle 238-9/25/2006 – nákup 
pozemků Markovo humno. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 11. – RO dle 238-9/25/2006 – nákup pozemků Markovo 
humno. 



UZ 238-9/25/2006 
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemků parc.č. 165/19 o výměře 1388 m2 a 
parc.č. 227/1 o výměře 578 m2 v obci a k.ú. Telč za nabídnutou kupní cenu 100,-- Kč/m2, 
tj. 196.600,-- Kč. 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 196.600,-- Kč z rezervy města 
na nákup pozemků parc.č. 165/19 o výměře 1388 m2 a parc.č. 227/1 o výměře 578 m2 v 
obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 14 pro 
 

10) Partnerství v projektu Otevřená škola-vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu 
práce 
Předkladatel: Z pověření RM - Ing. Komůrková Lenka 

starosta – z investičního projektu Otevřená škola vzešel závazek vzdělávání 
znevýhodněných skupin na trhu práce, na což se podařilo získat dotaci. Dotační titul je 
nastaven tak, že se musí předfinancovat (např. úvěr, půjčka). Tyto projekty budeme muset 
do budoucna podporovat např. půjčkami 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 11. – adm. smlouvy o půjčce dle 239-10/25/2006 – ZŠ II 
– Otevřená škola. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 11. – RO dle 239-10/25/2006 – ZŠ II – Otevřená škola. 
 
UZ 239-10/25/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky Základní škole Telč, Masarykova 141 
ve výši 672.400,-- Kč na financování I. a II. etapy projektu "Otevřená škola - vzdělávání 
znevýhodněných skupin na trhu práce" podpořeném v Grantovém schématu SROP 
"Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006".  
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 672.400,-- Kč 
(půjčka ZŠ Masarykova na financování projektu "Otevřená škola - vzdělávání 
znevýhodněných skupin na trhu práce" podpořeném v Grantovém schématu SROP 
"Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006". 
Hlasování: 14 pro 
 

11) Rozpočtové opatření - dotace Charita Jihlava 
Předkladatel: Z pověření RM Hana Müllerová, místostarostka 

místostarostka – toto podání se opakuje každý rok. MPSV stále snižuje dotace na charity. 
Spolupráce s Charitou Jihlava je velmi dobrá 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – adm. dotace dle 240 – 11/25/2006 – Charita Jihlava. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned – RO dle 240-11/25/2006 – Charita Jihlava. 
 
UZ 240-11/25/2006 
Zastupitelstvo města schválilo provozní finanční dotaci Oblastní charitě Jihlava ve výši 
150.000,-- Kč. 
Hlasování: 14 pro 
 
 



12) Podání žádosti do Norských fondů 
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš , starosta města 

starosta – je to jediný dotační titul, do kterého lze podávat žádosti o dotace na školství. 
Musíme mít ale projektovou dokumentaci, stavební povolení, usnesení ZM a jiné 
náležitost pro stavbu. Nic jiného do norských fondů nemůžeme vložit kromě 
rozestavěných dílen a úprav staré budovy ZŠ II. Podáním žádosti nemůžeme nic ztratit. 
Pověřena je RRAV k podání žádosti  
 
J. Kouba – dotaz na termín schválení, nemůžeme schválit příště? 
 
starosta – ne, máme termín pro podání žádosti 26. 10. 
 
Úkol: Roman Fabeš - T/26.10. - podat žádost do Norských fondů dle 241,242-12/25/2006. 
 
UZ 241-12/25/2006 
Zastupitelstvo města Telče schvaluje podání žádosti „Dispoziční úpravy uvnitř budovy ZŠ 
Telč Masarykova“ do FM EHP/NORSKA a pověřuje starostu města Mgr. Romana Fabeše 
podpisem žádosti.  
Zastupitelstvo města Telče schvaluje závazek zajistit prostředky spolufinancování 
projektu „Dispoziční úpravy uvnitř budovy ZŠ Telč Masarykova“ předloženého do FM 
EHP/Norska v potřebné výši a dle v žádosti uvedených zdrojů. Současně schvaluje 
závazek zajistit financování projektu na počátku a v průběhu jeho realizace, tj. tak, aby 
zdroje, které budou průběžně k dispozici, kryly postupně nabíhající náklady projektu 
předtím, než proběhnou jednotlivé platby z FM EHP/Norska, a aby nedošlo k deficitu 
finančních zdrojů. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 242-12/25/2006 
Zastupitelstvo města Telče schvaluje podání žádosti „Přístavba dílen k objektu ZŠ Telč 
Masarykova“ do FM EHP/NORSKA a pověřuje starostu města Mgr. Romana Fabeše 
podpisem žádosti.  
Zastupitelstvo města Telče schvaluje závazek zajistit prostředky spolufinancování 
projektu „Přístavba dílen k objektu ZŠ Telč Masarykova“ předloženého do FM 
EHP/Norska v potřebné výši a dle v žádosti uvedených zdrojů. Současně schvaluje 
závazek zajistit financování projektu na počátku a v průběhu jeho realizace, tj. tak, aby 
zdroje, které budou průběžně k dispozici, kryly postupně nabíhající náklady projektu 
předtím, než proběhnou jednotlivé platby z FM EHP/Norska, a aby nedošlo k deficitu 
finančních zdrojů. 
Hlasování: 14 pro 
 

13) Vzdání se předkupního práva k budově bez čp/če-občanská vybavenost (sportovní 
hala) na pozemcích parc. č. st. 793/2 a parc. č. st. 793/4 v obci a k.ú. Telč a uzavření 
smlouvy o zřízení předkupního práva s věcnými účinky k této budově ve druhém 
pořadí ve prospěch města Telč 
Předkladatel: Z pověření RM - Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ 

starosta – doplnil podání 
Ing. Ivan Křen (předseda TJ Sokol Telč) – pokud bude budova ve vlastnictví TJ Sokol, 
vytvoří to lepší podmínky pro získání dotací 



M. Vystrčil – pro město je důležité. Pozice města se z hlediska pořadí možnosti nabytí 
haly nemění, zůstává stejná. Pro město je výhodnější, pokud bude budova ve vlastnictví 
místní organizace, než kdyby zůstala ve vlastnictví ČOS. Pokud město poskytne TJ Sokol 
dotaci, můžeme požadovat, aby mohly sportovní halu užívat např. děti atd. 
 
L. Brzková – jaký je vztah mezi Českou obcí sokolskou a Tělocvičnou jednotou Sokol 
Telč? 
 
Ing. Ivan Křen – ČOS je nadřazena TJ 
 
Úkol: Pavel Soukop - T/30. 11. – adm. smluv dle 243-14/25/2006 – sportovní hala. 
 
UZ 243-13/25/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje vzdání se předkupního práva s věcnými účinky k budově 
bez čp/če-občanská vybavenost (sportovní hala) na pozemcích parc. č. st. 793/2 a parc. č. 
st. 793/4 v obci a k. ú. Telč dle přílohy podání 13/25. 
Zastupitelstvo města si vyhrazuje rozhodnutí o uzavření smlouvy o zřízení předkupního 
práva s věcnými účinky k budově bez čp/če-občanská vybavenost (sportovní hala) na 
pozemcích parc. č. st. 793/2 a parc. č. st. 793/4 v obci a k. ú. Telč ve prospěch města Telč 
ve druhém pořadí. 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva s věcnými 
účinky k budově bez čp/če-občanská vybavenost (sportovní hala) na pozemcích parc. č. 
st. 793/2 a parc. č. st. 793/4 v obci a k.ú. Telč ve prospěch města Telč ve druhém pořadí 
dle přílohy podání 13/25. 
Hlasování: 14 pro 
 

14) Česko-francouzská akademie, o.p.s. - poskytnutí půjčky 

Předkladatel: Ing. Josef Plucar, radní města 

místostarostka – doplnila, že je vyúčtována akce Francouzsko-české hudební akademie v 
Gerasu a společnost očekává dotaci ve výši 290 tis. Kč z programu INTERREG 
 
starosta – obdobné jako u školy: je nutné předfinancovat, a po vyúčtování poskytne 
správce dotačního programu dotaci 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 11. – adm. smlouvy o půjčce dle 244-13/25/2006 – ČFA. 
 
Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 11. – RO dle 244-13/25/2006 – ČFA. 
 
UZ 244-14/25/2006 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 150 tis. Kč společnosti Česko-
francouzská akademie, o. p. s. na dofinancování projektu Francouzsko-české hudební 
akademie v Telči v roce 2006 dle přílohy podání 14/25.  
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 150 tis. Kč společnosti Česko-
francouzská akademie, o. p. s. na dofinancování projektu Francouzsko-české hudební 
akademie v Telči v roce 2006, dle textové části podání 14/25. 
Hlasování: 14 pro 
 
 



15) Rozprava členů ZM 
starosta – informoval o studii Panského dvora - dokončuje se 3. fáze projektu. Je téměř 
hotová studie firmy Deloitte. Na požádání zašle zastupitelům v elektronické podobě. Ve 
studii jsou rozpracované 3 varianty realizace projektu (nájem pozemků, společný podnik, 
koncese) 
- v ul. U Masných krámů probíhá poslední fáze rekonstrukce kanalizace. Je použita 
bezvýkopová technologie. Kanalizační sběrač, který měl být 3 m hluboko mohl narušit 
statiku okolních historických domů. Celkové náklady projektu jsou 4,3 mil. Kč a z toho 
2,7 mil. Kč je dotace od kraje, 10 tis. Kč je dar od p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx.. Pokud se 
osvědčí tato metoda použije se i v Hradební a Seminářské ulici 
 
místostarostka – pozvala na předávání Cen města v pondělí 23. 10. v 17 hod. v sále UC 
- pozvala v úterý 24. 10. na stěhování Klubu důchodců do prostor polikliniky 
- pozvání na čtvrtek 26. 10. na koncert ke svátku vzniku republiky – akce města a KPH 
 
starosta – po tomto ZM po nás zůstane nevyřešená změna č. 2 ÚP, protože se objevila 
komplikace na úseku ochrany ZPF u jižní varianty obchvatu města. Ministerstvo 
životního prostředí odmítá vydat souhlasné stanovisko, ačkoliv v předchozích fázích 
projednávání neměli výhrady 
- existuje investor, který chce stavět vedle ČSAD v průmyslové zóně a čeká na schválení 
ÚP  
 
J. Ondráček - problém je na úseku ochrany zemědělského půdního fondu. MŽP odmítá 
vydat souhlasné stanovisko ke koridoru. Nyní existuje několik variant, jak problém 
vyřešit. Jižní varianta obchvatu už vyšla v publikaci 
 
starosta – je dobrá spolupráce s odborem územního plánová KrÚ. Od 1. 1. 2007 nabude 
účinnosti nový stavební zákon a do určité doby budeme muset vypracovat nový ÚP 
 
J. Policar – informoval o semináři v rámci akce Mikroregionu Telčsko „Podpora rozvoje 
využití biomasy na Telčsku. Domnívá se, že využití biomasy v tomto regionu má 
budoucnost. Je to příležitost pro podnikatele v zemědělství a lesnictví. Je ale třeba tyto 
aktivity koordinovat 
 
M. Vystrčil – k panskému dvoru – mělo by být zodpovědně posouzeno, zda by bylo 
možné využít PPP projekt při revitalizaci panského dvora 
– bylo by vhodné, aby se alespoň část zastupitelů jela podívat na některý PPP projekt 
- v příštím volebním období se budete muset soustředit na využití finančních prostředků z 
fondů EU. Je nutné dobře se na to připravit 
 
starosta - poděkoval občanům za spolupráci v tomto volebním období 
- poděkoval členům RM a ZM, má dobrý pocit ze spolupráce, vždy šlo o to, aby se podařil 
pokud možno co nejlepší výsledek pro město, bez ohledu na příslušnost k politickým 
stranám 
- poděkoval úředníkům za kvalitní práci 
 

16) Souhrn přijatých usnesení 
 
Tajemník přednesl souhrn přijatých usnesení na 25. zasedání zastupitelstva města – bez 
připomínek. 



17) Závěr zasedání 
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a za spolupráci ve volebním období 2002 – 
2006. 
 
Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Jitka Plhalová 16:00 – 18:00 hod. 
 

Milena Kopečná, v. r. 
ověřovatel 

Bohumír Pokorný, v. r. 
ověřovatel 

 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Müllerová, v. r. 
místostarostka města 

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


