
Zápis
z 21. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 11.04.2022

Přítomni: členové zastupitelstva města
Mgr. Vladimír Brtník, Bedřich Burian, František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, Mgr. Hana
Hajnová, RNDr. Eva Janoušková Ph.D., Ing. Tomáš Jirásek, Jindřich Kaupa, Pavel Komín,
Mgr. Milena Kopečná, Mgr. Petra Kujínek Polodnová, Bohumil Norek, Ing. Jiří Pykal, Mgr.
Jiří Remeš (body 13-22), Mgr. Ludmila Švarcová, Jaroslav Švec, Mgr. Helena Tomíšková,
RNDr. Miloš Vystrčil (body 1-15), Stanislav Vyvadil

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se
usnášet
Starosta města přivítal přítomné zastupitele a veřejnost.
Oznámil,  že je přítomno 18 členů zastupitelstva, omluveni jsou Mgr. Karel Navrátil  a Ing. Petr
Vařbuchta. Nepřítomen je Mgr. Jiří Remeš, který přijde později.
Konstatoval, že zastupitelstvo je schopno se usnášet.

2) Schválení programu jednání ZM
1. Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se usnášet
2. Schválení programu jednání ZM
3. Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4. Informace o ověření zápisu z 20. zasedání ZM
5. Zpráva o činnosti rady města (81. - 85. schůze)
6. Závěrečný účet města, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Telče za rok 2021
7. Schválení účetní závěrky města Telče ke dni 31.12.2021
8. Rozpočtové opatření - rozdělení peněžního zůstatku za rok 2021
9. Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická - 4. kolo
10. Navýšení a rozdělení dotace pro sportovní mládež 2022
11. Dotace pro folklorní soubor Podjavořičan
12. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro funkční období 2022 až 2026
13. Motivační program na podporu dostupné zdravotní péče v Telči
14. Stanovy spolku Kraj pod Javořicí
15. Orel jednota Telč - žádost o finanční příspěvek
16. Rozpočtové opatření – posílení paragrafů
17. Návrh rozdělení příspěvků na obnovu památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce
2022
18. Prohlášení vlastníka budovy č.p. 617, Telč, ul. Radkovská
19. Schválení uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření budoucí kupní
20. Rozprava
21. Souhrn přijatých usnesení
22. Závěr

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Pykala a pana Stanislava Vyvadila.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

4) Informace o ověření zápisu z 20. zasedání ZM



Tajemník  MěÚ informoval,  že  zápis  z  20.  zasedání  ZM,  které  se  konalo  21.  února  2022,  byl
ověřovateli zápisu Mgr. Karlem Navrátilem a Ing. Petrem Vařbuchtou ověřen bez připomínek.

5) Zpráva o činnosti rady města (81. - 85. schůze)
J. Pykal, zastupitel – dotázal se na barokní vilu v ul. Masarykova, zda se podařilo hovořit s majitelem.
Dále se zeptal na bývalou restauraci Na Kopečku, kde je nový majitel a na řešení předzahrádky.
Nakonec ho zajímal další postup ve věci konkurzu na ředitele/ku MŠ Komenského

V. Švec, vedoucí ORÚP – odpověděl, že v ul. Masarykova byl s památkářkou a se zástupci z NPÚ,
majitel je nepustil dovnitř, zdůvodňoval to psy. S majitelem se domluvil náhradní termín schůzky

- proběhly dvě schůzky s novým majitelem bývalé restaurace Na Kopečku. Město mu předložilo
návrhy,  jak  by místo  upravilo.  Po jeho souhlasu se  půjde na NPÚ pro stanovisko.  Co se  týká
předzahrádky, nic konkrétního neví, majitel se ještě domlouvá se sousedem vedlejšího domu

starosta – přečetl usnesení z rady ohledně konkurzu na ředitele/ku MŠ, že nebyl nikdo jmenován jako
ředitel/ka a bude vypsáno nové konkurzní řízení

H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se na podání žádosti o finanční příspěvek na pořízení alkohol
testeru,  zda  je  alkohol  tester  pro  městského  policistu.  Dále  se  zeptala  na  výběrové  řízení  na
cyklostezku do Volevčic, jaké budou povrchy a další parametry

starosta – odpověděl, že si městský policista našel krajskou dotaci na alkohol tester, měl by být plně
hrazen z dotace. Zažádal si o něj a čeká na pořízení

V. Švec – odpověděl, že je podepsána smlouva o dílo, akce už probíhá. Povrch stezky je stejný jako na
cyklostezce do Řásné, přírodní. Bude dvou až třímetrová, podle toho, kde povede

P. Kujínek Polodnová, zastupitelka – dotázala se na započtení pohledávek města k zakázce od firmy
Red Berry. Jde přímo o pohledávku od insolvenční správkyně

tajemník – vysvětlil započtení přihlášených pohledávek města a informoval o stavu probíhajícího
soudu s touto firmou

T. Jirásek, zastupitel – dotázal se na schválení stavby na městském pozemku, žádost podal Sokol Telč

V. Švec, vedoucí ORÚP – odpověděl, že na hřišti je jeden malý městský pozemek, přes který povede
retenční nádrž a Národní sportovní agentura chce povolení města, že se na pozemku může stavět

starosta – dodal, že oprava hřiště s dotací je stále ve hře

6) Závěrečný účet města, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Telče za rok
2021
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/30. 4. - splnit usnesení UZ 196-6/21/2022 - závěrečný účet města Telče
za rok 2021

UZ 196-6/21/2022



Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Telče za rok 2021 dle přílohy podání bez
výhrad.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

7) Schválení účetní závěrky města Telče ke dni 31.12.2021
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/30. 4. - splnit usnesení UZ 197-7/21/2022 - účetní závěrku města Telče
ke dni 31. 12. 2021

UZ 197-7/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Telče ke dni 31.12.2021 dle příloh podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8) Rozpočtové opatření - rozdělení peněžního zůstatku za rok 2021
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/30. 4. - RO dle UZ 198-8/21/2022 - rozdělení zůstatku za rok 2021

UZ 198-8/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - rozdělení zůstatku za rok 2021 dle textové části
podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

9) Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická- 4. kolo
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

J. Pykal, zastupitel – dotázal se, zda už je stanovený termín dalšího kola

starosta – termíny nejsou zatím stanovené, budou stanoveny v nejbližších dnech

Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 5. - uzavřít kupní smlouvu na stavební parcelu v Obytné zóně Dačická
dle UZ 199-9/21/2022

UZ 199-9/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje prodej  parcely č.  2300/9 o výměře 1037 m2 v obci  a  k.ú.  Telč
(stavebního pozemku č. 5 dle regulačního plánu) X X X X X X X X X X X X X X dle Podmínek prodeje
stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

10) Navýšení a rozdělení dotace pro sportovní mládež 2022
Předkladatel: Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/30. 4. - RO dle UZ 200-10/21/2022 - rozpočtové opatření ve výši 455 705
Kč z rezervy města (par. 6409, pol. 5901) na dotace sportovním organizacím pro sportovní



organizovanou mládež do 18 let

Úkol: Věra Peichlová - T/30. 4. - splnit usnesení UZ 200-10/21/2022 - rozdělení dotace pro sportovní
organizovanou mládež do 18 let na rok 2022

UZ 200-10/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 455 705 Kč z rezervy města (par. 6409,
pol. 5901) na dotace sportovním organizacím pro sportovní organizovanou mládež do 18 let.

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotace pro sportovní organizovanou mládež do 18 let na
rok 2022 dle upravené přílohy podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

11) Dotace pro folklorní soubor Podjavořičan
Předkladatel: Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Bez rozpravy.

Úkol: Věra Peichlová - T/30. 4. - splnit usnesení UZ 201-11/21/2022 - dotace pro folklorní soubor
Podjavořičan ve výši 60 000 Kč

UZ 201-11/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci pro folklorní soubor Podjavořičan ve výši 60 000 Kč.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

12) Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro funkční období 2022 až 2026
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop - tajemník MěÚ

Bez rozpravy.

UZ 202-12/21/2022
Zastupitelstvo města stanovilo počet členů zastupitelstva města Telče ve volebním období 2022 až
2026 na 21.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

13) Motivační program na podporu dostupné zdravotní péče v Telči
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu

T. Jirásek, zastupitel – bere to jako dobrý krok, je třeba konkretizovat, na co ty peníze může lékař
použít. Po schválení je důležité všude vyvěsit a zaslat na lékařské komory, že město Telč nabízí
motivační program přicházejícím lékařům

starosta – odpověděl, že je s vyvěšením motivačního programu počítáno

J. Pykal, zastupitel – lidi bude zajímat, jestli lékař bude mít smlouvy s pojišťovnami a délka závazku -
jak dlouho lékař musí v Telči být, aby dostal těch 300 tisíc Kč. Četl, že v Jihlavě údajně poskytli lepší
ceny stavebních pozemků pro lékaře, motivační program Telče se mu zdá lepší. Dotázal se, jestli už
se ví, kdo bude řešit případné konkrétní požadavky lékaře, jestli rada nebo zastupitelstvo

starosta – odpověděl, že je to deklarace pro lékaře/lékařky, že je tu město chce. Město je otevřeno
jakýmkoliv podmínkám. Bude se to schvalovat jak na radě, tak i na zastupitelstvu



P. Kujínek Polodnová, zastupitelka – myslí si, že 300 tisíc Kč není malá částka, ale např. u zubařů to
není mnoho peněz na zavedení ordinace, když vybavení stojí téměř milion korun. Dotázala se, jak
dlouho lékař musí vydržet v Telči, aby nemusel vracet peníze. Nabídku bytu nebo ordinace chválí

- média už informovala, že v Telči je ukrajinská zubařka a pediatrička. Dotázala se, zda ví město, jaké
jsou podmínky, aby lékařky mohly zde ordinovat. Dotázala se, zda motivační program vznikl pro
někoho konkrétního, o kom již víme, že by do Telče přišel

H.  Hajnová,  zastupitelka  –  chápe  dobře,  že  záleží  na  domluvených  podmínkách,  které  bude
schvalovat rada nebo zastupitelstvo. Co se týká ukrajinských lékařek, město s tím téměř nemůže nic
dělat. Vysvětlila, co všechno musí lékař splňovat, aby složil  v Česku aprobační zkoušku a mohl
ordinovat. Trvá to 12–18 měsíců a školící pracoviště musí nejprve získat akreditaci

starosta – ví, že je to běh na dlouhou trať. Dělá vše proto, aby ukrajinské lékařky mohly co nejdříve
ordinovat. Motivační program není zatím pro nikoho konkrétního

Přišel radní J. Remeš.

P. Kujínek Polodnová, zastupitelka – nemyslí si, že to byl dobrý nápad zveřejnit informaci, že město
má dvě ukrajinské lékařky, když není vůbec jisté, že tu budou ordinovat

starosta – zda to byl nebo nebyl dobrý nápad je otázka, ale ono nebylo ani na výběr. Redaktor České
televize  se  při  natáčení  reportáže  v  Bohuslavicích  dozvěděl,  že  do  Telče  byla  z  Bohuslavic
přestěhována  ukrajinská  paní  zubařka  a  dotázal  se,  zda  s  ní  může  natočit  rozhovor.  Starosta
rozhovor zprostředkoval. O ukrajinské dětské lékařce byl informován na středeční tiskové konferenci
společně s novináři od představitelů Panského dvora, kde paní doktorka bydlí. Teprve se s ní bude
kontaktovat. Nemyslí si, že je špatně, když občané vidí, že vedení města dělá vše pro to, aby město
Telč získalo nové lékaře

M. Vystrčil, zastupitel – je přesvědčený, že je potřeba vyvíjet tlak ze strany měst a obcí pro získání
lékařů do jejich měst, a jde o lékaře i z Česka nebo jiných zemí. Nemyslí si, že by byla chyba, když se
zveřejnily informace o ukrajinských lékařkách v Telči

Úkol: Iva Slatinska - T/30. 4. - zajistit zveřejnění usnesení UZ 203-13/21/2022 - motivační program na
podporu dostupné zdravotní péče v Telči

UZ 203-13/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje motivační program na podporu dostupné zdravotní péče v Telči dle
návrhu.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

14) Stanovy spolku Kraj pod Javořicí
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Vladimír Brtník, starosta města

J. Pykal, zastupitel – dotázal se na podrobnosti ohledně spolku, jako výše členských příspěvků, jak
bude spolek financován a na personální zajištění, příp. zda se již ví, kde bude pracovník spolku sedět

starosta – odpověděl, že nejde říct přesné finanční podmínky, ale bude se to financovat ze tří zdrojů –
ze státní sféry pomocí dotací; poté privátní, jako podnikatelé, a nakonec z obcí a mikroregionů. Bude
zaměstnán jeden člověk na plný úvazek a bude působit prozatím v Telči na Mikroregionu. Spolek
musí fungovat nejprve rok, aby mohl žádat o certifikaci



R. Fabeš, radní – doplnil, že se spolek a stanovy musí zaregistrovat v obchodním rejstříku a od tohoto
dne se vše začíná počítat. Po schválení stanov všech členů na zastupitelstvech se sejde členská
schůze a poté proberou detaily chodu spolku. Chtějí oslovit soukromé subjekty ke spolupráci

Úkol: Vladimír Brtník - T/15. 5. - informovat Spolek dle UZ 204-14/21/2022 - schválení stanov

UZ 204-14/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje stanovy spolku Kraj pod Javořicí dle přílohy podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

15) Orel jednota Telč - žádost o finanční příspěvek
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Vladimír Brtník, starosta města

X X X X X X X X , žadatel – informoval o podané žádosti o příspěvek na dokončení rekonstrukce
podlahy

H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se, jestli je to tak rychlé kvůli zvyšování cen za stavební materiál
a zda by město mohlo využívat Orlovnu pro své účely

X X X X X X X X , žadatel – město a také další spolky mohou samozřejmě Orlovnu využívat pokud
nedojde ke kolizi termínů. Ano, spěchá se kvůli zvyšující se ceně materiálu, od firmy dostal informaci,
že dochází i materiál na výrobu, takže by později podlaha nemusela být ani udělána

J. Pykal, zastupitel – je dobře, že byla takto veřejně deklarována spolupráce s městem a podotkl, že
spolufinancování ze strany žadatele představují čistící zóny

X X X X X X X X , žadatel – přibližná částka je zatím 42 tisíc Kč, první čistící zóna by byla u hlavního
vchodu, druhá čistící zóna od parkoviště. Další návrh byl za 90 tisíc, ale to už je příliš drahé

starosta – poděkoval X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X za spolupráci s městem

H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se, zda by se mohl ve smlouvě upravit termín dodání vyúčtování
např. na srpen a ne až do ledna příštího roku

X X X X X X X X , žadatel – odpověděl, že by termín posunul na konec října, aby měl rezervu

H. Hajnová, zastupitelka – ano, může být říjen, prosí tedy o úpravu ve smlouvě

Úkol: Lenka Komůrková - T/30. 4. - splnit usnesení UZ 205-15/21/2022 - poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 200.000,- Kč na dokončení rekonstrukce podlahy v budově č.p. 77 v ulici Jihlavská
– Orlovna a rozpočtové opatření ve výši 200 tis Kč z rezervy města pro Orel Jednota Telč

UZ 205-15/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,- Kč na dokončení
rekonstrukce podlahy v budově č.p. 77 v ulici Jihlavská – Orlovna dle žádosti.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 200 tis Kč z rezervy města pro Orel
Jednota Telč, na dokončení rekonstrukce podlahy v budově č.p. 77 v ulici Jihlavská – Orlovna (§3613,
pol. 5222/§6409, pol. 5901).
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

16) Rozpočtové opatření – posílení paragrafů



Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Odešel zastupitel M. Vystrčil.

J. Pykal, zastupitel – je rád, že se zrealizují užitečné akce, nejvíce oceňuje výtah Na Sádkách, který
obslouží všechna patra a opravu bytů v ul. Slavatovská

T. Jirásek, zastupitel – souhlasí s panem Pykalem. Dotázal se, kdy se bude výtah realizovat nebo
která firma to bude dělat

V. Švec, vedoucí ORÚP – odpověděl, že je připraveno výběrové řízení. Realizovat by chtěl ještě letos
do listopadu. Teď záleží, jestli se nějaká firma přihlásí

T. Jirásek, zastupitel – dotázal se, jestli platební automat bude přístupný neustále nebo jen v úřední
hodiny, jestli se v něm bude dát platit např. poplatek za popelnice a proč nejsou v kancelářích jen
platební terminály

starosta – odpověděl, že přístupný bude v úředních hodinách

L.  Komůrková,  vedoucí  FO –  odpověděla,  že  automat  bude  pouze  na  správní  poplatky.  Místní
poplatky jsou na konkrétní lidi a tam je složité párování v účetnictví. Platební terminály v kancelářích
jsou složité na propojení, bylo by jich moc. V loňském roce se vybraly na správních poplatcích 3
miliony, z toho 2 miliony byly na odboru dopravy

T. Jirásek, zastupitel – dotázal se, na počet kusů poplatků za loňský rok a jak by se jednotlivé
terminály daly propojit s účetnictvím

L. Komůrková, vedoucí FO – odpověděla, že počet správních poplatků neví. O způsobu propojení
terminálů s účetnictvím nemá informace

Úkol: Lenka Komůrková - T/30. 4. - RO dle UZ 206, 207, 208, 209, 210, 211-16/21/2022 - posílení
paragrafů

UZ 206-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3635/6121 ve výši 5.980 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na posílení paragrafu 3635 - Územní plánování.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 207-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 2212/6121 ve výši 6.510 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Pěší trasy v ul. Svatoanenská“ a
akce „Lávka v podchodu pod silnicí II/112“.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 208-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3322/5171 ve výši 1.076 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Obnova fasády objektu radnice“.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 209-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3612/6121 ve výši 2.700 tis. Kč z § 6409 -



ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění předfinancování akce „Rekonstrukce dvou bytů v ul.
Slavatovská“.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 210-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 6171/6121 ve výši 2.500 tis. Kč z § 6409 -
ostatní  činnosti,  pol.  5901 -  Rezerva,  na  zajištění  financování  akce „Výstavba výtahu MěÚ Na
Sádkách“.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 211-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 6171/6121 ve výši 450 tis. Kč z § 6409 -
ostatní  činnosti,  pol.  5901  -  Rezerva,  na  zajištění  financování  akce  „Pořízení  samoobslužného
platebního automatu pro MěÚ Na Sádkách“.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

17) Návrh rozdělení příspěvků na obnovu památek v rámci Programu regenerace MPR a
MPZ v roce 2022
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

V. Švec, vedoucí ORÚP - okomentoval podání

J. Pykal, zastupitel – potvrdil slova p. Švece. Letos upřednostnila komise výjimečně městskou akci –
opravu fasády radnice, kterou je třeba z technických důvodů udělat celou najednou. Někteří žadatelé
nedostanou plnou výši dle žádosti, ale se všemi bylo jednáno a mohou práce rozložit na etapy a příští
rok požádat opět

Úkol: Vladimír Švec - T/30. 4. - postupovat dle pravidel dotačního programu dle UZ 212-17/21/2022 -
rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022 a finanční příspěvek
města jednotlivým žadatelům

UZ 212-17/21/2022
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok
2022 a finanční příspěvek města jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu v podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

18) Prohlášení vlastníka budovy č.p. 617, Telč, ul. Radkovská
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.

Úkol: Vladimír Švec - T/30. 4. - splnit usnesení UZ 213-18/21/2022 - prohlášení vlastníka budovy č.p.
617 Telč, ul. Radkovská

UZ 213-18/21/2022
Zastupitelstvo města Telče schvaluje prohlášení vlastníka budovy č.p. 617 Telč, ul. Radkovská, dle
přílohy podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

19) Schválení uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření budoucí
kupní



Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.

Úkol: Vladimír Švec - T/30. 4. - splnit usnesení UZ 214-19/21/2022 - uzavření dodatku č. 8 ke
smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření budoucí kupní k bytu č. 2 v ul. Radkovská čp. 617 v Telči

UZ 214-19/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření
budoucí kupní k bytu č. 2 v ul. Radkovská čp. 617 v Telči dle přílohy č.2 podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

20) Rozprava
V. Švec, vedoucí ORÚP – informoval o probíhajících stavbách, celková hodnota akcí je asi 70 milionů
Kč – rekonstrukce radnice – stavebně už je ukončeno od ledna, nyní probíhá vybavování prostor, vše
dle harmonogramu, stěhování by mělo proběhnout na konci května a od 1. června by měla radnice
plně fungovat

- rekonstrukce bývalého domova pro seniory – jedna část objektu už je předána, druhá část se bude
předávat nyní v dubnu a bude zde sídlit Muzeum Vysočiny. Poté proběhne obnova dvora a zahrady a
také v letošním roce proběhne oprava jižního křídla

- rekonstrukce školky Komenského – opravují se některé třídy, ukončení bude letos v srpnu

- zahájené stavby – cyklostezka do Volevčic – začaly zemní práce, ukončení akce je letos v září

- lávka pod mostem v ul. Batelovská – už jsou připravené piloty pro usazení lávky, akce bude probíhat
do poloviny letošního července

- lokalita Dačická – už je podepsaná smlouva, v půlce dubna se zahájí stavební práce a ukončení
prací je konec října letošního roku

- rekonstrukce ul. Svatoanenská – teď v dubnu se bude zahajovat

J. Pykal, zastupitel – dotázal se na zveřejněnou vyhlášku o územním rozhodnutí na revitalizaci tratě
Kostelec – Telč – Slavonice, zda pochopil správně, že uvedený mostní objekt, který bude rozšířen, je
viadukt na Oslednice a nový chodník tak zajistí bezpečný průchod, jak bylo už dříve přislíbeno

V. Švec, vedoucí ORÚP – potvrdil, že ano a kromě toho by měl vzniknouti oboustranný chráněný
chodník přes trať v ul. Třebíčská

R. Fabeš, radní – dodal, že revitalizace trati získala územní rozhodnutí

S. Vyvadil, zastupitel – nelíbí se mu, že se snížil počet autobusových spojů do Prahy a Brna a nejsou
tam přímá spojení.  Údajně dopravci  se Vysočině vyhýbají,  protože Kraj  Vysočina si  to nepřeje.
Studenti se tímto nemůžou dostat do škol nebo velmi složitě

starosta  –  kvůli  změně  podmínek  se  u  dopravce  United  Buses  rušily  linky,  měl  ohledně  této
záležitosti dvě schůzky na krajském úřadu, věc se nadále řeší

R. Fabeš, radní – s dopravcem United Buses probíhá správní řízení, kde Ministerstvo dopravy vrátilo



kauzu zpět na krajské úřady kvůli nepřesným zdůvodněním. Kraj Vysočina nezrušil žádné spoje, jen
upřednostnil linky, které finančně podporuje. Je to složitější, v některých městech se právě téměř ve
stejný čas potkávají dvě linky se skoro totožnou trasou, a to je špatně. Pokud by nějaký dopravce
přestal jezdit, Kraj Vysočina se bude snažit linky nějak nahradit

T. Jirásek, zastupitel – informoval o posledním semináři, kde se řešila dopravní komise. Proběhla
bohatá diskuse, což je dobře. Poděkoval členům komise za jejich čtyřletou práci, některé věci se jim
podařilo zrealizovat, některé se posunuly k možnému vyřešení

J. Nosek, člen dopravní komise – dotázal se starosty a místostarosty na výstupy z dopravní komise,
které by se v budoucnu daly zrealizovat

starosta – potvrdil slova pana Jiráska, je rád, že se věci posouvají a je rád za tuto diskusi. Poslední
zápis z dopravní komise půjde na příští schůzi rady

místostarosta  –  hledí  na  odbornost  jednotlivých  komisí  při  radě  města,  někde  je  to  složitější.
Například při řešení U Horní brány je rád, že s paní Ing. arch. Krejčovou a dopravním odborníkem
našli shodu na umístění přechodu, kterou podpořil Národní památkový ústav i Policie ČR

J. Nosek, člen dopravní komise – dotázal se, jak to vypadá s výběrovým řízením na dalšího městského
policistu

tajemník – odpověděl, že první kolo výběrového řízení dopadlo tak, že se přihlásil jeden uchazeč, ten
však vzal svou přihlášku zpět. Nyní je vypsáno druhé kolo, uzávěrka je ve středu 13. 4. 2022

místostarosta – informoval o soutěži Historické město roku 2021, kde je výhra milion korun. Telč
vyhrála v krajském kole, ve čtvrtek 14. 4. je národní kolo. Celkem soutěží 14 měst

starosta – informoval o vyhlášené sbírce pro partnerské město Poljana na Ukrajině, odjely tam dvě
dodávky  plné  věcí  a  jídla.  Poljanský  starosta  posílá  pozdravy  a  poděkování  za  dary.  Starosta
poděkoval občanům za dary a firmě Svoboda Parts X X X X X X X X X X X X X X X X X a X X X X X X X
X X X , kteří poskytli dodávky a odvezli společně se starostou vše na Ukrajinu

21) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.

22) Závěr
Starosta města poděkoval přítomným za účast a informoval, že další zasedání ZM je v pondělí 20.
června 2022. Týden předtím by měl být seminář zastupitelů, avšak jede do Prahy na vernisáž, takže
se termín posune, bude včas informovat.

Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Iva Slatinská (16:00 - 18:05 hod.)

Ing. Jiří Pykal , v.r.
ověřovatel

Stanislav Vyvadil , v.r.
ověřovatel



Mgr. Vladimír Brtník, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města

Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.


