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Zadost die Zakona 106/1999:Zapisy

Od:
Odeslano:
Predmet:

Dobry den,

v souladu se Zakonem c. 106/1999 Sb. podavam tuto zadost a prosim o jeji vyffzenf.Zadost se tyka:Zapisy Konkretne 
zadam o poskytnuti:
1. Veskere zapisy z jednani a porad s osobnf ucastf starosty mesta se vsemi pnlohami v listopadu 2020

Prosim o jejich poskytnuti v elektronicke podobe Dekuji 

lirad Telc

dosio dne: -4. 12. 2020

sb - wizox)
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Zápis
z 50. schůze rady města, v Telči dne 04.11.2020

Přítomni: členové rady města
Mgr. Vladimír Brtník, František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, Pavel Komín, Karel Navrátil,
Bohumil Norek, Mgr. Jiří Remeš

1) Schválení programu
1. Schválení programu
2. Rozpočtové opatření na § 2292 dopravní obslužnost
3. Pachtovní smlouva na část p.č. 6908/47, díl č. 18, Markovo humno
4. Schválení dodatku č.3 na akci „Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a III. etapa“
5. Zrušení veřejné zakázky
6. Rozprava
7. Závěr

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

2) Rozpočtové opatření na § 2292 dopravní obslužnost
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.11. - RO dle UR 679-2/50/2020 - ve výši 60 tis Kč z rezervy města na
posílení § 2292 dopravní obslužnost (§ 6409, pol. 5901/§ 2292, pol. 5193)

UR 679-2/50/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 60 tis Kč z rezervy města na posílení § 2292
dopravní obslužnost (§ 6409, pol. 5901/§ 2292, pol. 5193).
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3) Pachtovní smlouva na část p.č. 6908/47, díl č. 18, Markovo humno
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.11. - uzavřít pachtovní smlouvu s  na
část pozemku parc. č. 6908/47, díl č. 18, jehož součástí je pozemek parc. č. st. 2173 o vým. 16 m2, v
zahrádkářské osadě Markovo humno, v obci a k.ú. Telč dle UR 680-3/50/2020

UR 680-3/50/2020
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s panem X X X X X X X X X X X X X X na část
pozemku parc. č. 6908/47, díl č. 18, jehož součástí je pozemek parc. č. st. 2173 o vým. 16 m2, v
zahrádkářské osadě Markovo humno, v obci a k.ú. Telč dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

4) Schválení dodatku č.3 na akci „Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a III. etapa“
Předkladatel: Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP



Bez rozpravy.

Úkol: Vladimír Švec - T/15.11. - uzavřít dodatek č.3 na akci Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II.
a III. etapa dle UR 681-4/50/2020

UR 681-4/50/2020
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.3 na akci Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a III.
etapa dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

5) Zrušení veřejné zakázky
Předkladatel: Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.

Úkol: Vladimír Švec - T/15.11. - splnit usnesení UR 682-5/50/2020 - zrušení veřejné zakázky
„Cyklostezka Vodním světem za zábavou i poznáním“

UR 682-5/50/2020
Rada města schvaluje zrušení veřejné zakázky „Cyklostezka Vodním světem za zábavou i poznáním“.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

6) Rozprava
starosta – informoval o stavbách – stavba kanalizace a vodovodu Dačická je dokončena

- sídliště Jana Žižky – ve středu 4. 11. se schvaloval dodatek smlouvy, vše by se mělo v daném
termínu zvládnout

- rybník Nadýmák – práce pokračují, byla navýšena dotace, řeší se rozdělení prací na letošní a příští
rok

- Hradecká – Slavatovská – cyklostezka je hotová, dodělávají se sítě pro budoucí obytnou zónu

- školka Komenského – práce probíhají zatím bez potíží

- rekonstrukce radnice – práce by měly začít od půlky listopadu

- řeší s Krajem dopravní obslužnost, část placených linek by se přesunula do programu Veřejné
dopravy Vysočiny

- informoval o přípravě rozpočtu na příští rok

- příští schůze rady města bude ve středu 18. 11. a bude probíhat opět přes videokonferenci

7) Závěr
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ (1-7), Iva Slatinská, referentka oddělení sekretariát (1-7).

Zapsal: Mgr. Pavel Soukop, Iva Slatinská (15:00 - 15:20 hod.)



Mgr. Roman Fabeš, 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.



Zápis
z 51. schůze rady města, v Telči dne 18.11.2020

Přítomni: členové rady města
Mgr. Vladimír Brtník, František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, Pavel Komín, Karel Navrátil,
Bohumil Norek, Mgr. Jiří Remeš

1) Schválení programu
1. Schválení programu
2. Prodloužení smlouvy na tisk Telčských listů na rok 2021 a návrh na zvýšení ceny Telčských listů
3. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovatele města Telče
4.  Mateřská škola Telč,  příspěvková organizace -  žádost o schválení  záměru podání  žádosti  do
operačního programu Šablony III - číslo výzvy 02_20_080
5. Základní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace - žádost o schválení záměru podání
žádosti do operačního programu Šablony III - číslo výzvy 02_20_080
6. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovatele města Telče - průběžná zpráva
za III. Q 2020
7. Návrh rozpočtu na rok 2021
8. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku
9. E.ON Distribuce, a.s. - smlouva o zřízení věcného břemene č. JI-014330061192/001
10. Žádost u užití veřejného prostranství
11. Rozpočtové opatření 8/2020
12. Zadání ke změnám dopravního režimu
13. Změna složení Komise pro dopravu
14. Rozprava
15. Závěr

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

2) Prodloužení smlouvy na tisk Telčských listů na rok 2021 a návrh na zvýšení ceny
Telčských listů
Předkladatel: Věra Peichlova, vedoucí odboru kultury

V. Brtník – dotázal se, kdy se dávají Telčské listy na web města

starosta – odpověděl, že TL se na web města dávají kolem 15. v měsíci vydání

Úkol: Věra Peichlová - T/15.12. - uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2012 mezi
městem Telč a tiskárnou RAIN s.r.o., Otín 251, Jindřichův Hradec na zpracování zakázky „zlom,
předtisková příprava a tisk 11 vydání měsíčníku Telčské listy na rok 2021“ dle UR 683-2/51/2020

UR 683-2/51/2020
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2012 mezi městem
Telč a tiskárnou RAIN s.r.o., Otín 251, Jindřichův Hradec na zpracování zakázky „zlom, předtisková
příprava a tisk 11 vydání měsíčníku Telčské listy na rok 2021“.

Rada města schvaluje zvýšení ceny Telčských listů na 10 Kč za jeden výtisk s účinností od 1. ledna
2021.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo



3) Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovatele města Telče
Předkladatel: Bc. Jaroslava Pavlů - FO, útvar školství

K. Navrátil – učinil oznámení o střetu zájmů, zdrží se hlasování

Úkol: Jaroslava Pavlů - T/30.11. - informovat příspěvkové organizace dle UR 684-3/51/2020 - odměny
ředitelům

UR 684-3/51/2020
Rada města schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací dle upravené přílohy podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel

4) Mateřská škola Telč, příspěvková organizace - žádost o schválení záměru podání žádosti
do operačního programu Šablony III - číslo výzvy 02_20_080
Předkladatel: Bc. Jaroslava Pavlů - FO, útvar školství

Bez rozpravy.

Úkol: Jaroslava Pavlů - T/30.11. - informovat příspěvkovou organizaci Mateřská škola Telč dle UR
685-4/51/2020 - záměr podání žádosti do operačního programu Šablony III - číslo výzvy 02_20_080

UR 685-4/51/2020
Rada  města  schvaluje  Mateřské  škole  Telč,  příspěvkové  organizaci  záměr  podání  žádosti  do
operačního programu Šablony III - číslo výzvy 02_20_080 dle textové části podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

5) Základní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace - žádost o schválení
záměru podání žádosti do operačního programu Šablony III - číslo výzvy 02_20_080
Předkladatel: Bc. Jaroslava Pavlů - FO, útvar školství

Bez rozpravy.

Úkol: Jaroslava Pavlů - T/30.11. - informovat příspěvkovou organizaci Základní škola Telč,
Masarykova 141 dle UR 686-5/51/2020 - záměr podání žádosti do operačního programu Šablony III -
číslo výzvy 02_20_080

UR 686-5/51/2020
Rada města schvaluje Základní škole Telč, Masarykova 141, příspěvkové organizaci záměr podání
žádosti do operačního programu Šablony III - číslo výzvy 02_20_080 dle textové části podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

6) Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovatele města Telče -
průběžná zpráva za III. Q 2020
Předkladatel: Bc. Jaroslava Pavlů - FO, útvar školství

Bez rozpravy.

Úkol: Jaroslava Pavlů - T/30.11. - informovat příspěvkové organizace dle UR 687-6/51/2020 -
průběžná zpráva o hospodaření příspěvkových organizací zřizovatele města Telče za III. Q 2020

UR 687-6/51/2020



Rada města bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřizovatele
města Telče za III. Q 2020 dle příloh podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

7) Návrh rozpočtu na rok 2021
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

starosta  –  v  návrhu  rozpočtu  došlo  oproti  letošnímu  roku  podstatné  snížení,  dotýká  se  všech
paragrafů, vzhledem k předpokládanému propadu daňových příjmů řeší rozpočet pouze provozní
náklady a investice pod dotacemi, s příspěvkovými organizacemi a Službami je to projednáno

- u dotací spolkům jsou rozpočtovány dotace jen na půl roku, druhá část roku se bude řešit na
základě  vyúčtování  letošních  dotací,  je  předpoklad  vratek  kvůli  omezení  jejich  činnosti.  Dále
navrhuje  posunout  termín  odevzdání  vyúčtování  sportovních  spolků  na  stejný  termín  jako  má
ministerstvo školství

F. Čermák – žádný spolek neumí s vysokou přesností odhadnout náklady na chod. Městská dotace je
jednodušší a benevolentnější, proto spolky radši vyúčtovávají v plné výši městskou než ministerskou

starosta – k vyúčtování by město poslalo dopis s vysvětlením a bude požadovat přiložit vyúčtování
ministerské dotace pro kontrolu

místostarosta – jednal s panem Havlíčkem, který je provozovatel Senior Taxi. Jelikož Senior Taxi v
této době jako jediná taxislužba může fungovat, nemůže se pan Havlíček nahlásit na Úřad práce.
Navrhl tedy zvýšení ceny, kterou platí senioři, o 10 Kč. Ročně to dělá asi 17-18 tisíc Kč. Vedení
města se k tomuto kroku nechce přiklánět a navrhlo najít tyto peníze v rozpočtu města

starosta  –  před  pár  dny  řešil  s  paní  Hajnovou  rozpočet  města,  zastupitelé  budou  požádáni  o
připomínky

- navrhuje navýšit kompetenci rady schvalovat rozpočtová opatření z 200 tisíc na 500 tisíc

V. Brtník – dotázal se, proč je v rozpočtu u položky Platy zaměstnanců předpoklad, že dá město příští
rok méně peněz než v letošním roce

L. Komůrková – odpověděla, že je to kvůli snížení počtu brigádníků na odboru kultury. Myslí si, že ta
částka může být reálná

starosta – v příštím roce se budou realizovat pouze ty investiční akce, které přechází z letošního roku
anebo jsou pod dotacemi

- informoval, že se budou ještě rozdělovat dotační tituly na cyklostezky, snad ve výši 85 % a Národní
sportovní agentura má v plánu rozvolnit podmínky pro malé města v dotačním titulu Kabina, kdy by
Telč poté mohla zažádat na sportovní areál Tyršova

Úkol: Lenka Komůrková - – RM 52 - podání návrh rozpočtu
- T/ihned – zaslat všem sportovním spolkům dopis s posunem termínu vyúčtování letošní dotace a
důrazem na přednostní čerpání dotace MŠMT – viz rozprava k tomuto bodu

Úkol: Věra Peichlová - T/ihned – zaslat všem sportovním spolkům dopis s posunem termínu
vyúčtování letošní dotace a důrazem na přednostní čerpání dotace MŠMT – viz rozprava k tomuto



bodu

8) Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.12. - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku
mezi převodcem Mikroregionem Telčsko a nabyvatelem městem Telč dle UR 688-8/51/2020

UR 688-8/51/2020
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi převodcem
Mikroregionem Telčsko a nabyvatelem městem Telč dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

9) E.ON Distribuce, a.s. - smlouva o zřízení věcného břemene č. JI-014330061192/001
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.12. - uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č.
JI-014330061192/001 se společností E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbou „Telč, Havlíčkova,
kab. smyčka NN, Tichá" dle UR 689-9/51/2020

UR 689-9/51/2020
Rada města schvaluje  uzavření  smlouvy o zřízení  věcného břemene č.  JI-014330061192/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbou „Telč, X X X X X X X X X , kab. smyčka NN,
X X X X X X " dle přílohy.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

10) Žádost u užití veřejného prostranství
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.12. - uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o užívání veřejného prostranství
uzavřené dne 24.2.2020 se společností Geosan Group a.s. dle UR 690-10/51/2020

UR 690-10/51/2020
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o užívání veřejného prostranství uzavřené
dne 24.2.2020 se společností Geosan Group a.s. dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

11) Rozpočtové opatření 8/2020
Předkladatel: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.12. - RO dle UR 691-11/51/2020 - č. RM 8/2020

UR 691-11/51/2020



Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření RM 8/2020 dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

12) Zadání ke změnám dopravního režimu
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Bez rozpravy.

Úkol: Roman Fabeš - T/15.12. - informovat dopravní komisi dle UR 692-12/51/2020 - zadání ke
změnám dopravního režimu

UR 692-12/51/2020
Rada města bere na vědomí dokument Zadání ke změnám dopravního režimu, jakožto základní
iniciační dokument, na základě kterého proběhnou další činnosti vedoucí k cílům stanoveným v
tomto dokumentu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

13) Změna složení Komise pro dopravu
Předkladatel: Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Bez rozpravy.

Úkol: Roman Fabeš - T/15.12. - informovat Jindřicha Kaupu dle UR 693-13/51/2020

UR 693-13/51/2020
Rada města jmenuje X X X X X X X X X X X členem Komise pro dopravu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

14) Rozprava
starosta – informace o stavbách – většina stavebních akcí naplánovaných na letošní rok už je hotová,
nebo je téměř před dokončením, proinvestovalo se téměř 100 milionů korun

- rybník Nadýmák - s Ministerstvem zemědělství se řeší financování do příštího roku

- rekonstrukce radnice – v pátek 13. 11. se předával objekt stavební firmě

- mateřská školka Komenského – práce probíhají bez problému

- cyklostezka na Řásnou – čeká se na podpis dotační smlouvy rakouskou stranou

- prosincové rady budou 2. a 16., navrhuje je ponechat v podobě videokonference, od ledna by se
sešli na úřadě osobně, pokud se znovu nezvýší počet nakažených

radní – s návrhem souhlasí

starosta – seminář zastupitelů bude 7. 12. v sále ZUŠ, mezi zastupiteli by byly odstupy jako na jaře.
Zasedání zastupitelstva bude 14. 12. v sále v Panském dvoře, opět s rouškami

15) Závěr
Věra Peichlová, vedoucí OK (1-14), Bc. Jaroslava Pavlů, referentka FO – školství (1-14), Ing. Lenka
Komůrková, vedoucí FO (7-11), Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ (1-15), Iva Slatinská, referentka



oddělení sekretariát (1-15)

Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Iva Slatinská (15:00 - 15:35 hod.)

Mgr. Roman Fabeš, 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.


