
Usnesení
z 97. schůze rady města, dne 31.08.2022

UR 1299-2/97/2022
Rada města doporučuje schválit zastupitelstvu města Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
ORP Telč na období 2023 - 2025.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1300-3/97/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 468 760 Kč pro SK Telč, z.s. na
nájem ledové plochy.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření z rezervy města ve výši
468 760 Kč (§ 6409 pol. 5901/§ 3419, pol. 5222).

Rada města ruší usnesení č. UR 1263-6/93/2022 z 93. schůze rady města ze dne 29. 6. 2022.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1301-4/97/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč pro
Croquet Club Dynamo Telč, z.s., na dobudování třetího kroketového kurtu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1302-5/97/2022
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci se společností Plzeňský Prazdroj, a.s.
dle přílohy podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1303-6/97/2022
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s nájemci X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X na pronájem části pozemku p.č. 1331/3 o vým. cca 15 m2 v obci a k.ú. Telč dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1304-7/97/2022
Rada města schvaluje užití veřejného prostranství části p.č. 7355/1 o výměře 300 m2 od 1.9.2022 do
30.11.2022 společnosti GEOSAN GROUP a. s. se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 k účelu
skládky stavebního materiálu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1305-8/97/2022
Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.680,- Kč Základní organizaci Českého
svazu chovatelů Telč na nákup pohárů pro chovatelskou výstavu dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1306-9/97/2022
Rada města schvaluje vnitřní předpis č. 3/2022 kterým se mění vnitřní předpis č. 1/2012 Směrnice o
cestovních náhradách při pracovních cestách ve znění vnitřních předpisů č. 1/2013, 1/2014, 2/2015,
1/2016, 1/2017, 1/2018, 1/2019, 1/2020, 1/2021 a 1/2022 dle přílohy podání.



Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1307-11/97/2022
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření RM 6/2022 dle upravené přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1308-12/97/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely č. 2300/2 o výměře 1044 m2 v
obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 7 dle regulačního plánu) X X X X X X X X 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1309-13/97/2022
Rada města bere na vědomí odstoupení X X X X X X X X X X X od záměru koupě stavebního pozemku
parc. č. 2300/9 v obci a k.ú. Telč.

Rada města schvaluje vrácení zaplacené jistoty 50 tis. Kč X X X X X X X X X X X X .

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení usnesení UZ 199-9/21/2022 ze dne 11.
4. 2022 a usnesení UZ 220-11/22/2022 ze dne 20. 6. 2022.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1310-14/97/2022
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  otevírání  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem akce „Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn - Sociální
zázemí u rybníka Roštejn“, bude společnost STATUS Stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec,
IČ: 46679120.

Rada města schvaluje uzavření smluv o dílo dle přílohy č. 2 podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1311-15/97/2022
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  otevírání  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem akce „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Hradecká“, bude společnost TERNI s.r.o., Na Bělidle
4819/1b, 586 01 Jihlava, IČ: 42634296.

Rada města schvaluje uzavření smluv o dílo dle přílohy č. 2 podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1312-16/97/2022
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  otevírání  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem akce „Oprava místní komunikace v ul. Na Sádkách“, bude společnost SATES ČECHY
s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČ: 25172654.

Rada města schvaluje uzavření smluv o dílo dle přílohy č. 2 podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1313-17/97/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s realizací a financováním akce "Zkvalitnění
doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn" z Národního programu podpory cestovního
ruchu v regionech (11772).



Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1314-18/97/2022
Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  finanční  závazek  poskytnout  organizaci
Tělocvičná jednota Sokol Telč finanční příspěvek ve výši 5 222 437 Kč na realizaci akce „Sportovní
areál  Tyršova,  Telč“,  což odpovídá celkové výši  vlastních zdrojů akce financované z  dotace od
Národní sportovní agentury.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace s Tělocvičnou
jednotou Sokol Telč na realizaci projektu „Sportovní areál Tyršova, Telč“ dle přílohy č. 1 podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1315-19/97/2022
Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči
– I. etapa“ dle přílohy č. 1 podání.

Rada města schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči – I. etapa“ dle přílohy č. 3 podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1316-20/97/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření pro § 3113/6121 ve výši 2
500  tis.  Kč  z  §  6409  -  ostatní  činnosti,  pol.  5901  -  Rezerva,  na  zajištění  financování  akce
„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Hradecká“.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření pro § 2212/5171 ve výši 3
600 tis. Kč z § 6409 - ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Oprava
místní komunikace v ul. Na Sádkách“.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření pro § 3639/6121 ve výši 2
240 tis. Kč z § 6409 - ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Zkvalitnění
doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn“.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1317-21/97/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Telče schválit závazek zajistit dofinancování akce „Telč
– Dopravní automobil“ ve výši rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do
plné výše z vlastních zdrojů.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1318-22/97/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Telče schválit prohlášení vlastníka budovy č.p. 614 Telč,
ul. Komenského, dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1319-23/97/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatků k uzavřeným smlouvám na
bytové jednotky v bytovém domě č.p. 614 v ulici Komenského v Telči ve znění dle přílohy č. 1 podání.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv kupních ve znění dle přílohy č.
2 podání.



Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1320-24/97/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit založení Společenství vlastníků jednotek pro
dům č.p. 614 v ulici Komenského, Telč - Staré Město.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  stanovy Společenství  vlastníků jednotek v
bytovém domě č.p. 614 v ulici Komenského, Telč - Staré Město dle přílohy podání.

Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  prvního  předsedu  Společenství  vlastníků
jednotek v bytovém domě č.p. 614 v ulici Komenského v Telči X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1321-25/97/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit založení Společenství vlastníků jednotek pro
dům č.p. 617 v ulici Radkovská, Telč - Staré Město.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  stanovy Společenství  vlastníků jednotek v
bytovém domě č.p. 617 v ulici Radkovská v Telči dle přílohy podání.

Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  prvního  předsedu  Společenství  vlastníků
jednotek v bytovém domě č.p. 617 v ulici Radkovská v Telči X X X X X X X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1322-26/97/2022
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s pronajímatelem Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem na pronájem pozemku parc. č. 719/2 v obci a k.ú. Telč dle
přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1323-27/97/2022
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s budoucím
povinným Českou republikou-Státním pozemkovým úřadem zatěžující pozemek parc. č. 85/9 v obci a
k.ú. Telč v souvislosti se stavbou „VO ul. Na Sádkách I, podél městského úřadu“ dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1324-28/97/2022
Rada města bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřizovatele
města Telče za II. Q 2022 dle příloh podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1325-29/97/2022
Rada města uděluje výjimku z nejvyššího počtu žáků Základní škole Masarykova, třída 6. A, pro
školní rok 2022/2023 na počet 31 žáků.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 1326-30/97/2022
Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Kraje
Vysočina na oslavu výročí 50 let v Telči.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo



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.


