Zápis
z 23. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 12.09.2022

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 (body 5-28), Karel Navrátil,
Bohumil Norek, Ing. Jiří Pykal, Mgr. Jiří Remeš, Mgr. Ludmila Švarcová, Jaroslav Švec,
Mgr. Helena Tomíšková, RNDr. Miloš Vystrčil, 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 19 členů zastupitelstva, omluven je Ing. Petr Vařbuchta. Nepřítomna je Mgr.
Petra Kujínek Polodnová, která dorazí 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 22. zasedání ZM
5. Zpráva o činnosti rady města (91. - 96. schůze)
6. Schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Telč na období 2023 - 2025
7. Založení Společenství vlastníků jednotek pro dům Radkovská č.p. 617
8. Založení Společenství vlastníků jednotek pro dům Komenského č.p. 614
9. Prohlášení vlastníka budovy č.p. 614, Telč, ul. Komenského
10. Prodej 8 bytových jednotek a 3 nebytových jednotek v domě č.p. 614 Telč -Staré Město, ul.
Komenského
11. Zajištění vlastního podílu na financování akce „Telč – Dopravní automobil“
12. Schválení finančního závazku
13. Schválení realizace a financování akce Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u
rybníka Roštejn
14. Rozpočtové opatření – dotační projekty
15. Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická - 4. kolo - odstoupení zájemce od koupě stavebního
pozemku parc. č. 2300/9
16. Dohoda o narovnání ve sporech ohledně stavby "Sportovní areál Hradecká – Telč"
17. Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany
18. Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická - 5. kolo
19. Prodej pozemku pod trafostanicí
20. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 469/14 v k.ú. Telč
21. SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. - žádost o navýšení dotace na rok 2022
22. Žádost o finanční dotaci CC Dynamo Telč
23. Žádost o finanční dotaci SK Telč
24. Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek
obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2021
25. Ceny města Telče za rok 2022
26. Rozprava
27. Souhrn přijatých usnesení

28. Závěr
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Františka Čermáka a Bohumila Norka.
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
4) Informace o ověření zápisu z 22. zasedání ZM
Tajemník MěÚ informoval, že zápis z 22. zasedání ZM, které se konalo 20. června 2022, byl
ověřovateli zápisu Ing. Tomášem Jiráskem a Mgr. Helenou Tomíškovou ověřen bez připomínek.
5) Zpráva o činnosti rady města (91. - 96. schůze)
Předkladatel: Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se na radu z 10. 8., prosí o informace ohledně obnovení a
rozšíření kamerového systému ve městě, a projekt modernizace tříd v MŠ Komenského
V. Švec, vedoucí ORÚP – na MŠ se rekonstruovaly tři třídy plus se vybavovaly nábytkem,
rekonstrukce se stihla do začátku nového školního roku, takže děti už 1. 9. nastoupily do nových tříd.
Poděkoval firmě za realizaci, měla na to jen tři měsíce. Byly zde vícepráce i méněpráce
D. Novotný – informoval, že se částečně nahrazují rozbité kamery a částečně se budou instalovat
nové kamery. Část peněz půjde na kameru v ul. Palackého, aby mohla rozpoznávat SPZ
Přišla zastupitelka P. Kujínek Polodnová.
L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se na radu z 29. 6., na navýšení počtu žáků ve školách, zda je to
kvůli přijetí ukrajinských dětí, a jestli můžou dostat přibližný počet ukrajinských dětí ve školách, a
poté jí zajímá dar 10 tisíc pro ukrajinské obyvatele
starosta – odpověděl, že současný přesný počet nezná, ale může poslat e-mailem
K. Navrátil, radní – odpověděl, že je přibližně stejný počet ukrajinských dětí na obou základních
školách. Počty se mění, na ZŠ Masarykova začínal 1. 9. s 24 dětmi, nyní jich má 17. Některé rodiny
odešly jinam v ČR, některé se vrátily na Ukrajinu. Škola se snaží spolupracovat s Pointem,
neziskovou jihlavskou organizací, která jim pomáhá s doučováním češtiny. Také mají na doučování
paní učitelku z Ukrajiny, které zde žije už 9 let
místostarosta – odpověděl, že dar 10 tisíc korun je z benefiční akce a směřoval na úpravu 4 bytových
jednotek, ve kterých bydlí ukrajinské rodiny. Zatím se peníze nevyčerpaly
6) Schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Telč na období 2023 2025
Předkladatel: Pavel Komín a Mgr. Vít Drexler
H. Tomíšková, zastupitelka – nabyla dojmu, že je program uzavřen, přitom si myslela, že se s plánem
bude dál pracovat
místostarosta – pro roky 2023-2025 je plán uzavřen, ke konci roku 2025 proběhne vyhodnocení a
případné změny, které se promítnou do následujícího plánu

H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se, zda je financování služeb uvedených v plánu namyšleno řešit
nějakou dotací, ať už krajskou nebo ministerskou, nebo ty služby, kde nejsou přidělené peníze, se
tady poskytovat nebudou
místostarosta – v plánu se vycházelo z rozpočtu na rok 2022, na část financování zkusí dotace. Uvidí
se za tři roky, jaké služby a následné financování tu budou potřeba
H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se, zda chápe správně, že je financování plánu poskytováno
pouze z rozpočtu města, a to i na služby, které nebudou poskytovány na území města
místostarosta – u jednotlivých služeb je vždy napsáno, z čeho to bude financováno
H. Hajnová, zastupitelka – ano, ale jsou položky, kde poskytovatel není napsán. Zeptala se, zda to
bude financováno městskou dotací
V. Drexler, vedoucí SOC – jak říkal pan místostarosta, plán bude za tři roky vyhodnocen, dle potřeb
se upraví. Neví, jestli MPSV bude přihlížet k tomu, že u některých služeb není zapsán poskytovatel
financí
UZ 229-6/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Telč na období 2023
- 2025.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 4 se zdrželi
7) Založení Společenství vlastníků jednotek pro dům Radkovská č.p. 617
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bod byl stažen z programu zasedání.
8) Založení Společenství vlastníků jednotek pro dům Komenského č.p. 614
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 230-8/23/2022 - založení Společenství vlastníků
jednotek pro dům č.p. 614 v ulici Komenského
UZ 230-8/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 614 v ulici
Komenského, Telč - Staré Město.
Zastupitelstvo města schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 614 v
ulici Komenského, Telč - Staré Město dle upravené přílohy podání.
Zastupitelstvo města schvaluje 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: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
9) Prohlášení vlastníka budovy č.p. 614, Telč, ul. Komenského
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 231-9/23/2022 - prohlášení vlastníka budovy č.p.
614 Telč, ul. Komenského
UZ 231-9/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení vlastníka budovy č.p. 614 Telč, ul. Komenského, Telč Staré Město dle přílohy podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
10) Prodej 8 bytových jednotek a 3 nebytových jednotek v domě č.p. 614 Telč -Staré Město,
ul. Komenského
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 232-10/23/2022 - prodej 8 bytových jednotek a 3
nebytových jednotek v domě č.p. 614 Telč -Staré Město, ul. Komenského
UZ 232-10/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje 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.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv kupních na bytové jednotky v bytovém domě č.p. 614
v ulici Komenského v Telči ve znění dle přílohy č. 2 podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
11) Zajištění vlastního podílu na financování akce „Telč – Dopravní automobil“
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 233-11/23/2022 - zajištění vlastního podílu na
financování akce „Telč – Dopravní automobil“
UZ 233-11/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje 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: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
12) Schválení finančního závazku
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
T. Jirásek, zastupitel – dotázal se, co se stane, když se vysoutěží nižší cena, než je rozpočet 17
milionů. Jestli se bude krátit dotace NSA nebo finance z města
V. Švec, vedoucí ORÚP – odpověděl, že firma už je vysoutěžená, je těsně před podpisem smlouvy.
Může se však stát, že se cena navýší, což si myslí, že se nestane, ale případně by bylo na Sokolu, aby
si dofinancování zařídil

T. Jirásek, zastupitel – všichni ví, že hřiště se několik desítek let téměř neopravovalo a je tedy
potřeba jej spravit. Smlouva musí být precizně vypracovaná, neboť zavazuje TJ Sokol, že na
sportoviště pustí i občany města a školy
H. Hajnová, zastupitelka – je tristní, že NSA tři roky odkládá dotační titul na sportoviště pro děti a
mládež. Nabízí za Kraj spolupráci s nastavením dotačním smlouvy
starosta – děkuje za nabídku pomoci, město ji využilo a děkuje Kraji Vysočina za spolupráci
Úkol: Vladimír Švec - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 234-12/23/2022 - „Sportovní areál Tyršova, Telč“
UZ 234-12/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje závazek města Telče poskytnout organizaci Tělocvičná jednota Sokol
Telč finanční příspěvek v maximální výši 5 722 438 Kč na zajištění vlastního podílu k dotaci obdržené
od Národní sportovní agentury na realizaci akce „Sportovní areál Tyršova, Telč“. Poskytnutí
příspěvku bude předcházet uzavření dotační smlouvy mezi městem Telč a Tělocvičnou jednotou
Sokol Telč.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
13) Schválení realizace a financování akce Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury
u rybníka Roštejn
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 235-13/23/2022 - schválení realizace a
financování akce Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn
UZ 235-13/23/2022
Zastupitelstvo města souhlasí s realizací a financováním akce "Zkvalitnění doprovodné turistické
infrastruktury u rybníka Roštejn" z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
(11772).
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
14) Rozpočtové opatření – dotační projekty
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 10. - RO dle UZ 236-14/23/2022 - Rozpočtové opatření – dotační
projekty
UZ 236-14/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje 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“.
Zastupitelstvo města schvaluje 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“.

Zastupitelstvo města schvaluje 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: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
15) Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická - 4. kolo - odstoupení zájemce od koupě
stavebního pozemku parc. č. 2300/9
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu
P. Kujínek Polodnová, zastupitelka – zeptala se, zda městu vznikla nějaká škoda v souvislosti s
konáním žadatele
starosta – odpověděl, že na pozemek nebyl jiný zájemce, tedy kromě poplatku za účast paní notářky
na losování městu žádná škoda nevznikla, proto rada schválila vrácení jistoty žadateli
T. Jirásek, zastupitel – nemyslí si, že by město nějak pochybilo ve svém konání. Děkuje za vstřícný
krok města za vrácení jistoty
J. Pykal, zastupitel – souhlasí s p. Jiráskem, řešili toto na semináři a má stejný názor
Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned - vrátit jistotu 50 tis. Kč X X X X X X X X X X X X dle UZ
237-15/23/2022
UZ 237-15/23/2022
Zastupitelstvo 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.
Zastupitelstvo města schvaluje 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: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
16) Dohoda o narovnání ve sporech ohledně stavby "Sportovní areál Hradecká – Telč"
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu
Bez rozpravy.
Úkol: Pavel Soukop - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 238-16/23/2022 - Dohoda o narovnání ve sporech
ohledně stavby "Sportovní areál Hradecká – Telč"
UZ 238-16/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o narovnání ve sporech ohledně stavby "Sportovní
areál Hradecká – Telč" dle přílohy podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 se zdrželo
17) Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu
Bez rozpravy.
Úkol: Pavel Soukop - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 239-17/23/2022 - Veřejnoprávní smlouva o zřízení
společné jednotky požární ochrany

UZ 239-17/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární
ochrany s obcemi Hostětice a Zvolenovice dle přílohy podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
18) Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická- 5. kolo
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
J. Pykal, zastupitel – těší ho, že je o městské pozemky zájem a dotázal se na termín podání přihlášek
v 6. kole
L. Komůrková, vedoucí FO – odpověděla, že paní notářka má nyní dovolenou a po její dovolené se
domluví na termínu a bude informovat
starosta – doplnil, že by chtěli 6. kolo stihnout ještě v letošním roce
Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 240-18/23/2022 - Prodej stavebních pozemků
v lokalitě Dačická - 5. kolo
UZ 240-18/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje 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: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
19) Prodej pozemku pod trafostanicí
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 10. - uzavřít kupní smlouvu č. 10962021 na prodej pozemku p.č.
2310/5 o výměře 36 m2 v k.ú. Telč za cenu 25 200,-- Kč společnosti EG.D. a.s. dle UZ
241-19/23/2022
UZ 241-19/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu č. 10962021 na prodej pozemku p.č. 2310/5 o výměře
36 m2 v k.ú. Telč za cenu 25 200,-- Kč společnosti EG.D. a.s. dle přílohy podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
20) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 469/14 v k.ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
Bez rozpravy.
Úkol: Lenka Komůrková - T/30. 9. - informovat žadatele dle neschváleného UZ 242-20/23/2022 neschválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 469/14 v k.ú. Telč
UZ 242-20/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 469/14 o výměře cca
126 m2.
Hlasování: 2 pro, 12 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval – usnesení nebylo přijato

21) SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. - žádost o navýšení dotace na rok 2022
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO
H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se, kolik lůžek mají v SeneCuře v „Domově se zvláštním
režimem“ a jaká je vytíženost
M. Krňávek, regionální ředitel SeneCura východ – poděkoval za dlouhodobou finanční podporu, díky
které se SeneCura může dále rozvíjet. Informoval, že telčská pobočka SeneCury získala od Asociace
poskytovatelů sociálních služeb 5 hvězdiček, za což děkuje paní ředitelce a jejímu kolektivu
M. Krejčí, ředitelka SeneCura SeniorCentrum Telč – celkem je 130 lůžek, z toho 64 lůžek je domov
pro seniory, 60 lůžek tvoří domov se zvláštním režimem a potom 6 lůžek odlehčovací služby. V
letošním roce poskytli službu 164 klientům. Primárně je SeneCura využívaná občany Telče a
mikroregionu Telčsko a poté z kraje Vysočina. Co se týče obložnosti, tak mají v pondělí 12. 9. volná
jen 3 lůžka. Volné lůžko bývá většinou zaplněno do tří dnů a v pořadníku mají 40 žadatelů.
Informovala o rozšiřujících se aktivitách, např. nedávno otevřeli fitness s poradenstvím
fyzioterapeuta, pořádají desetiboj seniorů, Den otevřených dveří a další
L. Švarcová, zastupitelka – je ráda, že je takové zařízení ve městě a dotázala se, zda se takto paní
ředitelka spojila i s ostatními starosty obcí, odkud pochází obyvatelé SeneCury a jak pořídila
M. Krejčí, ředitelka SS Telč – odpověděla, že se spojila s mikroregionem a oslovila 16 starostů a
spolupráci navázala s 5 starosty
L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se, jakou částkou obce přispěly
M. Krejčí, ředitelka SS Telč – přispěná částka je 348 tisíc a největší podíl má dotační titul z Jihlavy
T. Jirásek, zastupitel – gratuloval k ocenění Asociace. Dotázal se, zda si obyvatelé domova přepisují
trvalou adresu do Telče
M. Krejčí, ředitelka SS Telč – při rozhovoru se na to ptají, někteří lidé s tím souhlasí a domov s
přepisem adresy problém nemá
M. Vystrčil, zastupitel – v hlasování je pro, jen nepostřehl, že se vyhlásilo druhé hlasování
Úkol: Lenka Komůrková - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 243-21/23/2022 - SeneCura SeniorCentrum
Telč, s.r.o. - žádost o navýšení dotace na rok 2022
UZ 243-21/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. ve výši 500
000,-- Kč na úhradu provozních nákladů spojených se zajištěním sociální služby v "Domově se
zvláštním režimem" v Telči (§ 6409, pol. 5901/§ 4357, pol. 5213).
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovali
22) Žádost o finanční dotaci CC Dynamo Telč
Předkladatel: Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
T. Jirásek, zastupitel – poprosil žadatele, zda by mohl přiblížit, na co se peníze využijí
X X X X X X X X , CC Dynamo Telč – odpověděl, že peníze využijí na dofinancování třetího kurtu pro

kroket a pokud vyjde žádost o dotaci od světové kroketové federace, tak plánují dodělat i čtvrtý kurt
a areál bude dokončený. Je na ně částečně tlak ze zahraničí, chtějí s telčským klubem více
spolupracovat a pořádat i turnaje. Pokud vše klapne, chtěli by rozšířit dětskou členskou základnu
Úkol: Věra Peichlová - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 244-22/23/2022 - žádost o finanční dotaci CC
Dynamo Telč
UZ 244-22/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci pro Croquet Club Dynamo Telč, z.s., ve výši 300 000
Kč na dobudování třetího kroketového kurtu z rezervy města (par. 6409, pol. 5901 / par. 3419, pol.
5222).
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
23) Žádost o finanční dotaci SK Telč
Předkladatel: Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
H. Hajnová, zastupitelka – poprosila, zda by mohlo zaznít, jak je to s dotacemi pro SK Telč
starosta – vysvětlil, že rada na schůzi koncem června prvně schválila žádost s nižší částkou, poté SK
přišla s další žádostí s vyšší částkou. Při schválení vyšší částky se zrušilo usnesení, které schvalovalo
nižší částku
F. Čermák, radní – upřesnil, že jde o částku, která má zaplatit pronájem ledové plochy pro mládež do
15 let, jde přibližně o 98 dětí, a financování je do konce tohoto roku. Doufá, že se cena za energie už
ustálí a budou vědět, s jakou částkou počítat do žádosti o dotace
Úkol: Věra Peichlová - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 245-23/23/2022 - žádost o finanční dotaci SK
Telč
UZ 245-23/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci pro SK Telč, z.s., ve výši 468 760 Kč na nájem ledové
plochy zimního stadionu v Telči.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 468 760 Kč (§ 6409 pol.
5901/§ 3419, pol. 5222).
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdrželo
24) Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2021
Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Vladimír Brtník, starosta města
M. Vystrčil, zastupitel – spolek momentálně pracuje s Krajem Vysočina na dopravní obsluze, aby byla
využívaná i železnice. Menší komplikací je, že se to týká dvou krajů. Jiné projekty svazek úspěšně
dokončil. Svazek snížil finanční příspěvek obcím. Podotkl, že je na dalších zastupitelstvech, aby
nezapomněla důvod, proč svazek vznikl a podporovala ho
starosta – poděkoval za zastupování města ve svazku
Úkol: Vladimír Brtník - T/15. 10. - splnit usnesení UZ 246-24/23/2022 - Závěrečný účet a Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice za rok 2021

UZ 246-24/23/2022
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2021.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
25) Ceny města Telče za rok 2022
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Vladimír Brtník, starosta města
Bez rozpravy.
Úkol: Věra Peichlová - T/31. 10. - splnit usnesení UZ 247-25/23/2022 - Ceny města Telče za rok 2022
UZ 247-25/23/2022
Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Telče za rok 2022 těmto osobám:
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
26) Rozprava
V. Švec, vedoucí ORÚP – informoval o ukončených a probíhajících stavbách ve městě
J. Pykal, zastupitel – dotázal se na II. etapu lokality Dačické
V. Švec, vedoucí ORÚP – odpověděl, že II. etapa je ve fázi, kdy je hotový projekt, město má i povolení.
Proběhla přeložka vody, v nejbližší době se zažádá EG.D o připojení parcel a poté záleží na rozpočtu
v příštím roce, co se nechá připojit. Mělo by jít o kanalizaci, komunikaci, veřejné osvětlení a zeleň.
Na vše je město projekčně připraveno
L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se, když se opravuje nebo pokládá nová komunikace, zda se
myslí i na položení optického kabelu pro internet
V. Švec, vedoucí ORÚP – odpověděl, že to záleží na internetových firmách, zda o to mají zájem.
Město dělá pouze chráničky pro možné budoucí připojení. Co ví, tak firmy mají zájem o sídliště nebo
místa, kde je větší koncentrace obyvatel, jinak to pro ně není ekonomicky zajímavé
27) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.
28) Závěr
Starosta města poděkoval přítomným za účast na zasedání. Poděkoval zastupitelům za jejich
čtyřletou práci pro město, i když to občas nebylo jednoduché vzhledem k tomu, s čím se v tomto
volebním období museli potýkat. Poděkoval úředníkům za jejich práci a občanům, že mají zájem o
dění ve městě. Popřál kandidujícím štěstí ve volbách.
R. Fabeš také poděkoval zastupitelům za spolupráci, poděkoval V. Brtníkovi za starostování, kdy
nastupoval v nelehké době. Doufá, že i nové zastupitelstvo bude spolupracovat tak dobře, jako
stávající.

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

František Čermák , v.r.
ověřovatel

Bohumil Norek , 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.

