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Všem členům Zastupitelstva města

Vaše značka Číslo jednací Vyřizuje V Telči
07.02.2020

PROGRAM JEDNANI 9. zasedání zastupitelstva města, dne 17.02.2020.

Program jednání

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM
schopno usnášet

2) Schválení programu jednání ZM
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4) Informace o ověření zápisu z 8. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (28. - 31. schůze)

6) Souhrnná zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 3. - 6.
zasedání

7) Zveřejnění záměru podeje části pozemku p.č. 469/14 v k.ú. Telč 
8) Dohoda o spolupráci měst
9) Rozprava
10) Souhrn přijatých usnesení
11) Závěr



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Fax: +420 567 112 403, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.9 bod č.1

Název materiálu:
Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno
usnášet
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.9 bod č.2

Název materiálu:
Schválení programu jednání ZM



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Fax: +420 567 112 403, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.9 bod č.3

Název materiálu:
Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.9 bod č.4

Název materiálu:
Informace o ověření zápisu z 8. zasedání ZM
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.9 bod č.5

Název materiálu:
Zpráva o činnosti rady města (28. - 31. schůze)



Usnesení
z 28. schůze rady města, dne 04.12.2019

UR 389-2/28/2019
Rada města schvaluje odměny ředitelům základních škol dle upravené přílohy podání.
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

UR 390-3/28/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu na rok 2020 dle přílohy č. 1, podání
3/28/2019 (objem příjmů 172 846,70 tis Kč, objem výdajů 187 387,70 tis Kč, schodek 14 541 tis Kč,
vyrovnaný tř. 8 financování) včetně závazných ukazatelů.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby svěřilo radě města provádění:
- všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních
fondů a ostatních dotací a jejich použití
-  všech ostatních rozpočtových opatření  do  výše  200 tis.  Kč  v  jednotlivých případech v  rámci
celkového schváleného rozpočtu
- uložilo radě města předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města přehled radou
města přijatých rozpočtových opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit Fond projektů 2020 – seznam
rozvojových záměrů a způsobu financování dle přílohy č.3 podání 3/28/2019.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzor veřejnoprávní smlouvy na poskytování
dotací.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 391-4/28/2019
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva realizace stavby nad cizím pozemkem s
panem X X X X X X X X X X X , za podmínek dle textové části podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 392-5/28/2019
Rada města schvaluje zveřejnění záměru darování pozemku parc.č. 7080/3 - ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 324 m2 v k.ú. Telč Kraji Vysočina.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 393-6/28/2019
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření RM 10/2019 dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 394-8/28/2019
Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  dotaci  ve  výši  166  667  Kč  společnosti
SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. na poskytované sociální služby v listopadu a prosinci 2019.
Hlasování: 1 pro, 5 proti, 1 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UR 395-9/28/2019
Rada města schvaluje bezúplatný převod velkoobjemových kontejnerů od Mikroregionu Telčsko dle
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smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku č. 27/2/2019 v příloze podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 396-10/28/2019
Rada města schvaluje bezúplatný převod kompostérů o objemu 900 l od Mikroregionu Telčsko dle
smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku č. 27/1/2019 v příloze podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 397-11/28/2019
Rada  města  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  č.
1040017490/001 se společností E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbou „Telč, J. Husi, úprava
přípojky č.p. 332“ dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 398-12/28/2019
Rada města schvaluje umístění sídla společnosti GYNTELČ s.r.o. na adrese Masarykova 330, 588 56
Telč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 399-13/28/2019
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
dodavatelem  akce  „Zkvalitnění  odborné  výuky  ZŠ  Masarykova  Telč  (část  konektivita)“,  bude
společnost TEXI Dačice s.r.o., Antonínská 18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.

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

UR 400-14/28/2019
Rada města schvaluje uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo na stavbu „Revitalizace sídliště Jana Žižky
v Telči - I. etapa“ se společností SATES ČECHY s.r.o. dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 401-15/28/2019
Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny MŠ Nerudova v Telči“ dle
přílohy č.1.

Rada města schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Výměna střešní krytiny MŠ Nerudova v Telči“ dle přílohy č.3.

Rada města v rámci veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny MŠ Nerudova v Telči“ schvaluje návrh
firem pro oslovení dle přílohy č.4.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 402-16/28/2019
Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce MěÚ Sádky – I. etapa“ dle přílohy
č.1.

Rada města schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Rekonstrukce MěÚ Sádky – I. etapa“ dle přílohy č.3.

Rada města v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce MěÚ Sádky – I. etapa“ schvaluje návrh firem pro
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oslovení dle přílohy č.4.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 403-17/28/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zadání regulačního plánu Dačická.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 404-18/28/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zadání regulačního plánu Hradecká.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 405-19/28/2019
Rada města schvaluje manželům X X X X X X X X X prodloužení nájemní smlouvy na byt č. X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X , a to na dobu určitou, do 28. 2. 2021.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 406-20/28/2019
Rada města schvaluje paní X X X X X X X X X X X X X prodloužení nájemní smlouvy na byt č. X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X , a to na dobu určitou, do 28. 2. 2021.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 407-21/28/2019
Rada města schvaluje X X X X X X X X X X X X X X X X X X prodloužení nájemní smlouvy na byt č. X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X , a to na dobu určitou, do 31. 1. 2021.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 408-23/28/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření 87 500 Kč pro § 3639/5169 z § 6409, pol. 5109 - rezerva
na  uhrazení  50% připojovacího  poplatku  k  distribuční  soustavě  společnosti  E.ON pro  lokalitu
Hradecká.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 409-24/28/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o zřízení
městské policie.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

UR 410-26/28/2019
Rada města schvaluje přijetí daru - pamětní desky akademického malíře Františka Mořice Nágla od
dárce Dobrý důvod, z.s. dle podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Roman Fabeš, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města
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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.
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Usnesení
z 29. schůze rady města, dne 18.12.2019

UR 411-2/29/2019
Rada města bere na vědomí doporučení z jednání Komise pro sport a volný čas a Komise pro kulturu
a cestovní ruch.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 412-3/29/2019
Rada města schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020:
1. Základní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace
2. Základní škola Telč, Hradecká 234, příspěvková organizace
3. Mateřská škola Telč, příspěvková organizace, Komenského 512
4. Dům dětí a mládeže Telč, příspěvková organizace, nám. Zachariáše 66

dle přílohy podání 3/29/2019.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 413-4/29/2019
Rada města schvaluje nové platové výměry ředitelů příspěvkových organizací dle přílohy podání
4/29/2019.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 414-5/29/2019
Rada města schvaluje  uzavření  smlouvy o zřízení  věcného břemene č.  JI-014330057335/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbou „Telč, sportoviště, kabel NN“ dle přílohy
podání.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 415-6/29/2019
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření RM 11/2019 dle přílohy podání.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 416-7/29/2019
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s panem X X X X X X X X X
X X X na změnu doby trvání nájmu do 31.12.2030.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 417-8/29/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření 200 000 Kč pro § 3745/5169 z § 6409, pol. 5109 - rezerva
dle textové části podání.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 418-9/29/2019
Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a MPZ a správu památky
UNESCO, stavební a územního rozvoje konaného dne 25. 11. 2019.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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UR 419-10/29/2019
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb se společností
Služby Telč, spol. s r.o. dle přílohy podání.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 420-11/29/2019
Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy s dobrovolným svazkem obcí Oběhové hospodářství
Renesance na zajištění procesu shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného
zpracování pro rok 2020 dle přílohy podání.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 421-12/29/2019
Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Singletrailový areál Telč – Lipky“ dle přílohy č.1.

Rada města schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Singletrailový areál Telč – Lipky“ dle přílohy č.3.

Rada města v rámci veřejné zakázky „Singletrailový areál Telč – Lipky“ schvaluje návrh firem pro
oslovení dle přílohy č.4.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 422-13/29/2019
Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Celoplošná oprava komunikace kolem židovského
hřbitova v Telči“ dle přílohy č.1.

Rada města schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Celoplošná oprava komunikace kolem židovského hřbitova v Telči“ dle přílohy č.3.

Rada města v rámci veřejné zakázky „Celoplošná oprava komunikace kolem židovského hřbitova v
Telči“ schvaluje návrh firem pro oslovení dle přílohy č.4.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 423-14/29/2019
Rada města schvaluje manžele X X X X X X X X X X X X X X X X X , bytem X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X jako žadatele o uzavření nájemní smlouvy na byt č. X X X X X v bytovém domě
v ul. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 424-15/29/2019
Rada města schvaluje udělení souhlasu se změnou podnájemní smlouvy a s uzavřením podnájemní
smlouvy dle žádosti spol. Poliklinika Telč s.r.o. v příloze.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 425-15/29/2019
Rada města schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 10 tisíc Kč od X X X X X X X X X X X X pro ZŠ
Masarykova na nákup sportovního vybavení.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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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.
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Usnesení
z 30. schůze rady města, dne 15.01.2020

UR 426-2/30/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28.12.2012
ve smyslu zvýšení výměry pronajatého pozemku na 17 m2 a změny doby nájmu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 427-3/30/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 469/14 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 0 pro, 5 proti, 1 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UR 428-4/30/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 3792/4 v obci a k.ú. Telč,
díl č. 11 o výměře 378 m2, lokalita Třešňovka.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 429-5/30/2020
Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 4000 Kč MO Svazu tělesně postižených Studená
na dopravu seniorů z Telče na plavání v Třebíči.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 430-6/30/2020
Rada města schvaluje vnitřní předpis č. 1/2020 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 a 1/2019 dle přílohy podání 6/30/2020.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 431-7/30/2020
Rada města schvaluje podání žádosti do grantového programu Fondu Vysočina, Sportoviště 2020 dle
textové části podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 432-8/30/2020
Rada města schvaluje pana X X X X X X X X X , trvale bytem X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X jako žadatele o uzavření nájemní smlouvy na byt X X X X X X X v bytovém domě v ul. X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

UR 433-9/30/2020
Rada  města  schvaluje  navýšení  počtu  pracovních  míst  na  dobu  neurčitou  v  odboru  kultury
Městského úřadu Telč o jedno pracovní místo.

Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, s účinností od 15. 1. 2020 celkový počet zaměstnanců města
na dobu neurčitou v městském úřadu na 54 (bez dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a
pracovních smluv na dobu určitou-max. na 3 roky) a v městské knihovně na 2 s tím, že tajemník
městského úřadu je oprávněn nad rámec tohoto počtu uzavírat v nezbytném rozsahu a počtu dohody
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o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo pracovní smlouvy na dobu určitou(max. na 3 roky).

Rada  města  schvaluje  vnitřní  předpis  č.  2/2020,  kterým  se  mění  vnitřní  předpis  č.  2/2007
Organizační řád ve znění vnitřních předpisů č. 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013 dle podání.

Rada města schvaluje změny v redakci Telčských listů dle upraveného podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 434-10/30/2020
Rada města schvaluje Výroční zprávu za rok 2019 v souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/99 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve znění dle přílohy podání 10/30/2020.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 435-11/30/2020
Rada města schvaluje zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2019 a bere na vědomí informaci,
že v roce 2019 Městu Telč resp. Městskému úřadu Telč nebylo doručeno podání, které by splňovalo
náležitosti petice.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

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.
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Usnesení
z 31. schůze rady města, dne 29.01.2020

UR 436-2/31/2020
Rada města schvaluje uzavření dohody o pachtovném za rok 2019 s Lesním družstvem Borovná dle
přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 437-3/31/2020
Rada města schvaluje užití veřejného prostranství části p.č. 7355/1 o výměře 140 m2 od 1. 3. 2020
do 15. 6. 2020 a poté od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 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 438-4/31/2020
Rada města schvaluje užití veřejného prostranství pro zřízení předzahrádky určené k poskytování
hostinských služeb pro turistickou sezonu v roce 2020 a to v rozsahu dle textové části podání a za
podmínek schválených v roce 2019.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 439-5/31/2020
Rada města schvaluje prodej neupotřebitelného majetku - hrobového zařízení na hřbitově U sv. Anny
č. 447,447 za kupní cenu ve výši 9500 Kč paní X X X X X X X X X X .
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 440-6/31/2020
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem  akce  „Rekonstrukce  MěÚ  Sádky  –  I.  etapa“,  bude  společnost  TERNI  s.r.o.,  IČ:
42634296.

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

UR 441-7/31/2020
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem akce „Výměna střešní krytiny MŠ Nerudova v Telči“, bude Lukáš Kára - KAZAVA, IČ:
67193722.

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

UR 442-8/31/2020
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem  akce  „Celoplošná  oprava  komunikace  kolem  židovského  hřbitova  v  Telči“,  bude
společnost SILKO s.r.o., IČ: 60755075.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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UR 443-9/31/2020
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem  akce  „Singletrailový  areál  Telč  –  Lipky“,  bude  společnost  Dirty  Parks  s.r.o.,  IČ:
06864309.

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

UR 444-10/31/2020
Rada města schvaluje podání žádosti do Národního programu Životní prostředí, č. 9/2019: Výsadba
stromů Přírodní zahrady dle textové části podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 445-11/31/2020
Rada města schvaluje podání žádosti do Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 7/2019:
Přírodní zahrady dle textové části podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 446-12/31/2020
Rada města schvaluje zvýšení nájemného o 2,8 % ve všech městských bytech s účinností od 1.
července 2020 dle odst. 1 § 2249 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 447-13/31/2020
Rada města schvaluje paní X X X X X X X X X X X prodloužení nájemní smlouvy na byt X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X , a to na dobu určitou, do 31. 3. 2022.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 448-14/31/2020
Rada města schvaluje paní X X X X X X X X X X X X prodloužení nájemní smlouvy na byt X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X , a to na dobu určitou, do 31. 3. 2021.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 449-15/31/2020
Rada města schvaluje koupi obrazu Telčské náměstí malíře F. M. Nágla za cenu 35 tisíc Kč od paní X
X X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 450-15/31/2020
Rada  města  schvaluje  podání  žaloby  na  určení  pravosti  pohledávek  města  v  celkové  výši
8.626.354,58 Kč s příslušenstvím za společností Red Berry, SE.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Roman Fabeš, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města
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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.
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Usnesení
z 3. zasedání zastupitelstva města, dne 18.02.2019

UZ 22-8/3/2019
Zastupitelstvo města vydává v samostatné působnosti Změnu č. 1 Územního plánu Telč podle § 6
odst. 5 písm. c) a v souladu s ustanovením § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a následujících zákona
č. 504/2004 Sb. správní řád, formou opatření obecné povahy, které tvoří přílohu č. 1 podání 8/3/2019.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 23-9/3/2019
Zastupitelstvu města schvaluje finanční příspěvek na akci „Obnova objetu č.p. 45 nám. Zachariáše z
Hradce - oprava a očištění kamenného portálu vstupních dveří" ve výši 3.000,- Kč, který je účelově
určen jako povinná spoluúčast města v rámci Fondu Vysočiny grantového programu Památky 2019.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 24-9/3/2019
Zastupitelstvu města schvaluje finanční příspěvek na akci „Oprava a renovace oken, obnova dvora
hotelu U Černého orla, nám. Zachariáše z Hradce 7“ ve výši 65.000,- Kč, který je účelově určen jako
povinná spoluúčast města v rámci Fondu Vysočiny grantového programu Památky 2019.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 25-9/3/2019
Zastupitelstvu města schvaluje finanční příspěvek na akci „Výměna 2 oken na domě č.p. 17, nám.
Zachariáše z Hradce“ ve výši 6.251,- Kč, který je účelově určen jako povinná spoluúčast města v
rámci Fondu Vysočiny grantového programu Památky 2019.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 26-10/3/2019
Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků pod komunikacemi v plánované obytné zóně Dačická
dle přílohy podání 3,5/10/2019 za cenu 250,- Kč/m2.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 27-11/3/2019
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 388 na pozemku parc.č. st.
2389/1, pozemku parc.č. st. 2389/1 a pozemku p.č. 7150/18 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 0 pro, 16 proti, 5 se zdrželo - usnesení nebylo schváleno

UZ 28-12/3/2019
Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 1.4.2019 pořizování oficiálního přímého hlasového a
obrazového přenosu ze svého jednání a zpřístupnění archivovaných záznamů těchto přenosů, což
bude zajištěno prostřednictvím městského úřadu nebo pověřeného subjektu.
Jednání  zastupitelstva  bude  zabíráno  jako  celek  statickou  kamerou,  bez  detailních  záběrů  na
jednotlivé zastupitele a na hlasovací tabuli.
Hlasování: 10 pro, 2 proti, 9 se zdrželo - usnesení nebylo schváleno

UZ 29-13/3/2019
Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 117 a § 120 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích v platném
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znění osadní výbor v místní části města Telče Studnice v počtu 5 členů ve složení:
Členové:
Jan Staněk
Miroslav Mařík
František Krejčí
Vít Tetour
Předseda :
Roman Neuwirt
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

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.
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Usnesení
z 4. zasedání zastupitelstva města, dne 15.04.2019

UZ 30-6/4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Telče za rok 2018 dle upravené přílohy podání
č. 6/4/2019 bez výhrad.
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 31-7/4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Telče ke dni 31.12.2018 dle příloh podání č.
7/4/2019.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 32-8/4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - rozdělení zůstatku za rok 2018 dle textové části
podání č. 8/4/2019.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 33-9/4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 1,055.000,- Kč na nákup
pozemků v budoucí obytné zóně Dačická. (§ 6409, pol. 5901/§ 3639, pol. 6130).
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 34-10/4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků – pozemková parcela č. 756/20 a 756/43 v obci a k. ú.
Telč z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Města Telče.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 35-11/4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu od Kraje Vysočina týkající se pozemků zastavěných
chodníkem na ulici Kostelnomyslovská dle přílohy podání 11/4/2019.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 36-12/4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 246 Špitální
ulice, Telč - Staré Město.
Zastupitelstvo města schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 246 v
ulici Špitální v Telči dle upravené přílohy podání č. 12/4/2019.
Zastupitelstvo města schvaluje prvního předsedu X X X X X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 37-13/4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru ve výši 39 mil. Kč na financování projektů města Telče,
konkrétně "Revitalizace památek v historickém centru města Telče - I. etapa - Dům dětí a mládeže",
za podmínek dle nabídky Komerční banky, a.s.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 38-14/4/2019
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Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu odboru kultury o 391.000,- Kč na předfinancování
projektu „Historické slavnosti 2019“ z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika.
Hlasování: 18 pro, 0 proti,0 se zdrželo

UZ 39-15/4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotace pro sportovní organizovanou mládež do 18 let na
rok 2019 dle přílohy podání č. 15/4/2019.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 5 se zdrželo

UZ 40-16/4/2019
Zastupitelstvo  města  schvaluje  rozpočtové  opatření  na  zajištění  profinancování  projektu
„Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – I. Etapa “ v rozsahu přesunu částky 9,400.000,- Kč pro §
2212 (Silnice), pol. 6121 - z § 6409 (rezerva), pol. 5901 a v rozsahu přesunu částky 1,100.000,- Kč
pro § 3631 (Veřejné osvětlení), pol. 6121 - z § 6409 (rezerva), pol. 5901.

Zastupitelstvo  města  schvaluje  rozpočtové  opatření  na  zajištění  profinancování  projektu
„Modernizace dopravního terminálu“ v rozsahu přesunu částky 2,300.000,- Kč pro § 2212 (Silnice),
pol. 6121 - z § 6409 (rezerva), pol. 5901.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření na zajištění profinancování projektu „Obnova
lesní cesty pro pěší – Oslednice“ v rozsahu přesunu částky 1,100.000,- Kč pro § 2212 (Silnice), pol.
6121 - z § 6409 (rezerva), pol. 5901.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření na zajištění profinancování projektu „Tunelová
myčka nádobí ZŠ Masarykova“ v rozsahu přesunu částky 350.000,- Kč pro § 3113 (Základní škola
Masarykova), pol. 6122 - z § 6409 (rezerva), pol. 5901.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 41-16/4/2019
Zastupitelstvo města podporuje řešení posílení financování projektu Zkvalitnění odborné výuky ZŠ
Masarykova dle textové části podání č. 16/4/2019.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 42-17/4/2019
1)Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na
rok 2019 a finanční příspěvek města jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu v příloze č.1
podání 17/4/2019.
2)Zastupitelstvo města schvaluje závazný spolupodíl 62,773 tis. Kč pro podání žádosti o dotaci z
rezervy Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 pro dokončení akce „Oprava krovu a střechy
kostela sv. Anny“ v letošním roce dle předloženého návrhu v textové části podání 17/4/2019.
3)Zastupitelstvo města schvaluje závazný spolupodíl 49,876 tis. Kč pro podání žádosti o dotaci z
rezervy  Programu  regenerace  MPR  a  MPZ  na  rok  2019  pro  realizaci  akce  „Oprava  fasády
Univerzitního centra MU“ v letošním roce dle předloženého návrhu v textové části podání 17/4/2019.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 43-18/4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje finanční závazek, že v případě poskytnutí dotace projektu „Přírodní
dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor,
místo zážitků a vzdělávání (ATCZ214)“ z OP INTERREG AT - CZ budou za účelem spolufinancování
tohoto projektu vyčleněny prostředky do výše 80.000,- €, což odpovídá vlastnímu finančnímu podílu
Města Telče, partnera projektu.
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Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 44-19/4/2019
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků parc. č. 240/1 o výměře 1044 m2 a části pozemku
parc. č. 241 o výměře 1001 m2 v k.ú. Telč dle grafického vymezení v příloze podání 19/4/2019.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Roman Fabeš, v. r.
starosta města , v. r.

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.
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Usnesení
z 5. zasedání zastupitelstva města, dne 17.06.2019

UZ 45-6/5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci projektu s názvem “Regenerace veřejného prostranství na
sídlišti  Jana Žižky v Telči II.  a III.  etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 46-6/5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na akci Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a
III.  etapa  do  Státního  fondu  rozvoje  bydlení,  programu Regenerace  veřejných  prostranství  na
sídlištích.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 47-6/5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje dofinancování projektu s názvem “Regenerace veřejného prostranství
na sídlišti Jana Žižky v Telči II. a III. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,  z  vlastních  zdrojů  v  minimální  výši  50  % uznatelných  nákladů  a  plné  výši  nákladů
neuznatelných.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 48-7/5/2019
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení změny č. 3 Územního plánu Telč
zkráceným způsobem na návrh pana X X X X X X X X X .
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 49-7/5/2019
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení změny č. 3 Územního plánu Telč
zkráceným způsobem z podnětu č. 1.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 50-7/5/2019
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení změny č. 3 Územního plánu Telč
zkráceným způsobem z podnětu č. 2.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 51-7/5/2019
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti zamítá pořízení změny Územního plánu Telč na návrh
akciové společnosti Mareček Industrie a.s.
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 3 se zdrželi

UZ 52-8/5/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o odmítnutí návrhu na změnu Územního plánu Telč
paní X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 53-9/5/2019
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Zastupitelstvo města schvaluje nepřijmout nabídku paní X X X X X X X X X X X X X X X a paní X X X X
X X X X X X X X X X X na úhradu nákladů na zasíťování jejich parcel dle jejich návrhu ze dne 3. 2.
2019 a 15. 4. 2019.

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků pod budoucími komunikacemi v obytné zóně
Dačická parc. č. 2329/3-orná půda o výměře 178 m2 a parc. č. 2329/6-orná půda o výměře 161 m2 za
kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 za podmínek dle návrhu textu smlouvy o budoucí smlouvě kupní v
příloze podání č. 9/5/2019.

Zastupitelstvo města schvaluje postup při zasíťování obytné zóny Dačická dle podání č. 9/5/2019 tak,
že pokud nebude v termínu do 8. 7. 2019 do 16:00 hod. uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní
na pozemky parc. č. 2329/3 a parc. č. 2329/6 bude realizace zasíťování rozdělena do dvou etap dle
podání č. 9/5/2019.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 54-10/5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci  ve výši  150 tis.  Kč spolku Orel  jednota Telč na pořízení
plynového topení.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 150 tis. Kč z rezervy města spolku Orel
jednota Telč (§ 6409, pol.5901/§ 3319, pol. 5222).
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 55-11/5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 400 tis Kč pro společnost
Služby Telč, spol. s r.o. (§ 6409, pol. 5901/ § 2212, § 3745, pol. 5169).
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 56-12/5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. Telč vedených na LV 1364, LV 1354, LV
1732, LV 1749 na X X X X X X X X X X za cenu ve výši 350 162,40 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 350 162 Kč za odkoupení
pozemků po zemřelé X X X X X X X X X X (§ 6409, pol. 5901/ § 3639, pol.6130).
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 57-13/5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23.6.2018 uzavřené s
panem X X X X X X X X X X X X . Dodatkem bude prodloužen termín pro kolaudaci stavby nového
objektu do 31.10.2019.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 6 se zdrželo

UZ 58-14/5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 7658/2 zahrada o vým.
148 m2 v k.ú. Telč.
Hlasování: 3 pro, 12 proti, 5 se zdrželo

UZ 59-15/5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2328/86 o vým. cca
200 m2 v k.ú. Telč dle přílohy podání č. 15/5/2019.
Hlasování: 2 pro, 16 proti, 2 se zdržel
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UZ 60-16/5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemků parc.č. 7351/13, parc.č. 7351/16 a parc.č. 7351/17 v
obci a k.ú Telč na Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel

UZ 61-17/5/2019
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet  a  Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2018.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 62-18/5/2019
Zastupitelstvo města schvaluje upravené stanovy dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO
dle přílohy č. 2 podání č. 18/5/2019.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

UZ 63-19/5/2019
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet  a  Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření
dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2018.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel

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.
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Usnesení
z 6. zasedání zastupitelstva města, dne 16.09.2019

UZ 64-6/6/2019
Zastupitelstvo města rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení regulačního plánu Dačická z
vlastního podnětu.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 65-7/6/2019
Zastupitelstvo města rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení regulačního plánu Hradecká z
vlastního podnětu.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 66-8/6/2019
Zastupitelstvu města schvaluje rozpočtové opatření na zajištění profinancování projektů „Zkvalitnění
odborné výuky ZŠ Masarykova“ a Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká v rozsahu přesunu částky
4.000.000 Kč pro § 3313, pol. 6121 - z § 6409 (rezerva), pol. 5901

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 67-9/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci ve výši 213 tis Kč z rezervy města pro společnost Služby Telč,
spol. s. r. o. na nákup stroje na údržbu umělého travního povrchu (§ 6409, pol. 5901/ § 3429, pol.
6313).

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 68-10/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 374 tis Kč pro společnost
Služby Telč, spol. s r.o. (§ 6409, pol. 5901/ § 2212, § 3745, pol. 5169).

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 69-11/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí peněžité zápůjčky
společnosti Služby Telč, spol. s.r.o. se sídlem Radkovská 560, Telč – Staré Město dle přílohy podání.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 70-12/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 2366/14 o výměře 29 m2 a části pozemku
p.č. 1331/3 o výměře 52 m2 vše v k.ú. Telč manželům X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X za
cenu ve výši 250 Kč/m2.

Zastupitelstvo města schvaluje odkup části pozemku p.č. 2366/9 o výměře 1 m2 v k.ú. Telč od
manželů X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X za cenu 250,-- Kč.
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Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 71-13/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku parc.č. 7130/3 zahrada o výměře 40 m2 v k.ú.
Telč od manželůX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

UZ 72-14/6/2019
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3691/23 v obci a k.ú.
Telč.

Hlasování: 0 pro, 17 proti, 1 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UZ 73-15/6/2019
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance za rok 2018.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 74-16/6/2019
Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Telče za rok 2019:

Jiří Plachý
za péči o kroketový areál a zisk titulu mistra ČR v kroketu

Jan Kaleta
za kulturní činnost a ztvárnění historické postavy Zachariáše z Hradce

Zdeněk Chvátal
za dlouholetou aktivní práci v oblasti sportu, kultury a klubové činnosti

Vladimír Bukač, André Cazalet
za dlouholetou pedagogickou a organizační činnost v rámci Francouzsko-české hudební akademie

Nezmaři
za propagaci města a "věrnost" festivalu Prázdniny v Telči

Milan Šindelář
za rekonstrukci domu č.p. 66 v Masarykově ulici a umístění pamětní desky akad. malíře Jana Michny

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 75-17/6/2019
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet  a  Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 76-18/6/2019
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet  a  Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření
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dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Železnice Kostelec – Slavonice za rok 2018.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 77-19/6/2019
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet  a  Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření
svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok 2018.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

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.
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Příloha 5: zápis z 2.schůze KV 25.10.2019.pdf (str.4)

Anonymizováno:

Povinně neveřejné údaje, dokumenty (zákonná povinnost, smluvní závazek)
Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství,
skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení
vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a
jiných úředních postupů).



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Fax: +420 567 112 403, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.9 bod č.7

Název materiálu:
Zveřejnění záměru podeje části pozemku p.č. 469/14 v k.ú. Telč

Předkladatel:
Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Textová část:
Předmětem podání je žádost o odkoupení části pozemku p.č. 469/14 v k.ú. Telč. Žadatel má pozemek
od roku 2015 propachtován. Vyjádření ORÚP k prodeji je přílohou tohoto podání.

Přílohy:
LO.pdf
FO_469_14__2019.pdf

Stanovisko RM:
UR 427-3/30/2020
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 469/14 v obci a k.ú. Telč.
Usnesení nebylo přijato

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 469/14 v obci a k.ú.
Telč.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:06.02.2020
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Fax: +420 567 112 403, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Anonymizováno:

Povinně neveřejné údaje, dokumenty (zákonná povinnost, smluvní závazek)
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a
svobod.
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Fax: +420 567 112 403, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Anonymizováno:

Povinně neveřejné údaje, dokumenty (zákonná povinnost, smluvní závazek)
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a
svobod.



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Fax: +420 567 112 403, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.9 bod č.8

Název materiálu:
Dohoda o spolupráci měst

Předkladatel:
Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Textová část:
Na základě spolupráce Kraje Vysočina s Podkarpatskou Ukrajinou jsme byli v únoru 2019 osloveni
starostou  města  Poljana  s  nabídkou  spolupráce  -  viz  příloha  podání.  Na  základě  této  nabídky
navštívila v září 2019 delegace města Telče Poljanu a následně jsme v listopadu přivítali delegaci z
Poljany v Telči. Při jednáních jsme diskutovali možné oblasti spolupráce - školství, sociální záležitosti,
kultura, cestovní ruch atd. Společně jsme si potvrdili zájem obou partnerů v této spolupráci i nadále
pokračovat a formálně ji stvrdit uzavřením dohody o spolupráci.

Návrh Dohody o spolupráci měst je přílohou podání.

Přílohy:
Місто Тельч_CS.pdf
Dohoda o spolupráci měst Poljana a Telč.pdf
Dohoda o spolupraci mest Poljana a Telč UA.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o spolupráci měst dle přílohy podání
.....

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o spolupráci mezi městy dle přílohy podání....

Zpracoval:Roman Fabeš Datum:03.02.2020



Vypracoval Petrus 

74254 

 

UKRAJINA 

POLJANSKÁ OBECNÍ RADA SVALIJAVSKÝ OKRES ZAKARPATSKÉ 

OBLASTI  

 Duchnovičova 63, Poljana, 89313, tel.: (03133) 7-45-22 

 e-mail: 04351587@ mail.go.ua, kód ve Státním rejstříku podniků a organizací: 4351587 

 

Č.j. 164/02-20 ze dne 27. 2. 2019 

 

 Dovolte, abych Vám představil obec Poljana. 

 Administrativní a hospodářské území obecní rady zahrnuje 9 vesnic (Poljana, Ploské, Rodnykivka, 

Rodnyková Huta, Pavlovo, Olenevo, Jakivské, Ploská Potik, Uklin). V současné době žije na území 

Poljanské obecní rady, jejíž plocha je 1879,53 hektarů, 7859 obyvatel. Poljanská obecní rada vlastní 

velmi bohaté přírodní zdroje a také rekreační objekty. Naše území se považuje za ekologicky 

nejčistější část v Zakarpatí. Čistý horský vzduch, mírné klima a výskyt minerálních pramenů 

napomáhá ozdravení a léčení lidí, malebná příroda láká příznivce zelené turistiky, vyjížděk na 

koních a lyžování. Kraj lesních květin a voňavých trav přináší příjemné okamžiky každému 

milovníku krásy. 

 Poljanská obecní rada je bohatá na minerální prameny. Je vědecký prokázáno, že chemické složení 

minerální vody z Poljany je nejvzácnější v celé Evropě, ale bohužel nedoceněné. Minerální 

prameny využívají následující podniky minerálních vod:  

Poljana-kupel, 

Poljana kvasová, 

Ploskivský závod minerálních vod. 

 

Minerální vody mají mnoho léčivých vlastností, proto se používají pro lékařské účely. V současné 

době fungují na území Poljany lázeňské komplexy: Poljana, Slunečné Zakarpatí a Sluneční údolí, 

řada rekreačních zařízení a soukromé statky, které rádi přijmou rekreanty. 

 Poljana je známá nejenom bohatstvím přírodních zdrojů, ale hodně pozorností věnujeme také 

kultuře volného času a zavádění inovativních projektů směrem k popularizaci zdravého životního 

stylu. Akce probíhají ve formě fór, seminářů a festivalů, např. Festival Síla života v pramenech 

Karpat, festival Poljana síly, EKO fórum a mnoho dalších zajímavých kulturních akcí, s nimiž se 

můžete podrobněji seznámit ve fotografické prezentaci. 

 Věříme, že jsme probudili zájem o naší obec. Velmi rádi navážeme přátelské vztahy s Vaším 

městem. Jsme připravení pozvat a přivítat Vaší delegaci v době, která Vám bude vyhovovat, 

abychom Vás blíže a podrobněji seznámili s naším krajem. 

 

 

S úctou 

Starosta obce Poljana  I. I. Drohobecký 
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Dohoda o spolupráci měst 
 

na jedné straně 

město Poljana (Ukrajina) 

Duchnovičova 63, Poljana, 89313  

zastoupené starostou města Ivanem Drohobeckým 

 

        na druhé straně 

město Telč (Česká republika) 

Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 

zastoupené starostou města Romanem Fabešem 
 
 

▪ s vědomím významu a potřeby rozvoje přátelských a obchodních vztahů na 
úrovni kompetentních orgánů místní samosprávy obou uvedených měst, 

▪ s přáním obohatit a rozšířit uvedené vztahy, zejména v humanitární, kulturní a ekonomické 
oblasti, 

▪ s ohledem na možnosti koordinace a realizace akcí, které napomáhají vytvoření a upevnění 
přátelských vztahů a rozšíření všestranné a vzájemně výhodné spolupráce mezi oběma městy 
a jsou pro ně společným zájmem, 

▪ v souladu s ustanovením Evropské charty pro místní samosprávu se záměrem 
podporovat oboustranné kontakty na úrovni občanských, kulturních a národnostních sdružení, 
uměleckých a tvůrčích celků, sportovních organizací, vzdělávacích a zdravotnických institucí, 
občanů měst, zástupců a orgánů výkonné moci, 

▪ s přesvědčením, že všestranná vzájemně výhodná spolupráce bude napomáhat dosažení cílů 
a rozvoji přátelských vztahů mezi Ukrajinou a Českou republikou, 

 
se obě města dohodla na následujícím: 

 

Článek 1 

Navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi městy Poljana (Ukrajina) a Telč (Česká republika) jako 
partnerskými městy. 

Článek 2 

Podporovat a rozšiřovat povědomí o historii a kultuře obou měst, podporovat vzájemnou organizaci 
a konání různých kulturních a společenských akcí a aktivit a výměnu informací v této oblasti. 
 

Článek 3 

Spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti v oblasti místní samosprávy, využívat možností a účastnit 
se programů a projektů, zaměřených na všeobecný rozvoj měst, neziskových nevládních organizací, 
charitativních organizací a dalších institucí. 

Článek 4 

Podporovat spolupráci obou měst, včetně spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou 
a přispívat ke zprostředkování kontaktů mezi obchodními kruhy měst a drobnými podnikateli. 

Článek 5 

Spolupracovat v oblasti vzdělání, kultury a umění, náboženství, zdravotnictví, životního prostředí, 
sociálního zabezpečení, sportu a cestovního ruchu i v dalších možných oblastech, podporovat 
výměnu informací a zkušeností v těchto oblastech. 
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Článek 6 

Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Uzavření této dohody bylo v orgánech obou smluvních stran projednáno takto: 
 
▪ Zastupitelstvo města Telč vyslovilo souhlas na svém zasedání dne …………….. 

. 
▪ Zastupitelstvo města Poljana vyslovilo souhlas na svém zasedání dne ………….. 

Dohoda je sepsána v ukrajinštině a češtině ve dvou vyhotoveních v každém jazyce. Všechna 
vyhotovení mají platnost originálu. 

  

 V …….. dne ………. V ….. dne ……. 
 
 za město Poljana za město Telč 

  

 Ivan Drohobecký Roman Fabeš 
 starosta města starosta města 
 

Příloha 2: Dohoda o spolupráci měst Poljana a Telč.pdf (str.2)



Угода про співпрацю між містами 

 
з одного боку 

село Поляна, (Україна) 

вул. Духновича 63, с. Поляна, 89313  

в особі сільського голови Івана Дрогобецького 

 

з іншого боку 

місто Тельч (Чеська Республіка) 

Намєсті Захаріаше з Градце 10, 588 56, м. Тельч 

в особі мера міста Романа Фабеша 
 
 

▪ усвідомлюючи важливість та потребу розвитку дружніх та комерційних відносин на 
рівні компетентних органів місцевої влади обох міст, 
▪ бажаючи збагатити та розширити ці відносини, зокрема в гуманітарній, культурній та 
економічній сферах, 
▪ враховуючи можливості для координації та здійснення дій, які сприяють встановленню 
та зміцненню дружніх відносин, розширенню та сприянню взаємовигідної співпраці між 
двома містами, які є для них взаємними інтересами, 
▪ відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування з метою 
сприяння двостороннім контактам на рівні цивільних, культурних та національних 
асоціацій, мистецьких та творчих об’єднань, спортивних організацій, освітніх та 
медичних закладів, громадян міста, представників та органів виконавчої влади, 
▪ вважаючи, що взаємовигідна співпраця допоможе досягти цілей та розвинути дружні 
стосунки між Україною та Чеською Республікою, 

 
обидва міста домовилися про наступне: 

 

Стаття 1 

Встановіть довгострокові дружні стосунки між селом Поляна (Україна) та містом Тельч 
(Чеська Республіка) як містами-побратимами. 

Стаття 2 

Сприяти та поширювати усвідомлення історії та культури обох міст, сприяти взаємній 
організації та проведенню різних культурних та соціальних заходів та подій та обміну 
інформацією в даній галузі. 
 

Стаття 3 

Співпрацювати та обмінюватися досвідом в органах місцевого самоврядування, 
використовувати можливості та брати участь у програмах та проектах, спрямованих на 
загальне містобудування, некомерційні НДО, благодійні організації та інші установи. 

Стаття 4 

Сприяти співпраці між обома містами, включаючи співпрацю між державною та приватною 
сферами, та сприяти обміну контактами між діловою спільнотою міст та малим бізнесом. 
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Стаття 5 

Співпрацювати у сферах освіти, культури та мистецтва, релігії, охорони здоров'я та 
навколишнього середовища, соціального забезпечення, спорту та туризму, а також інших 
можливих сферах, а також сприяти обміну інформацією та досвідом у цих сферах. 

Стаття 6 

Угода укладається на невизначений термін і набирає чинності з дня її підписання обома 
сторонами. 
 
Укладення цієї Угоди було узгоджено в органах обох договірних сторін таким чином: 
 

▪ Міська рада міста Тельч дала своє схвалення на своєму засіданні “....”…………….. р. 
 
▪ Сільська рада села Поляна дала своє схвалення на своєму засіданні “....”…………. р. 

Угода складається українською та чеською мовами у двох примірниках кожною мовою. Усі 
копії мають чинність оригіналу. 

  

 м. …….., “....” ………. р. м. …….., “....” ………. р. 
 
 за село Поляна за місто Тельч 

  

 Іван Дрогобецький Роман Фабеш 
 сільський голова мер міста 
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.9 bod č.9

Název materiálu:
Rozprava
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