
Zápis
z 15. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 19.04.2021

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, Karel Navrátil, Bohumil Norek, Ing.
Jiří Pykal, Mgr. Jiří Remeš, Mgr. Ludmila Švarcová, Jaroslav Švec, Mgr. Helena
Tomíšková, Ing. Petr Vařbuchta (body 10-23), Stanislav Vyvadil

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno
usnášet
Starosta města přivítal přítomné zastupitele a veřejnost.

Oznámil, že je přítomno 19 členů zastupitelstva, omluvil se RNDr. Miloš Vystrčil, nepřítomen je Ing.
Petr Vařbuchta.

Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

2) Schválení programu jednání ZM
1. Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno usnášet
2. Schválení programu jednání
3. Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4. Informace o ověření zápisu z 14. zasedání ZM
5. Zpráva o činnosti rady města (56. - 59. schůze)
6. Dotace pro sportovní organizovanou mládež na rok 2021
7.  Obecně závazná vyhláška č.  1/2021 o  místním poplatku za  zhodnocení  stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o
místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace
8. Podmínky prodeje stavebních pozemků v lokalitě "Dačická" v Telči
9. Panský dvůr-dohoda o investicích
10. Závěrečný účet města, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Telče za rok 2020
11. Schválení účetní závěrky města Telče ke dni 31.12.2020
12. Rozpočtové opatření - rozdělení peněžního zůstatku za rok 2020
13. Obecně závazná vyhláška města Telče č. 3/2021 "o místním poplatku z pobytu"
14. Prodej části pozemku parc.č. 7468/6 v obci a k.ú. Telč
15. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 7316/32 v k.ú. Telč
16. Žádost o odkup části pozemků p.č.7358/1, p.č. 580/1
17. Návrh rozdělení příspěvků na obnovu památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce
2021
18. Rozpočtové opatření – posílení paragrafů
19. Rozpočtové opatření posílení paragrafu 2310 a 2321
20. Majetkoprávní vypořádání pozemku – cyklostezka Hradecká - Slavatovská
21. Rozprava
22. Souhrn přijatých usnesení
23. Závěr

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovali



3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
Starosta města navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Milenu Kopečnou a pana Jindřicha Kaupu.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

4) Informace o ověření zápisu z 14. zasedání ZM
Tajemník MěÚ informoval, že zápis z 14. zasedání ZM, které se konalo 15. února 2021, byl zápis
ověřovateli zápisu Mgr. Hanou Hajnovou a Ing. Tomášem Jiráskem ověřen bez připomínek.

5) Zpráva o činnosti rady města (56. - 59. schůze)
H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se na zastupování města ve svazcích, zda se dělala nějaká revize,
a poté jí zajímalo, od kdy se bude rada města scházet prezenčně

starosta – odpověděl, že ve středu 21. 4. by měla být poslední schůze rady distančně, od následující
bude prezenčně a zastupitelé opět můžou chodit

R. Fabeš, zastupitel – odpověděl, že kromě zastupování města ve SVAKu a v Mikroregionu zbylé
zastupování předal novému panu starostovi, zastupování ze strany pana místostarosty se neměnilo

J. Pykal, zastupitel – dotázal se na 56. schůzi rady města, byl tu žadatel o pozemek, investor v oblasti
potravinářství, jak to s žádostí dopadlo, jestli to byl vážný zájemce

starosta – odpověděl, že to bylo zatím jen sondování, brali v úvahu podmínky, které by se musely
splnit, aby se provozovna mohla postavit a mohla fungovat

místostarosta – doplnil, že tam byla podmínka 500 metrů od obytné zóny a ta se tady nesplnila, proto
se projekt odkládá

6) Dotace pro sportovní organizovanou mládež na rok 2021
Předkladatel: Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

H. Hajnová, zastupitelka – oznámila střet zájmů, proto nehlasuje. Zeptala se, podle čeho se rozdělily
peníze v dotaci a jestli můžou zažádat o více peněz, pokud přidělené peníze utratí

V. Peichlová, předkladatelka – odpověděla,  že se bude dělat malé vyúčtování v půlce roku, jak
organizace s penězi naložily. Pokud budou organizace potřebovat, mohou požádat o zbytek dotace.
Konečné vyúčtování bude na konci roku

J. Švec, zastupitel – výše žádaných peněz se u všech spolků snižovala na polovinu. Dohodli se na
vyúčtování k 31. 8., poté dle vyúčtování můžou žádat o zbytek peněz. Dle jeho názoru některé spolky
tuto částku nemůžou do srpna vyčerpat

S. Vyvadil, zastupitel – zajímal se, na co vloni spolky dotaci vyčerpaly, když byly také dlouho zavřené

J. Švec, zastupitel – odpověděl, že z loňské dotace se městu vrátilo asi 300 000 Kč

F. Čermák, zastupitel – podle jeho mínění městská dotace nejde utratit, kdo dostal dotaci z Národní
sportovní  agentury,  bude mít  problém utratit  i  tu.  Zvlášť  když se  neví,  kdy se  pořádně začne
sportovat. Myslí si, že by se měl posunout termín částečného vyúčtování na pozdější dobu

T. Jirásek, zastupitel – spolek, který bude fungovat, určitě něco utratí, a proto vyúčtování do srpna by
ponechal. Přijde mu zvláštní, že Jednota Orel nežádala o žádnou dotaci



J. Švec, zastupitel – odpověděl, že žádali, ale dotace se vzdali, protože dostali dotaci z NSA a tuhle
městskou už by nevyužili

L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se, kdy zastupitelstvo bude schvalovat rozdělení dotací pro
kulturní spolky, které se řešily společně se sportovní dotací

starosta – odpověděl, že kulturní dotace jde pouze přes radu a ta rozdělení dotace schválila

V.  Peichlová,  předkladatelka  –  dodala,  že  např.  pro  SK  Telč  může  být  částečné  vyúčtování
problematické a těžko doložitelné, ale je možné se individuálně domluvit; pro drobné spolky a pro
město je to však důležité – mají pak přehled; další žádosti o navýšení lze odhlasovat na zastupitelstvu

Úkol: Věra Peichlová - T/15.5. - splnit usnesení UZ 136-6/15/2021 - rozdělení dotace pro sportovní
organizovanou mládež do 18 let na rok 2021

UZ 136-6/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotace pro sportovní organizovanou mládež do 18 let na
rok 2021 dle přílohy podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

7) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, obecně závazná
vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu kanalizace
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu

H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se, jestli se obecně závazná vyhláška týká pouze těch pozemků
na přiložené grafické příloze a nebo se vztahuje i na druhou etapu

tajemník – odpověděl, že vyhláška se týká pouze první etapy. Na druhou etapu se bude dělat nová
vyhláška

Úkol: Pavel Soukop - T/30.4. - vydat obecně závazné vyhlášky č. 1 a 2/2021 dle UZ 137-7/15/2021

UZ 137-7/15/2021
Zastupitelstvo  města  schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2021  o  místním  poplatku  za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace dle přílohy
podání.

Zastupitelstvo  města  schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  2/2021  o  místním  poplatku  za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace dle přílohy podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

8) Podmínky prodeje stavebních pozemků v lokalitě "Dačická" v Telči
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu

J. Pykal, zastupitel – poděkoval, že se zastupitelé shodli na pevné ceně, a ne dražbě a na podmínkách
prodeje, bylo to dlouhé domlouvání

T. Jirásek, zastupitel – dotázal se, zda veškerá práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího budou
zaneseny v kupní smlouvě



tajemník – odpověděl, že ano

starosta –  zastupitelé  dlouho řešili,  jakou částku zvolit.  Nemohlo se jít  pod cenu obvyklou dle
znaleckého posudku a byla snaha vypočítat předpokládané náklady

R. Fabeš, zastupitel – poděkoval, že zastupitelé byli schopni se domluvit na ceně i podmínkách. Dodal,
že po odečtu DPH zbyde přibližně 1 500 Kč za m2

UZ 138-8/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje Podmínky prodeje stavebních pozemků v lokalitě "Dačická" v Telči.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

9) Panský dvůr-dohoda o investicích
Předkladatel: Z pověření rady města Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu

T. Jirásek, zastupitel – je dobře, že se opraví komunikace v Panském dvoře, pro další rozvoj PDT je to
důležité. Dotázal se, jestli přiložená dohoda je finální

tajemník – odpověděl, že je to finální verze a dodal, že pokud by vznikly náklady navíc, dle smlouvy
musí Panský dvůr doplatit peníze v nájemném

Úkol: Pavel Soukop - T/15.5. - uzavřít dohodu o investicích mezi pronajímatelem městem Telč a
nájemci společnostmi PDT s.r.o. a Panský dvůr Telč, s.r.o. dle UZ 139-9/15/2021

UZ 139-9/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o investicích mezi pronajímatelem městem Telč a
nájemci společnostmi PDT s.r.o. a Panský dvůr Telč, s.r.o. dle přílohy podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

10) Závěrečný účet města, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Telče za rok
2020
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Přišel Ing. P. Vařbuchta.

starosta – poděkoval a pogratuloval k výsledku kontroly

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.5. - splnit usnesení UZ 140-10/15/2021 - schválení závěrečného účtu
města Telče za rok 2020

UZ 140-10/15/2021
Zastupitelstvo  města  schvaluje  závěrečný  účet  města  Telče  za  rok  2020  dle  přílohy  podání
10/15/2021 bez výhrad.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

11) Schválení účetní závěrky města Telče ke dni 31.12.2020
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.5. - splnit usnesení UZ 141-11/15/2021 - schválení účetní závěrky



města Telče ke dni 31. 12. 2020

UZ 141-11/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Telče ke dni 31.12.2020 dle příloh podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

12) Rozpočtové opatření - rozdělení peněžního zůstatku za rok 2020
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

H. Hajnová, zastupitelka – dotázala se, jestli už je nějaká představa, co s penězi v rezervním fondu
město bude dělat, jestli se rozdělí dál nebo se schovají

L. Komůrková, předkladatelka – ano, představa je, v jednom bodě programu o peníze žádá pan V.
Švec

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.5. - RO dle UZ 142-12/15/2021 - rozdělení zůstatku za rok 2020

UZ 142-12/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - rozdělení zůstatku za rok 2020 dle textové části
podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

13) Obecně závazná vyhláška města Telče č. 3/2021 "o místním poplatku z pobytu"
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

R. Fabeš, zastupitel – doplnil, že vloni se poplatek nevybíral a ani v letošním roce se vybírat nebude

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.4. - vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 "o místním poplatku z
pobytu" dle UZ 143-13/15/2021

UZ 143-13/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 "o místním poplatku z pobytu"
dle přílohy podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

14) Prodej části pozemku parc.č. 7468/6 v obci a k.ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

Bez rozpravy.

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.5. - uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku parc.č. 7468/6 o
vým. cca 10 m2 manželům Hořákovým dle UZ 144-14/15/2021

UZ 144-14/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc.č. 7468/6 o vým. cca 10 m2 manželům
Hořákovým z Telče za cenu 250 Kč/m2.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

15) Žádost o prodej části pozemku parc.č. 7316/32 v k.ú. Telč
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO



X X X X X X X X X X X , žadatelka – představila svoji žádost, důvody podání žádosti, proč chtějí
lokalitu v Lipkách – je to hned v přírodě, není to u žádné vytížené silnice, aj.

starosta – chápe, že dříve žádné pozemky k prodeji ve městě nebyly, nyní však jsou. Zeptal se, proč i
tak žádají o pozemek v Lipkách

X X X X X X X X X X X , žadatelka – odpověděla, že lokalita Dačická je hned u hlavní silnice, což s
malými dětmi není dobré, pozemek v Lipkách vlastní jeden majitel a mohli by stavět hned

X X X X X X X X X , žadatel – doplnil, že lokalita Dačická jim připadá jako satelit, a to se jim nelíbí

místostarosta – informoval, že on byl pro prodej pozemku. Chce, aby se lidé nastěhovali do Telče.
Tato lokalita je vhodná jako procházková zóna, ale i pro bydlení

J. Pykal, zastupitel – chce, aby město podporovalo mladé lidi, aby se takových menších pozemků po
Telči našlo více, kde by se dalo udělat několik stavebních parcel. I když jde o pár nových domů v
Lipkách, už by se tím změnil vzhled, a to jejich politické hnutí nechce, Lipky jsou brány jako klidová
zóna. V jiných městech to nemají, radši tam postavili domy a pak jim tato zóna chybí

E. Janoušková, zastupitelka – chápe žadatelku, avšak i pan Pykal má pravdu. Nyní v době koronaviru
jsou Lipky vytížené, hodně lidí sem chodí na procházky, nemyslí si, že by bylo vhodné tam stavět
další domy

R. Fabeš, zastupitel – myslí si, že je vhodnější prvně dořešit lokalitu Dačická než řešit dvě stavební
lokality najednou. V Lipkách je sice zpracován návrh na výstavbu domů, ale už je zastaralý a musí se
předělat

X X X X X X X X , občan – přidává se k žadatelům, je ve stejné situaci. Je pro něj lepší koupit stavební
parcelu a postavit nový dům, než si za 6 milionů koupit starou nemovitost a další peníze dát za
rekonstrukci. Myslí si, že klidovou zónu jako je v Lipkách, je potřeba vybudovat i jinde v Telči a tím
by se mohly vytvořit další stavební parcely. Po Telči by mohlo být víc míst podobných Lipkám

H. Hajnová, zastupitelka – na dotaz, zda je Dačická vhodná pro výchovu dětí,  odpověděla, že z
osobních zkušeností ano, žije tam a i v dnešní době by šla stejným směrem, je to blízko do přírody a
do  lesa.  Informovala,  že  je  v  plánu vybudovat  podobnou klidovou zónu v  lokalitě  Oslednice  a
Romantika. Pozemek v Lipkách by se musel nechat nacenit, myslí si, že cena za m2 by byla podstatně
vyšší než na Dačické, a kdyby pozemek získal nějaký developer, ten by cenu mohl ještě víc navýšit a
místní lidé by na to nemuseli ani mít

T.  Jirásek,  zastupitel  –  je  proti  zastavění  pozemku v Lipkách,  zkusil  by najít  jinou lokalitu pro
zástavbu

X X X X X X X X X , žadatel – chápe, že Lipky jsou vzácná lokalita, ale jde o 60 metrů

X X X X X X X X X X X , žadatelka – jde o malou část z kilometru dlouhé aleje, nechtějí zastavět
velkou část Lipek. Byla ráda, když na minulém zastupitelstvu při volbě starosty padlo, že chtějí
podpořit mladé, a o to nyní teď jde

X X X X X X X X , občan – město si přece může ohlídat, kdo koupí pozemek, aby jej nedostal nějaký
developer, může si nastavit kritéria prodeje



starosta – územní plán je 7 let starý, tenkrát to vypadalo jinak. Koronavirus ukázal, jak důležitá je to
lokalita a výstavbou nových domů se změní pohled na krajinu. Při volbě starosty se neřeklo, že se
zničí část městské přírody. On i ostatní zastupitelé za ODS jsou proti další výstavbě v této lokalitě

J. Pykal, zastupitel – město má v lokalitě Dačická mnoho peněz už několik let, ještě nějakou dobu
bude trvat, než se peníze městu vrátí. I kdyby se schválil záměr prodeje pozemku v Lipkách, také to
bude trvat několik let, než se pozemek připraví. Je hodně přípravných kroků, které trvají dlouho. Je v
plánu udělat audit pozemků ve městě, kde by se mohlo stavět

starosta – je rád, že žadatelé přišli, aspoň si vše vyříkají a můžou jednat např. o jiném pozemku

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.4. - informovat žadatele dle UZ 145-15/15/2021 - neschválení
zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 7316/32 o výměře 9050 m2 v obci a k.ú. Telč

UZ 145-15/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 7316/32 o výměře
9050 m2 v obci a k.ú. Telč za účelem výstavby rodinných domů.
Hlasování: 4 pro, 9 proti, 7 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

16) Žádost o odkup části pozemků p.č.7358/1, p.č. 580/1
Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

X X X X X X X X X X X , žadatelka – představila plány s pozemkem, bývalý majitel jejich domu ten
pozemek měl pronajatý

R. Fabeš, zastupitel – není optimální žádat o prodej pozemku, když si žadatel bez povolení postaví
molo nad městským rybníkem

X X X X X X X X , žadatel – využil vypuštěného rybníka a postavil tam sloupky, když byl zamrzlý led,
postavil molo. NPÚ molo schválilo a je ochotný to dál úředně řešit

starosta – diví se, že se další ze zastupitelů na toto nikdo nezeptal, ale molo už je kompletně hotové

X X X X X X X X , žadatel – ví, jak probíhá proces schvalování a myslel si, že už je to jen formalita

starosta – molo není povoleno odborem rozvoje a ÚP. Předpokládá, že se s žadatelem nakonec
domluví na pronájmu pozemku, ale musí se vyřešit záležitost mola

X X X X X X X X , žadatel – ano ví to, že město neschválilo. Ví postup, který musí udělat, aby si mohl
pronajmout pozemek

R.  Fabeš,  zastupitel  –  nemá  problém pozemek  pronajmout  za  určitých  podmínek.  NPÚ pouze
doporučilo schválení, hlavní orgán je odbor rozvoje

X X X X X X X X , žadatel – ano, podmínkám se přizpůsobí

Úkol: Lenka Komůrková - T/30.4. - informovat žadatele dle UZ 146-16/15/2021 - neschválení
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 7358/1 ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře
32 m2 a části pozemku p.č. 580/1 rybník o výměře 18 m2 v obci a k.ú. Telč

UZ 146-16/15/2021



Zastupitelstvo  města  schvaluje  zveřejnění  záměru  prodeje  části  pozemku  p.č.  7358/1  ostatní
komunikace, ostatní plocha o výměře 32 m2 a části pozemku p.č. 580/1 rybník o výměře 18 m2 v
obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 0 pro, 15 proti, 5 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

17) Návrh rozdělení příspěvků na obnovu památek v rámci Programu regenerace MPR a
MPZ v roce 2021
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.

Úkol: Vladimír Švec - T/30.9. - splnit usnesení UZ 147-17/15/2021 - rozdělení finanční podpory z
Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 a finanční příspěvek města jednotlivým žadatelům

UZ 147-17/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na
rok 2021 a finanční  příspěvek města jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu v příloze
podání č. 1 a 2.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

18) Rozpočtové opatření – posílení paragrafů
Předkladatel: Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

T. Jirásek – dotázal se, zda na Panský dvůr je to pevná částka nebo odhad

V. Švec – na komunikaci je udělaný rozpočet, ještě se to může trochu lišit dle vysoutěžené částky, ale
z rezervy se bude brát pouze tato částka

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.5. - RO dle UZ 148-18/15/2021 - posílení paragrafů

UZ 148-18/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3635/6121 ve výši 3070 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na posílení paragrafu 3635 - Územní plánování

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 2212/6121 ve výši 2525 tis. Kč z § 6409 -
ostatní  činnosti,  pol.  5901  -  Rezerva,  na  zajištění  předfinancování  akce  „Rekonstrukce  části
komunikace v areálu Panského dvora v Telči“

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 2212/6121 ve výši 1800 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění předfinancování akce „Rekonstrukce a dostavba
komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči – I. etapa“

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3111/6121 ve výši 576 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění předfinancování akce „Zahrada v přírodním stylu
MŠ Nerudova, Telč – I. etapa“

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření § 2331/6121 ve výši 1400 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění předfinancování akce „Rekonstrukce propojení
rybníků Štěpnického a Nadýmáku"
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdrželo



19) Rozpočtové opatření posílení paragrafu 2310 a 2321
Předkladatel: Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

F. Čermák – upozornil, že čistírna odpadních vod, která patří městu, zastarává a je potřeba do ní
investovat nejspíš každoročně, budou to velké částky a postupně zrekonstruovat

Úkol: Lenka Komůrková - T/15.5. - RO dle UZ 149-19/15/2021 - posílení paragrafu 2310 a 2321

UZ 149-19/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 2310/6121 ve výši 550 tis. Kč (pol. 4229/§
2310, pol. 6121).

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 2321/6121 ve výši 3178 tis. Kč (pol. 4229/§
2321, pol. 6121).
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

20) Majetkoprávní vypořádání pozemku – cyklostezka Hradecká - Slavatovská
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec, vedoucí ORÚP

Bez rozpravy.

Úkol: Vladimír Švec - T/15.5. - splnit usnesení UZ 150-20/15/2021 - Majetkoprávní vypořádání
pozemku – cyklostezka Hradecká - Slavatovská

UZ 150-20/15/2021
Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků parc. č. 719 v kú. Telč o výměře
2298 m2 formou bezúplatného převodu na Město Telč  podle  §7 odst.  2  písmena a)  zákona č.
503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

21) Rozprava
V. Švec, vedoucí ORÚP – informoval o probíhajících stavbách – rekonstrukce radnice – realizuje
firma  Status  Humpolec.  Práce  probíhají  v  pořádku,  pokračuje  se  dle  harmonogramu.  Termín
dokončení je leden 2022. V únoru 2022 se budou prostory vybavovat a stěhování úřadu zpátky bude
v březnu nebo dubnu 2022. První se bude stěhovat odbor rozvoje, jejich patro je netknuté

- mateřská školka Komenského – vybudování třídy pro 25 dětí. Práce jsou téměř hotové, dodělává se
podlaha, termín ukončení je konec května 2021 a stavba probíhá bez problému. Myslí si, že předání
stavby bude dřív a poté se bude vybavovat nábytkem a děti tam budou od září 2021

- rybník Nadýmák – konec termínu je květen 2021. Město upozornilo firmu, že práce nejdou dle
harmonogramu, je zpoždění a na tuto akci navazuje kruhový objezd na Jihlavské, což při nedokončení
opravy rybníku v termínu je problém

- zahrada MŠ Nerudova – stavební práce probíhají dobře, realizuje firma Starkon. Termín dokončení
je červen 2021, nevypadá to na zpoždění

- komunikace kolem zámeckého parku – pokládá se nový povrch asfaltu, kvůli počasí se posunulo o
pár dní. Proběhlo i kopání výkopů kvůli chráničkám pro veřejné osvětlení.



- zprůchodnění stezky Punčoška – je hotovo, kromě jednoho mostku, nyní je tam provizorní úzká
lávka. Rybářství Lipnice chce spravit propoj mezi rybníky (červen, červenec), až poté se položí pevná
lávka (červenec, srpen)

- ulice Slavíčkova – kompletní výměna osvětlení, projekt už je zadán. Druhá část je rekonstrukce
vodovodu, také je zadáno, začít by se mělo v květnu a třetí část je rekonstrukce povrchů, finišuje se s
výběrovým řízením a zahájení stavby je letos od 1. 6. do října

- cyklostezka Řásná – firma už je vysoutěžena, chybí jen dotační smlouva, která by měla přijít v
nejbližších dnech. Hned poté se může začít stavba cyklostezky. Termín ukončení je v říjnu 2021,
příští rok by mělo být průjezdné

- rekonstrukce části bývalého domova důchodců – pokud výběrové řízení proběhne v pořádku, v
červnu by se měly rozjet stavební práce, příští rok v dubnu by mělo být ukončeno

- v úterý 20. 4. by se měla zahájit oprava retardérů v ul. Tyršova, ulice bude částečně uzavřena

- úprava singletrailů v Lipkách po zimě, tam se dvakrát posouval termín opravy kvůli počasí

- ul. Jihlavská – Kraj připravuje opravu celé ulice a vybudování kruhového objezdu v křižovatce
Jihlavská – Batelovská. Začátek opravy je v druhé části května a zprůjezdnění je v říjnu letošního
roku,  úplnému  dokončení  v  lednu  2022.  Minulý  týden  se  otevíraly  nabídky.  Objízdnou  trasu
stanovuje vítězná firma, která ještě nemá trasu stanovenou, a ani Kraj zatím neví. Tato firma ještě
bude opravovat úsek Studnice – Třeštice

T. Jirásek – dotázal se na rampu pro vozíčkáře na úřadě Na Sádkách, poslední informace byla, že se
bude konzultovat s ministerstvem kvůli dotačnímu titulu

V. Švec – jsou 2 varianty, projekt rampy je připravený, cena je 500 000 Kč. Výtah lze řešit bez dotace
nebo s dotací. Dotace bude vypsaná na začátku příštího. Výtah je lepší řešení. Pokud by dotace
nevyšla, je město schopno rampu postavit samo, výhodnější je to ale s dotací

J. Pykal – dotázal se na opravu čističky, jaký je investiční odhad do budoucna, jestli má město šetřit

H. Hajnová – počítala, že po rozpočtových opatřeních pana Švece, zbyde v rezervním fondu 7,9
milionu Kč. Zeptala se, jestli je to tak správně

L. Komůrková – odpověděla, že je to správně

R. Fabeš – opravy čističky financuje Svaz vodovodů a kanalizací, pokud jde o větší investici, jsou
využívány dotační tituly

starosta – informoval, že se další zasedání ZM posouvá o týden na pondělí 28. 6. a doufá, že se do té
doby uskuteční seminář k bývalému zimnímu stadionu a k domu na ul. 9. května. Termín semináře se
zastupitelé dozví s předstihem. Předpokládá společnou prohlídku domu na ul. 9. května

T. Jirásek – poprosil o připravení zprávy z Panského dvora Telč, jak to vypadá s rekonstruováním
místa

starosta – připravuje se aktualizace harmonogramu prací a budou i novinky v Panském dvoře



22) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.

23) Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem pevné zdraví.

Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Iva Slatinská (16:00 - 18:40 hod.)

Jindřich Kaupa , v.r.
ověřovatel

Mgr. Milena Kopečná , 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.


