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Všem členům Zastupitelstva města

Vaše značka Číslo jednací Vyřizuje V Telči
18.06.2021

PROGRAM JEDNANI 16. zasedání zastupitelstva města, dne 28.06.2021.

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 15. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (60. - 64. schůze)
6) Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická
7) Prodej části pozemku p.č. 7369 v obci a k.ú. Telč 
8) Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Telč 
9) Žádost o odkup pozemků parc.č. 6158/3, 6158/6 v obci a k.ú. Telč
10) Žádost o prominutí nájemného zimního stadionu 
11) Panský dvůr-nový harmonogram a studie

12) Závěrečný účet a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření a upravené
znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020

13) Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Česká inspirace za rok 2020

14) Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu
vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2020

15) Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí
Mikroregion Telčsko za rok 2020

16) Rozprava
17) Souhrn přijatých usnesení
18) Závěr
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 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.16 bod č.2

Název materiálu:
Schválení programu jednání ZM
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.3

Název materiálu:
Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.4

Název materiálu:
Informace o ověření zápisu z 15. zasedání ZM
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.5

Název materiálu:
Zpráva o činnosti rady města (60. - 64. schůze)



Usnesení
z 60. schůze rady města, dne 07.04.2021

UR 787-2/60/2021

Rada města v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje  konkursní  řízení  na  vedoucí  pracovního  místa  ředitele/ředitelky  Základní  škola  Telč,
Hradecká 234, příspěvková organizace dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 788-3/60/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Telče za rok 2020 dle
přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 789-4/60/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Telče ke dni 31.12.2020
dle příloh podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti 0 se zdrželo

UR 790-5/60/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření - rozdělení zůstatku za rok
2020 dle textové části podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 791-6/60/2021

Rada města schvaluje uzavření dohody o pachtovném za rok 2020 s Lesním družstvem Borovná dle
přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 792-7/60/2021

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro potřeby Jednotky sboru
dobrovolných hasičů v budově č.p. 586 v Telči - Starém Městě na pozemku parc. č. st 2134 v k.ú.
Telč s vypůjčitelem ČR - Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 793-8/60/2021

Rada 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.
Hlasování: 0 pro, 7 proti, 0 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UR 794-8/60/2021

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu 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.
Hlasování: 0 pro, 7 proti, 0 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UR 795-9/60/2021
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Rada 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: 2 pro, 1 proti, 4 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UR 796-10/60/2021

Rada města schvaluje smluvní poplatek za zabezpečení hudebního doprovodu při sňatečném obřadu
ve výši 400 Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 797-11/60/2021

Rada města  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  Podmínky  prodeje  stavebních  pozemků v
lokalitě "Dačická" v Telči.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 798-12/60/2021

Rada 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.
Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 799-13/60/2021

Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce části komunikace v areálu Panského
dvora v Telči“ dle přílohy č.1.
Rada města schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Rekonstrukce části komunikace v areálu Panského dvora v Telči“ dle přílohy č.3.
Rada města v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce části komunikace v areálu Panského dvora v
Telči“ schvaluje návrh firem pro oslovení dle přílohy č.4.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 800-14/60/2021

Rada města schvaluje  rozpočtové opatření  pro §  3111 –  Mateřská škola,  pol.  5171 -  opravy a
udržování, ve výši 384 000,- Kč z § 6409 - ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění demolice
teras u MŠ Nerudova a osazení retenční nádrže v areálu školy.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 801-15/60/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření pro § 3635/6121 ve výši
3070 tis. Kč z § 6409 - ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na posílení paragrafu 3635 - Územní
plánování

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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“

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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“

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

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření pro § 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 802-16/60/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření pro § 2310/6121 ve výši
550 tis. Kč (pol. 4229/§ 2310, pol. 6121).
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření pro § 2321/6121 ve výši
3178 tis. Kč (pol. 4229/§ 2321, pol. 6121).
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 803-17/60/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 804-18/60/2021

Rada města bere na vědomí dohodu o postoupení práv a povinností k bytu č. v bytovém domě v ul.
Telč - Staré Město.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 805-19/60/2021

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. v ul. s
.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 806-20/60/2021

Rada města schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 
a to na dobu určitou, do 30. 4. 2022.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 807-21/60/2021

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
, a to na dobu určitou, do 30. 4. 2022.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Pavel Komín
místostarosta města
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Usnesení
z 61. schůze rady města, dne 21.04.2021

UR 808-2/61/2021

Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření RM 3/2021 dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 809-3/61/2021

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva realizace stavby nad cizím pozemkem s
 v souvislosti se zateplením rodinného domu č.p. na pozemku parc. č. st.

816 v obci a k.ú. Telč za podmínek dle textové části podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 810-4/61/2021

Rada města schvaluje užití veřejného prostranství pro zřízení předzahrádky určené k poskytování
hostinských služeb pro letní turistickou sezonu v roce 2021 a to v rozsahu dle textové části podání a
za podmínek schválených v roce 2020.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 811-5/61/2021

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostorů uzavřené
dne 28. 7. 2006 se společností Poliklinika Telč, spol. s.r.o. na prodloužení doby nájmu nebytových
prostorů v budově č.p. 330 v ulici Masarykova v Telči do 30.6. 2026 dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 812-6/61/2021

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů
v obytné zóně Dačická v Telči dle podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 813-7/61/2021

Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  otevírání  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem akce „Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavíčkova v Telči“, bude
společnost SATES ČECHY s.r.o., IČ: 25172654.

Rada města schvaluje uzavření smluv o dílo dle přílohy č. 2 a č. 3 podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 814-8/61/2021

Rada města schvaluje podání žádosti do Fondu Vysočiny, grantového programu Obnova venkova
Vysočiny 2021 dle textové části podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 815-9/61/2021

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
 a to na dobu určitou, do 30. 4. 2022.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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UR 816-10/61/2021

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
a to na dobu určitou, do 31. 3. 2022.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 817-11/61/2021

Rada města schvaluje trvale bytem jako
žadatele o uzavření nájemní smlouvy na byt č. v bytovém domě v ul.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 818-12/61/2021

Rada města pověřuje zástupce za Město Telč Mgr. Vladimíra Brtníka a Mgr. Ludmilu Švarcovou do
konkurzní komise na místo ředitele/lky na ZŠ Hradecká.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 819-12/61/2021

Rada města souhlasí s umístěním odpočívky v lokalitě Oslednice.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Pavel Komín
místostarosta města
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Usnesení
z 62. schůze rady města, dne 05.05.2021

UR 820-2/62/2021

Rada města schvaluje nefinanční podporu pro benefiční akci „Běh po stezce“ 5. 7. 2021 na Ranči
Telč dle závěru z rozpravy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 821-3/62/2021

Rada města bere na vědomí informaci o vrácení dotace od kulturních a sportovních organizací v
Telči za rok 2020.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 822-4/62/2021

Rada města schvaluje záměr podání žádosti do grantového programu Regionální kultura 2021, který
je vyhlášen v rámci Fondu Vysočiny,  na Historické slavnosti  Zachariáše z Hradce a Kateřiny z
Valdštejna 2021.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 823-5/62/2021

Rada města Telče jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Telč, Hradecká 234, příspěvkové organizace dle
přílohy podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 824-6/62/2021

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 6158/3 o vým. 576 m2 a pozemku
parc.č. 6158/6 o vým. 37 m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UR 825-7/62/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení ideální jedné poloviny pozemků p.č.
2457/2 ost. plocha o výměře 198 m2, p.č. 2457/3 ost. plocha o vým. 288 m2, p.č. 2457/4 ost. plocha o
vým. 89 m2, p.č. 2457/5 ost. plocha o vým.496 m2, p.č. 2457/6 vodní plocha o vým. 192 m2, p.č.
2457/7 ost. plocha o vým. 351 m2, p.č. 2894/1 ost. plocha o vým. 267 m2, p.č. 2894/2 ost. plocha o
vým. 3 m2 vše v k.ú. Telč od za cenu 190 000 Kč.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 826-8/62/2021

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s pachtýřem na část
pozemku parc.č. 1331/20 o výměře 119 m2 v obci a k.ú. Telč dle přílohy podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 827-9/62/2021

Rada  města  souhlasí  s  užitím  veřejného  prostranství  pro  umístění  stolů  a  židlí  k  poskytování
hostinských služeb pro letní turistickou sezonu v roce 2021 před budovou č.p. 26 v ulici Palackého v
Telči, a to v rozsahu a za podmínek dle textové části podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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UR 828-10/62/2021

Rada  města  souhlasí  s  užitím  veřejného  prostranství  pro  umístění  stolů  a  židlí  k  poskytování
hostinských služeb pro letní turistickou sezonu v roce 2021 před budovou č.p. 23 v ulici Palackého v
Telči, a to v rozsahu a za podmínek dle textové části podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 829-11/62/2021

Rada  města  souhlasí  s  užitím  veřejného  prostranství  pro  umístění  stolů  a  židlí  k  poskytování
hostinských služeb pro letní turistickou sezonu v roce 2021 a to v rozsahu a za podmínek dle textové
části podání.
Hlasování: 0 pro, 5 proti, 1 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UR 830-12/62/2021

Rada města schvaluje jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek zájemců o stavební
parcely v lokalitě Dačická dle upraveného návrhu v podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 831-13/62/2021

Rada města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3613 Nebytové hospodářství, pol. 5171 - opravy a
udržování, ve výši 134 000,- Kč z § 6409 - ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění opravy
podlahy v kulturním domě ve Studnicích.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 832-14/62/2021

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH
Telč dle textové části podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 833-15/62/2021

Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  otevírání  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem  akce  „Rekonstrukce  části  komunikace  v  areálu  Panského  dvora  v  Telči“  bude
společnost SATES ČECHY s.r.o., IČ: 25172654.

Rada města schvaluje uzavření smluv o dílo dle přílohy č.2 podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 834-16/62/2021

Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  otevírání  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem  akce  „Expozice  přírodního  a  kulturního  dědictví  (část  stavba)“  bude  společnost
STATUS stavební a.s., IČ: 46679120.

Rada města schvaluje uzavření smluv o dílo dle přílohy č.3 podání.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 835-17/62/2021

Rada města  schvaluje   trvale  bytem 
jako žadatele o uzavření nájemní smlouvy na byt č. v bytovém domě v ul.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Pavel Komín
místostarosta města
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Usnesení
z 63. schůze rady města, dne 19.05.2021

UR 836-2/63/2021

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Telč a OGV Jihlava dle přílohy
podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 837-3/63/2021

Rada města bere na vědomí přiložený materiál o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2020.
Rada města schvaluje plán kontrol na rok 2021 dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 838-4/63/2021

Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 7369 o výměře 1 m2 v obci a k.ú.
Telč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 839-5/63/2021

Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 7358/1 ostatní komunikace,
ostatní plocha o výměře 32 m2 v k.ú. Telč.
Hlasování: 0 pro, 7 proti, 0 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UR 840-6/63/2021

Rada města schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 5922/1, díl č. 5 o výměře
363 m2 v k.ú. Telč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 841-8/63/2021

Rada města schvaluje prodloužení doby užívání části veřejného prostranství dle nákresu do 31. 7.
2021.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 842-9/63/2021

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo na akci „Obnova rybníka Nadýmák, Telč“
dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 843-10/63/2021

Rada  města  schvaluje  uzavření  dodatku  č.2  smlouvy  o  dílo  na  akci  "Zvýšení  kapacity  MS
Komenského Telč (část stavba)" dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 844-11/63/2021

Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  otevírání  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem akce „II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba - Město Telč“, bude společnost
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Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č.2 podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 845-12/63/2021

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti s vlastníkem pozemku parc.
č. 710/4 v obci a k.ú. Telč opravňující ke vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem zřízení,
udržování, provozování a provádění oprav chodníku a navazujících ploch veřejné zeleně dle přílohy
podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 846-13/63/2021

Rada  města  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  výpůjčce  mezi  půjčitelem Mikroregionem Telčsko  a
vypůjčitelem Městem Telč, jejímž předmětem je výpůjčka odpadových nádob dle přílohy podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 847-14/63/2021

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
a to na dobu určitou, do 31. 5. 2022.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 848-15/63/2021

Rada města schvaluje finanční příspěvek pro Domov sv. Anežky ve výši 5 000 Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 849-15/63/2021

Rada města pověřuje Mgr. Martina Šalandu, advokáta a Mgr. Pavla Soukopa, tajemníka městského
úřadu  k  mimosoudnímu  jednání  o  možnosti  uzavření  smíru  ve  sporu  s  tím,  že  konečná  výše
odsouhlasené přihlášené pohledávky by před sdělením soudu podléhala schválení v orgánech města.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 850-15/63/2021

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění technického zařízení pro zpracování osobních
dokladů se Státní tiskárnou cenin dle přílohy.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Pavel Komín
místostarosta města
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Usnesení
z 64. schůze rady města, dne 02.06.2021

UR 851-2/64/2021

Rada města Telče, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve
věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r.o., se seznámila s roční účetní závěrkou
za rok 2020 a na základě toho ji schválila ve znění podání č. 2/64/2020.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 852-3/64/2021

Rada města Telče, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve
věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r.o., se seznámila s návrhem přerozdělení
nerozděleného zisku z minulých let a na základě toho jej schválila ve znění podání č. 3/64/2021.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 853-4/64/2021

Rada města Telče, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve
věcech jediného společníka společnosti Statek Telč, spol. s r.o., se seznámila s roční účetní závěrkou
za rok 2020 a na základě toho ji schválila ve znění podání č. 4/64/2021.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 854-5/64/2021

Rada města Telče, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve
věcech jediného společníka společnosti Statek Telč, spol. s r.o. se seznámila s návrhem přerozdělení
nerozděleného zisku z minulých let a na základě toho jej schválila ve znění podání č. 5/64/2021.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 855-5/64/2021

Rada města schvaluje odměnu jednateli společnosti Statek Telč, spol. s r.o. Ing. Jaroslavu Blechovi
ve výši dle návrhu dozorčí rady v zápisu z jednání ze dne 19. 5. 2021.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 856-6/64/2021

Rada města schvaluje "Řád veřejných pohřebišť města Telče" dle upravené přílohy podání.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 857-7/64/2021

Rada města vzala na vědomí informaci  o  konání  mezinárodní  soutěže automobilových veteránů
Spring Classic v Telči v sobotu 5. 6. 2021 od 14.30 hod.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 858-8/64/2021

Rada města schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací dle upravené přílohy podání.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 859-9/64/2021

Rada  města  bere  na  vědomí  termín  voleb  do  školské  rady  za  zákonné  zástupce  při  ZŠ  Telč
Masarykova 141.
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Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 860-10/64/2021

Rada města  schvaluje  uzavření  smlouvy o  zřízení  služebnosti  s  povinným Krajem Vysočina,  na
základě  které  má  město  Telč  –  jako  oprávněný  v  souvislosti  se  zřízením  a  provozem  stavby
„Kanalizace a vodovod Dačická - I. etapa“ právo vstupovat a vjíždět na pozemek parc.č. 7416/1 v k.ú.
a obci Telč dle přílohy podání.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 861-11/64/2021

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů s pronajímatelem Národním
památkovým ústavem Praha pro zabezpečení sňatečných obřadů na Zámku Telč.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

UR 862-12/64/2021

Rada města schvaluje Podmínky losování nabídek zájemců o stavební pozemky v lokalitě "Dačická" v
Telči dle přílohy.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 863-13/64/2021

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JI-014330071665/001-ADS se
společností EG.D,a.s. v souvislosti se stavbou "Telč, J. Žižky, kabel NN, II.etapa" dle přílohy.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 864-14/64/2021

Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření RM 4/2021 dle přílohy podání.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 865-15/64/2021

Rada města schvaluje podání žádosti  na Krajský úřad kraje Vysočina o provedení přezkoumání
hospodaření města Telče za rok 2021.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

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

Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.6

Název materiálu:
Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická

Předkladatel:
Z pověření rady města Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru

Textová část:
Dne 7. 6. 2021 proběhlo otevírání a hodnocení nabídek zájemců o stavební parcely v lokalitě Dačická.
Notářský zápis osvědčující průběh a výsledek losování je přílohou podání.

Přílohy:
Notářský zápis.pdf
Podmínky prodeje stavebních pozemků.pdf
situační zákres.pdf
GP_02528_KONCEPT_4.pdf

Stanovisko RM:
UR 869-5/65/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely č. 2285/3 dle geometrického
plánu č. 2528-22/2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 1 dle regulačního plánu)

dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely č. 2328/125 dle geometrického
plánu č. 2528-22/2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 2 dle regulačního plánu)

dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely č. 2300/14 dle geometrického
plánu  č.  2528-22/2021  v  obci  a  k.ú.  Telč  (stavebního  pozemku  č.  10  dle  regulačního  plánu)

dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v
lokalitě Dačická v Telči.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely č. 2300/13 dle geometrického
plánu č. 2528-22/2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 11 dle regulačního plánu)

dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely č. 2300/12 dle geometrického
plánu č. 2528-22/2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 12 dle regulačního plánu)

dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely č. 2365/10 dle geometrického
plánu č. 2528-22/2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 21 dle regulačního plánu) 

dle
Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely č. 2373/11 dle geometrického
plánu č. 2528-22/2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 22 dle regulačního plánu)

dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě
Dačická v Telči.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej parcely č. 2373/3 dle geometrického
plánu č. 2528-22/2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 23 dle regulačního plánu)

dle Podmínek
prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.



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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2285/3 dle geometrického plánu č. 2528-22/2021 v
obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 1 dle regulačního plánu) dle Podmínek
prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2328/125 dle geometrického plánu č. 2528-22/2021
v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 2 dle regulačního plánu) dle Podmínek
prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2300/14 dle geometrického plánu č. 2528-22/2021 v
obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 10 dle regulačního plánu)

dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2300/13 dle geometrického plánu č. 2528-22/2021 v
obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 11 dle regulačního plánu)  dle
Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2300/12 dle geometrického plánu č. 2528-22/2021 v
obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 12 dle regulačního plánu) dle Podmínek
prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2365/10 dle geometrického plánu č. 2528-22/2021 v
obci  a  k.ú.  Telč  (stavebního  pozemku  č.  21  dle  regulačního  plánu)  

dle Podmínek prodeje
stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2373/11 dle geometrického plánu č. 2528-22/2021 v
obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 22 dle regulačního plánu) 

dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2373/3 dle geometrického plánu č. 2528-22/2021 v
obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 23 dle regulačního plánu)

dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v
lokalitě Dačická v Telči.

Zpracoval:Lenka Komůrková, Pavel Soukop Datum:18.06.2021
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Podmínky prodeje stavebních pozemků 
v lokalitě "Dačická" v Telči (Dále také jako „Podmínky“) 

 

I. 

Obecná ustanovení 

1. Město Telč je vlastníkem těchto pozemků v obci a katastrálním území Telč, okr. Jihlava, které vznikly 
dle geometrického plánu č. 2528-22/2021 (dále jen „geometrický plán“): 

 
 

Označení pozemku dle 
regulačního plánu 

Parcelní číslo dle geometrického 
plánu 

Výměra m² celkem 

1 2285/3 657 
2 2328/125 873 
3 2300/11 833 
4 2300/10 936 
5 2300/9 1037 
7 2300/2 1044 
8 2365/3 884 
9 2328/124 875 

10 2300/14 926 
11 2300/13 924 
12 2300/12 920 
21 2365/10 615 
22 2373/11 816 
23 2373/3 1043 
24 2373/8 1055 
33 2316/3 876 

 
Vymezení pozemku je dáno situačním zákresem v příloze. Přílohou je i geometrický plán. 
 
 
 

2. Stavební pozemky uvedené v odstavci 1, tohoto článku budou mít zajištěné napojení na komunikace 
a inženýrské sítě, které Město Telč postaví nejpozději do 31. prosince 2022 v souladu s Regulačním 
plánem Dačická. Město Telč do tohoto data nebude realizovat chodník kolem hlavní silnice II/406.  
Parcely č. 23 a 24 budou napojeny na komunikaci II/406 sjezdem z provizorní komunikace ze štěrkodrtě. 

3. Účelem prodeje stavebních pozemků uvedených v odstavci 1. tohoto článku je podpora rodinné výstavby, 
vytvoření možností vlastního bydlení mimo jiné pro mladé rodiny s dětmi, jakož i snaha, aby se počet 
obyvatel města nesnižoval, ale pokud to bude reálné, naopak zvyšoval. 

4. Stavební pozemky uvedené v odstavci 1. tohoto článku budou prodány pouze fyzickým osobám za těchto 
podmínek: 
 
a) fyzické osoby mohou mít ve svém výlučném vlastnictví, nebo v podílovém spoluvlastnictví, anebo 

ve společném jmění manželů pouze jednu pozemkovou parcelu; totéž platí pro partnery žijící v rodinné 
domácnosti a manžele, pokud by jeden z nich měl nabýt pozemkovou parcelu do svého výlučného 
vlastnictví, 

b) bude zřízen podle ust. § 1761 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
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znění, (dále jako "občanský zákoník")  zákaz zcizení, a to jakožto právo věcné, na dobu určitou, tj. ode 
dne zápisu vlastnického práva k pozemkové parcele do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího 
do pěti let od zápisu dokončené stavby do katastru nemovitostí; kupující po dobu trvání zákazu zcizení 
nesmí(ějí) bez předchozího písemného souhlasu zastupitelstva města žádným způsobem převést 
vlastnické právo k pozemkové parcele nebo k její částí, ať již úplatně, či bezúplatně, s výjimkou 
darování manželce (manželovi) a osobám příbuzným v přímé linii; v případě porušení tohoto zákazu 
zcizeni, bude (budou) kupující povinen (povinni) zaplatit Městu Telč smluvní pokutu ve výši 
500.000,- Kč,  

c) bude zřízen závazek kupujícího (kupujících), že na pozemkové parcele postaví v souladu 
se schváleným územním plánem a regulačním plánem lokality Dačická stavbu k bydlení tak, 
aby na ni byl: 

1) proveden zápis dokončené stavby do katastru nemovitostí, a to ve lhůtě do pěti let od provedení 
vkladu vlastnického práva ke stavebnímu pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch 
kupujícího (kupujících), 
2) a dále je kupující povinen (jsou povinni) skutečnost citovanou pod bodem 1) písmene c) 
bez zbytečného odkladu po zápisu v katastru nemovitostí Městu Telč prokázat originálem výpisu 
z příslušného listu vlastnictví; v případě, že kupující nesplní kteroukoli z povinností uvedených 
pod body 1) a 2) písmene c), je povinen (povinni) zaplatil Městu Telč smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč a zároveň je Město Telč podle ust. § 2001 občanského zákoníku oprávněno 
jednostranně odstoupit od kupní smlouvy, pokud dojde k prodlení se splněním kterékoli z těchto 
povinností po dobu delší než dva běžné měsíce; odstoupením od smlouvy se závazky Města Telče 
a kupující(ch) od počátku ruší, s výjimkou povinnosti kupující(ch) zaplatit Městu Telč sjednané 
smluvní pokuty a náhradu vzniklých škod. 

d) bude zřízen závazek kupujícího (kupujících), že se přihlásí k trvalému pobytu ve městě Telči nejpozději 
do šesti měsíců od provedení zápisu dokončené stavby k bydlení postavené na pozemkové parcele 
do katastru nemovitostí a zároveň se z tohoto trvalého pobytu neodhlásí do pěti let od zápisu 
dokončené stavby do katastru nemovitostí; v případě porušení této povinnosti je (jsou) kupující 
povinen (povinni) zaplatil Městu Telč smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč,  

e) v případě, že se kupující ocitne (ocitnou) v mimořádně nepříznivé životní situaci, může (mohou) 
požádat Město Telč o zmírnění či změnu jeho (jejich) závazků vyplývajících z těchto podmínek 
prodeje stavebních pozemků a z kupní smlouvy; o takové žádosti kupujícího (kupujících) rozhodne 
zastupitelstvo města.  

f) pokud Město Telč: 
1) udělí kupujícím(u) předchozí písemný souhlas podle písmene b) tohoto odstavce vztahující 
se ke konkrétnímu nabyvateli (konkrétním nabyvatelům), musí právní jednání o převodu 
vlastnictví ke stavebnímu pozemku výslovně obsahovat znění, že na nabyvatele přecházejí 
veškerá práva a povinnosti vyplývající pro převodce z kupní smlouvy a z těchto pravidel prodeje 
stavebních pozemků; totéž platí obdobně v případech: 

i) darování manželce (manželovi) a osobám příbuzným v přímé linii podle písmene b) 
tohoto odstavce, 
ii) přechodu vlastnického práva na třetí osobu (osoby), 
iii) dalších případech stanovených občanským zákoníkem vztahujících se k právnímu 
nástupnictví. 

5. Kupující je povinen (jsou povinni) zaplatit správní poplatek podle zákona. č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za zápis práv do katastru nemovitosti. 

6. Pro lokalitu Dačická, jejíž součástí jsou prodávané výše uvedené stavební pozemky je zpracováván 
regulační plán, který je k dispozici k nahlédnutí zde:  
https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd  
Stavebník je povinen dodržet podmínky regulačního plánu. 

 

II. 

Podmínky činění nabídek 

1. Po zveřejnění záměru Města Telče na prodej stavebních pozemků podle ust. § 39 odst, 1 zák. č. 128/2000 
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Sb,. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou fyzické osoby (dále jen "zájemci") 
podávat svoje písemné nabídky jen ve lhůtě uvedené v tomto záměru. 

2. V době, kdy zájemce o koupi stavebního pozemku učiní nabídku Městu Telči, ani v době uzavření kupní 
smlouvy nesmí mít zájemce o koupi stavebního pozemku (i jeho manžel(ka)) jakýkoli splatný finanční 
závazek vůči Městu Telči.  

3. Zájemce je povinen na každou pozemkovou parcelu, ohledně níž učiní nabídku (maximálně na dvě 
parcely - viz článek III. odstavec 3 těchto Podmínek, samostatně zaplatit ve lhůtě pro podání nabídky 
uvedené v záměru prodeje zveřejněném podle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, bezhotovostním převodem na účet Města Telč č. 6015-1466015399/0800 jistotu 
ve výši 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých. Jako variabilní symbol platby zájemce uvede 
své rodné číslo, (případně rodné číslo jednoho ze zájemců v případě, budou-li nabídku činit manželé 
či půjde o nabídku zájemců, kteří by pozemkovou parcelu nabývali do podílového spoluvlastnictví). 
Platba se považuje za uhrazenou v souladu s těmito pravidly okamžikem připsání na účet Města Telče. 
Úhrada jistoty jiným způsobem je vyloučena. Nezaplatí-li zájemce jistotu včas a řádně, k jeho nabídce 
nebude přihlíženo. Neúspěšnému zájemci o koupi stavební parcely bude jistota bez zbytečného odkladu 
vrácena. 

4. Při převodu z účtu musí zájemce celou jistotu zaplatit ze svého vlastního účtu. Jsou-li zájemci manželé, 
může být celá jistota zaplacena z účtu kteréhokoli z manželů, pokud bude pozemková parcela nabývána 
do jejich společného jmění manželů. Jestliže bude pozemková parcela nabývána pouze do výlučného 
vlastnictví jednoho z manželů, musí být celá jistota zaplacena z účtu toho z manželů, který bude 
pozemkovou parcelu nabývat do svého výlučného vlastnictví a který současně učiní i nabídku. Budou-li 
zájemci chtít nabýt pozemkovou parcelu do podílového spoluvlastnictví, může být celá jistota zaplacena 
z účtu kteréhokoli z nich. Dělení platby jistoty na dílčí části, její dělení na zájemce mezi sebou navzájem 
i platba jistoty třetí osobou jsou vyloučeny. 

5. Podáním nabídky a zaplacením jistoty zájemce stvrzuje, že přijímá Podmínky, a to v celém jejich rozsahu, 
včetně případné povinnosti zaplatit smluvní pokutu. 

6. Zájemci, který učinil nabídku, bude jistota započítána do úhrady nabídnuté kupní ceny. Pokud tento 
zájemce neuzavře s Městem Telč kupní smlouvu ve lhůtě uvedené v odstavci 9 tohoto článku nebo včas 
a řádně nezaplatí celou kupní cenu se započítáním jistoty ve lhůtě uvedené v odstavci 9 tohoto článku, 
je povinen zaplatit Městu Telč smluvní pokutu ve výši 50.000.- Kč. Slovy: padesát tisíc korun českých. 
Smluvní pokuta se započítává na částku odpovídající zaplacené jistotě, a proto nebude takovému zájemci 
vrácena žádná finanční částka, nebo mu bude vrácena jím zaplacená částka snížená o částku 50.000,- Kč. 

7.  Za zaplacení jistoty v případě spoluvlastnictví, úhradu kupní ceny i za zaplacení smluvní pokuty 
odpovídají zájemci společně a nerozdílně. 

8.  Pozemková parcela bude prodána zájemci s přijatou nabídkou, s podmínkou, že zájemce včas a řádně 
zaplatí nabízenou kupní cenu převodem na účet Města Telč uvedený v kupní smlouvě pod variabilním 
symbolem obsahujícím rodné číslo zájemce (popř. jednoho ze zájemců).  

9. Kupní smlouva, předmětem které bude prodej pozemku, bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne 
schválení prodeje pozemkové parcely zájemci v zastupitelstvu města a kupní cena bude uhrazena na účet 
města do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, pokud nedojde k jiné dohodě – od kupní ceny bude 
odečtena „jistota“, která již byla zájemcem složena. Bezodkladně poté, co bude zájemcem zaplacena 
kupní cena řádně a včas, předá město návrh na vklad vlastnického práva k prodávanému pozemku 
do katastru nemovitostí. Nebude-li celá kupní cena včas a řádně zaplacena, může Město Telč od uzavřené 
kupní smlouvy odstoupit a má možnost zveřejnit nový záměr prodeje, nebo případně přijme nabídku 
jiného zájemce. 

 
 

III. 

Nabídky 

1. Písemná nabídka zájemce o pozemkovou parcelu musí být podána pouze na vzorovém formuláři, který je 
přílohou těchto Podmínek a musí obsahovat : 
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a) název adresáta - Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
b) datum učinění nabídky, 
c) číslo stavebního pozemku, o který má zájemce zájem, 
d) číslo účtu, ze kterého byla uhrazena jistota, sloužící i pro případné vrácení jistoty 
e) pokud zájemce podá nabídky na dvě pozemkové parcely, je povinen v rámci své nabídky 

označit prioritu pro danou pozemkovou parcelu číslem 1 a 2, 
f) kupní cenu v korunách českých, která je pevná ve výši 1.850,- Kč/m2 pozemkové parcely 

včetně DPH (kupní cena tedy nemůže být nižší ani vyšší než 1.850,- Kč/m2 včetně DPH.  
g) jméno, příjmení, titul, datum narození a trvalé bydliště zájemce, kontaktní telefon a e-mail. 
h) budou-li nabídku činit manželé, je třeba, aby nabídku učinili oba dva, má-li být pozemková 

parcela nabývána do jejich společného jmění manželů, 
i) neučiní-li nabídku oba manželé, ale jen jeden z nich, je třeba, aby výslovně tento manžel 

uvedl: 
- zda bude pozemková parcela nabývána se souhlasem druhého manžela do jejich 

společného jmění manželů, nebo 
- zda manžel činící nabídku nabude pozemkovou parcelu do svého výlučného vlastnictví 

za peněžní prostředky náležející pouze do jeho výlučného vlastnictví; za této situace bude 
druhý z manželů pouze účastníkem kupní smlouvy, 

j) má-li být pozemková parcela nabývána do podílového spoluvlastnictví, musí být tato 
skutečnost výslovně uvedena; dále musí být u každého ze zájemců uveden ideální 
spoluvlastnický podíl, který by každý jednotlivý zájemce měl nabýt, 

k) vlastnoruční podpisy zájemce (zájemců). 
 

2. Nabídka musí být předložena v písemné podobě v českém jazyce, srozumitelná, určitá a čitelná; v nabídce 
nesmějí být opravy a přepisy, které by mohly Město Telč uvést v omyl. Jiná než písemná forma nabídky 
je vyloučena. 

3. Zájemce může podat nabídky maximálně ke dvěma pozemkovým parcelám, a to samostatně pro každou 
parcelu odděleně v uzavřené obálce.  Nutné je poté značit prioritu pro danou pozemkovou parcelu číslem 
1 a 2. Pokud zájemce předloží více než dvě nabídky, budou všechny jím podané nabídky vyřazeny. 
Zájemce může získat pouze jednu pozemkovou parcelu. 

4. Zájemce o pozemkovou parcelu podává svoji nabídku v uzavřené obálce. Na obálce musí být uvedeno: 
a) název adresáta - Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
b) jméno, příjmení, titul a trvalé bydliště zájemce 
c) nápis: NEOTVÍRAT - NABÍDKA - Koupě stavebního pozemku Dačická 
d) označení stavebního pozemku, pro který je nabídka podána a to slovy: Nabídka pro stavební 

pozemek č…. 
e) tuto obálku zájemce vloží do další obálky, na kterou uvede název adresáta (Město Telč, nám. 

Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč), jméno, příjmení, titul a trvalé bydliště zájemce a nápis: 
NEOTVÍRAT - NABÍDKA - Koupě stavebního pozemku Dačická. 

5. Nabídku lze zaslat doporučenou poštou či kurýrní službou na adresu Město Telč, nám. Zachariáše 
z Hradce 10, 588 56 Telč nebo podat osobně na podatelnu MěÚ Telč, nám. Zachariáše z Hradce 70, 588 
56 Telč, s doručením nejpozději ve lhůtě uvedené v záměru podle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb,, 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to fyzickým převzetím podatelnou Města Telč. V případě 
doručení poštou či kurýrní službou je rozhodující termín doručení nabídky na podatelně MěÚ Telč.  

6. Jiné formy nabídky, jiný obsah nabídky i jiné způsoby jejího doručení než jsou uvedeny v tomto článku, 
jsou vyloučeny, 

7. Nebude-li nabídka splňovat podmínky uvedené v odstavcích 1. až 6. tohoto článku, nebude 
k ní přihlíženo, nestanoví-li zastupitelstvo města jinak v případě formálního pochybení. 
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8. Těmito Podmínkami je zájemce o stavební pozemek povinen se řídit a respektovat je při zpracování 
své nabídky. Podáním nabídky přijímá zájemce plně a bez výhrad tyto Podmínky. Předpokládá se, 
že si zájemce před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechna ustanovení obsažená v těchto 
Podmínkách i v záměru prodeje stavebních pozemků a že se bude jimi důsledně řídit. Pokud zájemce 
neposkytne včas všechny požadované informace, nebo pokud jeho nabídka nebude odpovídat stanoveným 
podmínkám, bude to mít za důsledek, že k jeho nabídce nebude přihlíženo, nestanoví-li zastupitelstvo 
města jinak v případě formálního pochybení. Následné zhojení takové situace není přípustné, nestanoví-
li zastupitelstvo města jinak v případě formálního pochybení. Město Telč nemůže vzít v úvahu žádnou 
výhradu či podmínku zájemce k těmto Podmínkám, kterou by obsahovala jeho nabídka: jakákoliv výhrada 
či podmínka zásadně bude znamenat, že k takové nabídce zájemce nebude přihlíženo. 

 
IV. 

Hodnocení nabídek 

1. Otevírání obálek s nabídkami je veřejné a uskuteční se po uplynutí lhůty uvedené v záměru podle ust. 
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. O termínu a místě konání 
otevírání a hodnocení nabídek budou všichni zájemci informování písemně na adresu uvedenou na obálce 
a to min. 10 pracovních dnů před konáním (rozhodující je při osobním převzetí termín převzetí, při zaslání 
poštou termín, kdy byl dopis s informací podán na poště). Účast zájemců je povinná v případě, že bude 
prováděno losování dle odstavce 4. tohoto článku. Zájemce je povinen před jednáním na vyzvání doložit 
průkaz totožnosti, který dosvědčí, že jde o osobu, která podala nabídku. Zájemce má možnost 
si pro otevírání obálek s nabídkami a pro losování zvolit zástupce. Poté se zástupce prokáže plnou mocí. 
V případě, že pozemková parcela má být nabývána do společného jmění manželů nebo do podílového 
spoluvlastnictví, postačí, aby se losování účastnil pouze jeden ze zájemců. V obou případech je nutné, 
aby byl zájemci určen pro losování pouze jeden z nich, popř. zmocněn zástupce, který losování provede. 
 

2. Nabídky budou otevírány postupně dle jednotlivých nabízených parcel s tím, že zájemce bude přizván 
pouze k otevírání nabídek, které se týká parcely, kde učinil písemnou nabídku.  
 

3. V případě, že o jednu pozemkovou parcelu projeví zájem jeden zájemce, bude vybrán tento zájemce. 
 

4. V případě více zájemců o jednu pozemkovou parcelu bude rozhodovat los. Losování bude přítomen notář. 
Do osudí budou vloženy lístky v počtu, který odpovídá počtu zájemců o pozemkovou parcelu. Lístky 
budou očíslovány celými čísly od čísla 1 (1, 2, 3 - podle počtu zájemců). Na každém lístku bude uvedeno 
jedno číslo. Zájemci losují v pořadí, ve kterém byly doručeny jejich nabídky, tedy nejdříve losuje zájemce, 
jehož nabídka byla doručena nejdříve. Každý zájemce si z osudí vylosuje jeden lístek. Pozemkovou 
parcelu získá ten zájemce, který si vylosuje lístek s číslem 1. Jako druhý (první náhradník) se umístí 
zájemce, který si vylosuje lístek s číslem 2 atd.  
 

5. Pokud zájemce podá nabídky na dvě parcely, je povinen v rámci své nabídky označit prioritu pro danou 
parcelu číslem 1 a 2. Zájemce může získat pouze jednu pozemkovou parcelu. Pokud nastane situace, 
že tento zájemce postupem dle předchozího odstavce 3. a 4. tohoto článku bude vybrán u obou takto 
poptávaných parcel, bude automaticky přijata nabídka, kde parcelu označí číslem 1, zde bude požadavek 
na uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny.  Poté bude nabídka na parcelu, která bude označena 
číslem 2 automaticky vyřazena a vybrán bude další zájemce v pořadí na tuto parcelu. Tento postup 
se může opakovat.  
 

6. Po ukončení procesu otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek budou všichni zájemci písemně 
vyrozuměni o výsledku hodnocení nabídek.  

 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zastupitelstvo města Telč si vyhrazuje právo záměr prodeje stavebních pozemků podle ust. § 39 odst. 1 

zák. č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kdykoli v jakémkoli rozsahu zrušit. 

2. Tyto Podmínky byly schváleny zastupitelstvem města na jeho zasedání dne 19. 4. 2021 usnesením UZ 

Příloha 2: Podmínky prodeje stavebních pozemků.pdf (str.5)
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138-8/15/2021. 

3. Kontaktní osobou zajišťující za Město Telč realizaci prodeje, stavebních parcel dle těchto schválených 
podmínek jejich prodeje, s výjimkou činností náležejících nabídkové komisi a orgánům Města Telč, je 
Ing. Lenka Komůrková, tel.: 567112451, e-mail: lenka.komurkova@telc.eu. 

Příloha 2: Podmínky prodeje stavebních pozemků.pdf (str.6)
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rozdělení pozemku

Ing.Jiří Uchytil
Sládkova 4617/73
586 01 Jihlava
IČ:13703838

2528-22/2021

Jihlava

Telč

Telč

Třešť 2-6/31

dřevěné kolíky

xy.4.2021 ab/2021

Ing. Jiří Uchytil

97/95

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Mapový list:

Dne: Číslo:Číslo:Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

které byly označeny předepsaným způsobem:

Kat. území:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému

v dokumentaci katastrálního úřadu.

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

2285/3 74700 576

2285/6 74700 11

2291 77311 75

72911 6346

74700 2833

2300/2 74700 4410

2300/9 74700 3710

2300/10 74700 369

2300/11 74700 338

2300/12 74700 209

2300/13 74700 249

2300/14 74700 269

2310/3 74700 7025

2310/5 74700 36

2316/3 74700 768

2328/31 74700 159

2328/124 74700 758

2328/125 74700 738

2365/3 74700 848

2365/10 74700 156

2373/1 74700 181

2373/3 74700 4310

2373/7 74700 4825

2373/8 74700 5510

2373/10 74700 044

2373/11 74700 738

Parcelní číslo podle

katastru
nemovitostí

zjednodušené
evidence

Kód

BPEJ

Výměra

ha m

BPEJ
na dílu
parcely2

Parcelní číslo podle

katastru
nemovitostí

zjednodušené
evidence

Kód

BPEJ

Výměra

ha m

BPEJ
na dílu
parcely2

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

Příloha 4: GP_02528_KONCEPT_4.pdf (str.1)



2285/2 95 orná půda zaniká

2285/3 273 orná půda 2285/3 576 orná půda 2

2285/4 76 orná půda zaniká

2285/6 344 orná půda 2285/6 11 orná půda 2

2291 1694 orná půda 2291 6680 orná půda 0

2300/2 1472 orná půda 2300/2 4410 orná půda 2

2310/3 219 orná půda 2310/3 7025 orná půda 2

2310/5 122 orná půda 2310/5 36 orná půda 2

2310/6 171 orná půda zaniká

2310/7 204 orná půda zaniká

2316/3 655 orná půda 2316/3 768 orná půda 2

2317/8 113 orná půda zaniká

2328/31 7216 orná půda 2328/31 159 orná půda 2

2328/118 195 ostat. pl.
ostat.komunikace 2328/118 731 ostat. pl.

ostat.komunikace 0

2365/3 4523 orná půda 2365/3 848 orná půda 2

2373/1 403 orná půda 2373/1 181 orná půda 2

2373/3 0530 orná půda 2373/3 4310 orná půda 2

2373/7 148 orná půda 2373/7 4825 orná půda 2

2373/8 094 orná půda 2373/8 5510 orná půda 2

2300/9 3710 orná půda 2

2300/10 369 orná půda 2

2300/11 338 orná půda 2

2300/12 209 orná půda 2

2300/13 249 orná půda 2

2300/14 269 orná půda 2

2328/124 758 orná půda 2

2328/125 738 orná půda 2

2365/10 156 orná půda 2

2373/10 044 orná půda 0

2373/11 738 orná půda 2

)1292(2 2285/2 10001 95 celá

2285/3 1852 273 celá

2285/4 10001 76 celá

2285/6 10001 344 celá

2291 10001 1694 celá

2300/2 10001 1472 celá

2310/3 10001 219 celá

2310/5 10001 122 celá

2310/6 10001 171 celá

2310/7 10001 204 celá

2316/3 10001 655 celá

2317/8 10001 113 celá

2328/31 10001 7216 celá

2328/118 10001 195 celá

2365/3 10001 4523 celá

2373/1 10001 403 celá

2373/3 10001 0530 celá

2373/7 10001 148 celá

2373/8 10001 094 celá

12922

12922 12922

 

ha m 2 ha m 2

Výměra dílu
Výměra parcelyOznačení

pozemku
Způs.
určení

výměr

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Číslo listu
vlastnictví

Označení
dílu

Díl přechází z pozemku
označeného v

katastru

nemovitostí

dřívější poz.

evidenci

Druh pozemku

Způsob využitíparc. číslem parc. číslem

pozemku
Označení Výměra parcely

ha m 2

Způsob využití

Typ stavbyDruh pozemku

Způsob využití

Dosavadní stav Nový stav

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍPříloha 4: GP_02528_KONCEPT_4.pdf (str.2)
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.7

Název materiálu:
Prodej části pozemku p.č. 7369 v obci a k.ú. Telč

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

Textová část:
Předmětem podání je prodej části pozemku p.č. 7369 o výměře 1 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn
na základě usnesení rady města UR 838-4/63/2021. O odkoupení pozemku z důvodu majetkoprávního
vypořádání požádala paní X X X X X X X X X X X X X , pozemek se nachází pod její garáží v ulici na
Parkaně.

Přílohy:
Parkan.pdf
FO_pozemky_parc. č. 7369.pdf

Stanovisko RM:
UR 871-7/65/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7369 o výměře 1 m2
v obci a k.ú. Telč paní X X X X X X X X X X X X X za cenu 500 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 7369 o výměře 1 m2 v obci a k.ú. Telč paní
X X X X X X X X X X X X X za cenu 500 Kč.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:14.06.2021



Příloha 1: Parkan.pdf (str.4)

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

Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.8

Název materiálu:
Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Telč

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

Textová část:
Předmětem podání je nabídka na odkoupení pozemků p.č. 2457/2 ost. plocha o výměře 198 m2, p.č.
2457/3 ost. plocha o vým. 288 m2, p.č. 2457/4 ost. plocha o vým. 89 m2, p.č. 2457/5 ost. plocha o
vým.496 m2, p.č. 2457/6 vodní plocha o vým. 192 m2, p.č. 2457/7 ost. plocha o vým. 351 m2, p.č.
2894/1 ost. plocha o vým. 267 m2, p.č. 2894/2 ost. plocha o vým. 3 m2. Nemovitosti jsou vedené na
LV č. 2528, město Telč je spoluvlastníkem podílu ideální jedné poloviny výše uvedených pozemků.
Majitelka má zájem pozemky prodat (viz přiložená kupní smlouva), nabízená kupní cena vyplývající z
přiložené kupní smlouvy je 190 000 Kč.
Město o odkup pozemků usiluje od roku 2016, ORÚP doporučuje nabídku využít.

Stanovisko ORUP k odkupu pozemků:
Z pohledu města jde o zajímavé rozvojové pozemky ve vztahu k řešení lokality Romantika, propojení
lokality s ul. Radkovská, zokruhování tras. Z tohoto důvodu ORÚP podporuje odkup pozemků.

Přílohy:
romantika anonym.pdf
rom.2.pdf

Stanovisko RM:
UR 825-7/62/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení ideální jedné poloviny pozemků p.č.
2457/2 ost. plocha o výměře 198 m2, p.č. 2457/3 ost. plocha o vým. 288 m2, p.č. 2457/4 ost. plocha o
vým. 89 m2, p.č. 2457/5 ost. plocha o vým.496 m2, p.č. 2457/6 vodní plocha o vým. 192 m2, p.č.
2457/7 ost. plocha o vým. 351 m2, p.č. 2894/1 ost. plocha o vým. 267 m2, p.č. 2894/2 ost. plocha o
vým. 3 m2 vše v k.ú. Telč od X X X X X X X X X X X X X X za cenu 190 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení ideální jedné poloviny pozemků p.č. 2457/2 ost. plocha o
výměře 198 m2, p.č. 2457/3 ost. plocha o vým. 288 m2, p.č. 2457/4 ost. plocha o vým. 89 m2, p.č.
2457/5 ost. plocha o vým.496 m2, p.č. 2457/6 vodní plocha o vým. 192 m2, p.č. 2457/7 ost. plocha o
vým. 351 m2, p.č. 2894/1 ost. plocha o vým. 267 m2, p.č. 2894/2 ost. plocha o vým. 3 m2 vše v k.ú.
Telč od X X X X X X X X X X X X X X za cenu 190 000 Kč.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:27.05.2021
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.9

Název materiálu:
Žádost o odkup pozemků parc.č. 6158/3, 6158/6 v obci a k.ú. Telč

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

Textová část:
Předmětem podání je opakovaná žádost  o odkoupení pozemku parc.č. 6158/3 o
vým. 576 m2 a pozemku parc. č. 6158/6 o vým. 37 m2 v obci a k.ú. Telč, ulice Květinová. Stanovisko
ORÚP k prodeji  pozemků je přílohou podání.  Na pozemek parc. č.  6158/3 je uzavřená nájemní
smlouva na dobu neurčitou.

Přílohy:
zadost Pr.2.pdf
FO_pozemky_parc. č. 6158_3.pdf
Priloha Pr..pdf

Stanovisko RM:
UR 824-6/62/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 6158/3 o vým. 576 m2 a pozemku
parc.č. 6158/6 o vým. 37 m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 0 pro, 6 proti, 0 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 6158/3 o vým. 576 m2 a
pozemku parc. č. 6158/6 o vým. 37 m2 v obci a k.ú. Telč.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:14.06.2021
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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 

 
 Městský úřad Telč 
        Odbor rozvoje a územního plánování 

 nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56  Telč 
 
 

 
 
tel.:  +420 567 112 411 
fax:  +420 567 112 403 
mobil:  +420 606 618 551 
 
 
 
 
 
 
Vaše značka Číslo jednací Vyřizuje Telč 
  Vladimír Švec 28.4.2021 
  (vladimir.svec@telc.eu, 567 112 421)  

 
 
Vyjádření k žádosti o odkup pozemku parc. č. 6158/3 a části pozemku parc. č. 6158/6 
 
Předmětem žádosti je odkup pozemku parc. č. 6158/3 (576m2) a parc. 
č. 6158/6 (37m2) v k. ú. Telč. Pozemky se nachází v ul. Květinova, navazují přímo na  
komunikaci, kde jsou vedeny veškeré inženýrské sítě. 
Pozemky dle územního plánu spadají do zastavitelné plochy 004 (Na Posvátné) – plocha 
smíšená obytná.  Pro plochu 004 je zpracován návrh územní studie. Výřez z územní studie 
týkající se řešeného pozemku viz příloha. 
 
 
Vyjádření ORÚP: 

 
ORÚP navrhuje v prvé řadě řešit směnu pozemku parc. č. 6158/6 (vlastnictví Město Telč) za 
část pozemku 6158/5 (vlastnictví v souladu 
s návrhem územní studie. Tím získá žadatel vhodnější přístup na své pozemky. Město Telč 
naopak získá větší ucelený pozemek  - sloučí se s pozemkem parc. č. 6158/3. 
 
Následně ORUP navrhuje zasíťovat pozemek parc. č. 6158/3 a zveřejnit záměr prodeje 
tohoto pozemku za účelem výstavby rodinného domu. Nabízí se vše řešit v obdobném duchu 
jako jsou schválená pravidla pro prodej parcel v lokalitě Dačická.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Vladimír Švec 
                                                                     vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
 
 
 
 

Finanční odbor 
 

 

 
 
 

PID 
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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 

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

Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.10

Název materiálu:
Žádost o prominutí nájemného zimního stadionu

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

Textová část:
Předmětem podání je žádost společnosti H+H technika, spol. s.r.o. o prominutí nájemného zimního
stadionu za rok 2020 (viz příloha) z důvodu pandemie Covid 19.
Podle uzavřené koncesní listiny ze dne 19.12.2014 je výše nájemného stanovena na částku 50 000 Kč
bez DPH, tj. 60 500 Kč ročně. Nájemné se fakturuje vždy ke konci června, za rok 2020 bylo nájemné
uhrazeno v plné výši, za rok 2021 faktura nebyla dosud vystavena.
Prominutí dluhu je majetkoprávním jednáním, které § 85 písm. f) zákona o obcích svěřuje do tzv.
vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce, pakliže je promíjený dluh vyšší než 20 000 Kč.

Přílohy:
hh.pdf

Stanovisko RM:
UR 874-10/65/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí nájemného zimního stadionu za rok
2021 ve výši 60 500 Kč z důvodu pandemie Covid 19.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí nájemného zimního stadionu za rok 2021 ve výši 60 500 Kč
z důvodu pandemie Covid 19.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:14.06.2021
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.11

Název materiálu:
Panský dvůr-nový harmonogram a studie

Předkladatel:
Mgr. Vladimír Brtník, starosta

Textová část:
Nájemce areálu Panského dvora předložil návrh nového harmonogramu a studie řešení rekonstrukce
v dalších etapách projektu. Návrhy jsou obsaženy v příloze podání.

Přílohy:
harmonogram 1_2_3 .pdf
studie 1_2_3 .pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje nový harmonogram a studii řešení projektu rozvoje a revitalizace
území Panského dvora v Telči dle přílohy podání.

Zpracoval:Pavel Soukop Datum:17.06.2021



vysvětlivky 

položka popis výkonu počet dnů na etapu

DUR-proj.dokument.k 
uz.rozhodntí;                                            
GP -gen.projektant                     
DOOS - dotčené 
org.stát.správy

fáze
1 Zajištění vstupních podkladů DOKONČENO K DATU:

zajištění informací z ÚP, správců sítí a další potřebné informace a 
vstupy 31.08.2021

2 Návrh stavby + vypracování DUR 
2_1 Návrh stavby a PD pro územní řízení 150 31.01.2022
3 INŽ.ČINNOST na DUR  - start po dokončení prací na DUR

3_1
Projednání PD v územním řízení s DOSS a doplnění a úpravy PD dle 
požadavků DOSS 210

datum nelze stanovit - 
toto není přímo 
ovlivnitelné GP - je pod 
vlivem součinnosti 
DOSS a ostatních 
orgánů stát.správy

4 Dokumentace pro odstranění staveb
3_1 PD pro odstranění staveb 60 31.08.2021
3_2 inž.činnost =Projednání PD  s DOSS - v rámci fáze 3. 31.08.2022

Tabulka A - harmonogram projet.prací _AKTUALIZOVANÝ 

PANSKÝ DVŮR TELČ- 3. etapa novostavba SPA TELČ 
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vysvětlivky 
DUR-proj.dokument.k 
uz.rozhodntí;                                            
GP -gen.projektant

položka stav  položky k datu 14.6.2021

1 Podklady a vstupní informace_jsou součást projektových prací

1_1 zajištění informací z ÚP, správců sítí, orgánů státní správy, územní plánování …. probíhá průběžně

2
Průzkumy a vstupní informace_nejsou součást projektových prací; musejí 
býr vypracovány jako podklad pro projektové práce

2_1

Výškopisné a polohopisné zaměření řešeného území, včetně povrchových 
znaků inž.sítí , poloh stromů a průměru jejich kmenů; ploch křovin a všech 
dalších dohodnutých stavebních a technických prvků

ukončeno - podklady předány k 
dopracování na GP a přípravě 
podkladů pro DUR

2_2

IGP, HG( včetně zjištění chemizace spodních vod ), radonový průzkum; odběry 
zeminy- analýza možné kontaminace

objednáno - čeká se na termín 

provedení ze strany 

subdodavatele

2_3

Dendrologický průzkum a inventarizace zeleně, určení náhradní výsadby_dle 
rozsahu nutných kácení vzrostlé zeleně

bude se provádět v průběhu prací 
na DUR - bude řízené 
zahr.architektem

2_4

Zaměření stávajících objektů učených k odstranění_celá přístavba 
zemědělských provozů _par.č.st. 186/1 k historické budově sýpky; dále přízemní 
objekt na par.č.st 1357

ukončeno - podklady předány k 
dopracování na GP a přípravě 
podkladů pro DUR

2_5

Zaměření stáv.objektu sýpky pro potřeby rekonstrukce_obj.na par.č.st 
186/2_nemovitá kult.památka

měření dokončeno - 
geodet.firma dopracovává DWG 
podklady pro předání na  GP

Tabulka B - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A PRŮZKUMY

PANSKÝ DVŮR TELČ - 3.etapa  novostavby
Předpokládaný souhrn výkonů přípravných prací_všechyn práce ( tedy jestli 
patří či nepatří do projektových činností )
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2_6

Stavebně technický průzkum_objekt sýpky ( vlhkostní průzkumy, statické 
průzkumy, napadení dřev.konstrukcí atd ) probíhá

2_7

Stavebně historický průzkum stáv.objektu sýpky pro potřeby 
rekonstrukce_obj.na par.č.st 186/2_nemovitá kult.památka probíhá

2_8

Korozní průzkum_zjištění agresivity prostředím u spodní stavby ve vazbě na 
vodostavební betony

bude se provádět v průběhu prací 
na DUR - bude řízené GP

3

Průzkumy potřebné pro projednání DUR_ NEJSOU součástí projektových 
prací; lze je zadávat až po finálním dopracování DUR-tedy před započetí 
projednávání PD s DOSS_jsou přílohami pro projenání DUR a pak jako 
přílohy k samostatné fázi_ Zjišťovacímu řízení dle příl3, zák.100/2001 Sb.

3_1 Hluková studie 
zadávání po ukončení prací na 
DUR

3_2 Rozptylová studie
zadávání po ukončení prací na 
DUR

3_3 Odborný posudek k zjišťovacímu řízení
zadávání po ukončení prací na 
DUR
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vysvětlivky 

položka popis výkonu
počet dnů na 

etapu

1 odkup nemovitostí
odkup nemovitostí p.č. 2281, p.č.2282, p.č. 
2283, p.č. 67, p.č. 185/1, p.č.185/4, p.č. 7846 
dle smlouvy Mezi Město telč a Panský dvůr 
Telč s.r.o. 31.12.2021

2 rekonstrukce
rekonstrukce objektu na p.č. 2281 dle 
platného SP a případných změn před 
dokončením (objekt č. 13 dle Arch.situace 
schema_ aktualizace 2/2021) 31.12.2021

3 výstavba nových objektů
výstavba parkoviště dle platného SP a 
případných změn před dokončením (objekt č. 
6 dle Arch.situace schema_ aktualizace 
2/2021) 31.12.2021

4 výstavba objektu "bike park"vyýstavba  objektu "bikepark" č. 5 dle 
Arch.situace schema_ aktualizace 2/2021), 
zatím není jasné budoucí využití, proto je 
možné, že "bikepark" bude pouze dočasnou 
stavbou 31.12.2021

5 rekonstrukce objektů

rekonstrukce objektů na pč. 185/4, p.č. 185/4, 
pč. 7846 dle platného SP a případných změn 
před dokončením (objekt č. 9.1. dle 
Arch.situace schema_ aktualizace 2/2021) 31.12.2023

Tabulka A - harmonogram projet.prací _AKTUALIZOVANÝ 
PANSKÝ DVŮR TELČ- 2. etapa TELČ 
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Hotel 4*  + Penzion Panský dvůr + parkoviště 

 

1) Hotel **** 

Kapacita startovního návrhu pro hotel 

Křídlo L _v 1.NP_10*2 + 14*2__celkem 24(2 lůžkových pokojů) =48 osob + zahradní křídlo ( podél 
ohradní zdi)13*2__celkem 13( 2 lůžkových pokojů) =  26 osob 
 1.NP celkem: 48+26= 74 osob= lůžek / bez přistýlek 
 
Křídlo L _v 2.NP_14*2 + 14*2__celkem 28 (2 lůžkových pokojů) =56osob + zahradní křídlo ( podél 
ohradní zdi)13*2__celkem 13( 2 lůžkových pokojů) =  26 osob 

2.NP celkem: 56+26= 82 osob= lůžek / bez přistýlek 
 

Křídlo L _v 3.NP_14*2 + 14*2__celkem 28 (2 lůžkových pokojů) =56osob + zahradní křídlo ( podél 
ohradní zdi)13*2__celkem 13( 2 lůžkových pokojů) =  26 osob 

3.NP celkem: 56+26= 82 osob= lůžek / bez přistýlek 
 

startovní návrh hotelu celkem / bez přistýlek / : = 74+82+82 = 238 osob – lůžek / bez přistýlek; v celkem 
119 pokojích ( pokoj 2 lůžka) 

  

 

2) Penzion Panský dvůr  

Kapacita penzionu  

Penzion již provozovaný – oficiální kapacita (dle výkresů i kolaudovaného a dle webových stránek) je 35 
lůžek 
 Křídlo snídárny bude mít po svém dokončení ještě 2 apartmány s kapacitou 4 lůžka na 1 apt.; 
tedy celkem 8 míst. Pak bude kapacita celková: 35+8= 43 míst 
 
Rozšíření penzionu_(protilehlá budova) má v návrhu, který dostal stavební povolení v loňském roce 
celkovou kapacitu pro hosty: 26 lůžek( bez přistýlek) 
 
Penzion po celkovém dostavění bude míst kapacitu pro hosty  : 43+26  = 69 osob / lůžek / je to kapacity 
bez přistýlek /  
 
 
Celkové navrhované kapacity pro ubytování hostí v areálu Panského dvora Telč  ( včetně již 
provozovaných kapacit ) bude po dokončení :    238 + 69 = 307 osob – lůžek 
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3) Parkoviště v rámci areálu 

1) Penzion Panský dvůr Telč ( provozovaná část + plánované rozšíření ) __ má dle návrhu 
kapacitu 38 stání ( z toho 2 imobilní )   

2) Parkování za Mini pivovarem _navržené; bylo dle návrhu architektonické studie dále projekčně 
řešené ing.Tesařem ( dopravní specialista) má celkovou kapacitu 120 stání( 114 + 6 imobilních) 
Tato dokumentace na jaře letošního roku dostala sloučené územní a stavební povolení . 

V rámci tohoto parkování bude pro dle plánovaných kapacit celého SPA : 

90stání pro denní návštěvníky SPA + cca( max.) do 30 stání bude rezervované pro personál 
hotelu a SPA  

3) Parkování pro SPA Hotel ( za barokní sýpkou ) _v startovní kapacitě dle arch.objemové studie 
má celkovou kapacitu 219 stání ( z toho 11 imobilních) ;  

__pro kapacitu hotelu SPA 4* je pro jeho návštěvníky (tzv. dlouhodobá stání )  rezervováno 119 
stání(  238 lůžek / 2 = 119 stání )  

__pro denní návštěvníky SPA zůstává následně na tomto parkovišti k dispozici : 

219 -119(hoteloví hosté) = 100 stání pro denní hosty SPA 

 

 

Celkem pro denní návštěvníky SPA je k dispozici v návrzích 2. a 3.etapy : 

100 + 90 = 190 -------- při počtu cca 2 osoby na vůz je to kapacity cca 418 denních návštěvníků 
navrhovaného SPA na jenotku času( delka vstupu do SPA – např. základní jednotka = 3 hodiny ) 
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.12

Název materiálu:
Závěrečný účet a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření a upravené znění Stanov
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020

Předkladatel:
Z pověření RM Mgr. Vladimír Brtník, starosta města

Textová část:
Dne 7.  5.  2021 se on-line uskutečnila valná hromada dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO, která schválila Závěrečný účet a Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za
rok 2020 a  zároveň schválila  upravené znění  Stanov dobrovolného svazku obcí  České dědictví
UNESCO.
V souladu s ustanovením § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, se následně tyto
dokumenty předkládají k projednání členským obcím svazku.

Projednávané dokumenty jsou přílohou podání.

Přílohy:
2020 ČDU_Závěrečný účet.pdf
2020 ČDU_Zpráva o přezkoumání hospodaření.pdf
2021 ČDU_Stanovy_změna_návrh.pdf

Stanovisko RM:
Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  projednat  Závěrečný  účet  spolu  se  Zprávou  o
výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s upraveným zněním Stanov dobrovolného
svazku obcí České dědictví UNESCO dle přílohy podání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  města  projednalo  a  vzalo  na  vědomí  Závěrečný  účet  a  Zprávu  o  výsledcích
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020.
Zastupitelstvo města souhlasí s upraveným zněním Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO dle přílohy podání.

Zpracoval:Mgr. Vladimír Brtník Datum:07.06.2021



 

 

 
 

Závěrečný účet  
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020 

 
I. Rozpočtové příjmy 

 

Pol. Příjmy Schválený 

rozpočet v Kč 

Upravený 

rozpočet v Kč 

Skutečnost  

k 31.12. v Kč 

4116 Neinv. transfery ze st. rozp. 487 000 487 000,00 487 000,00 

4121 Neinv. přijaté transfery od obcí 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 

2111 Příjmy z prodeje služeb a výr. 100 000,00 200 000,00 200 000,00 

2112 Příjmy z prodeje zboží 80 000,00 170 000,00 171 073,00 

4134 Převody z rozpočtových účtů  487 000,00 487 000,00 487 000,00 

  
Příjmy celkem před konsolidací 

 

2 614 000,00 

 

2 804 000,00 

 

2 805 073,00 

  
Příjmy celkem po konsolidaci 

 

2 127 000,00 

 

2 317 000,00 

 

2 318 073,00 

 

II. Rozpočtové výdaje 

 

Pol. Výdaje Schválený 

rozpočet v Kč 

Upravený 

rozpočet v Kč 

Skutečnost  

k 31.12. v Kč 

5011 Platy zam. v pracovním poměru 156 000,00 156 000,00 156 000,00 

5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 120 000,00 84 200,00 

5031 Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení a st. pol. zam. 

 

38 700,00 

 

38 700,00 38 688,00 

5032 Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění 

 

14 100,00 

 

14 100,00 14 040,00 

5038 Povinné pojistné na úraz.poj 600,00 700,00 656,00 

5138 Nákup zboží-za účelem prodeje 150 000,00 300 000,00 257 066,70  

5139 Nákup materiálu 150 000,00 195 800,00 34 221,02 

5161 Poštovní služby 3 000,00 7 800,00 7 786,00 

5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 1 862,00 

5163 Služby peněžních ústavů 500,00 500,00 132,80 

5168 Zpracování dat a služby 

související s infor. a kom. tech. 

 

40 000,00 

 

30 000,00 28 441,98 

5169 Nákup ostatních služeb 1 423 600,00  1 420 315,00 1 143 824,75 

5173 Cestovné 9 000,00         9 400,00 9 378,50 

5175 Pohoštění 17 500,00 17 500,00 17 500,00 

5222 Neinv. transfery obč. sdružením 0,00 1 500,00 1 500,00 

5362 Platby daní a poplatků SR 0,00 685,00 685,00 

5345 Převody vlastním rozp. účtům 487 000,00 487 000,00 487 000,00 

  
Výdaje celkem před konsolidací 

 

2 614 000,00 

 

2 804 000,00 2 282 982,75 

  
Výdaje celkem po konsolidaci 

 

2 127 000,00 

 

2 317 000,00 1 795 982,75 

 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci                                                    522 090,55 
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III. Financování 

 

Pol. Financování Schválený  

rozpočet v Kč 

Upravený  

rozpočet v Kč 

Skutečnost 

k 31.12.2020 v Kč 

 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci   522 090,55 

 Financování celkem po konsolidaci   -522 090,55 

 
IV. Bankovní účty 
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2020:  2 653 130,82 Kč  
Účet č. 19-1132080297/0100 u Komerční banky: 2 652 761,67 Kč 

Účet č. 94-11318591/0710 u České národní banky: 369,15 Kč  
 
 
V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: 
DSO obdržel v roce 2020 dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 487.000 Kč.    
 

 
VI. Inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2020 
Stálá aktiva 
Dlouhodobý hmotný majetek:    294 088,00 Kč 
Oběžná aktiva 

Krátkodobé pohledávky:     608 744,00 Kč 
Zásoby:         807 197,84 Kč 

Krátkodobý finanční majetek:    2 653 130,82 Kč 
Aktiva celkem:     4 362 856,66 Kč 
Pasiva celkem:     4 362 856,66 Kč 
Z toho: 
Výsledek hospodaření běžného účetního období:   200 891,45 Kč 
 
 

VII. Pohledávky a závazky  
DSO České dědictví UNESCO měl ke dni 31.12.2020 pohledávky ve výši 608 744,000 Kč. Z toho ke dni 
31.12.2020 měl DSO České dědictví UNESCO pohledávky vyplývající z neuhrazených faktur celkové výši 
121 440 Kč – fa 64/20 ABF Praha a 440 Kč fa 35/20 Obec Trstěnice. Závazky jsou ve výši 788 334 Kč.  
  
 

VIII. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO za rok 2020 
(Viz příloha č. 1 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO České dědictví UNESCO, IČ: 709 

63 452 za rok 2020).  
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno auditorskou společností AUDIT TEAM, s.r.o. dne 18.11.2020 a 
dne 24.03.2021.  
Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření 
dobrovolných svazků obcí byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c). 

Na základě uvedených zjištění přijme DSO České dědictví UNESCO dne 7. května 2021 opatření 
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků (viz. příloha č. 2 – Opatření k nápravě chyb a 
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření). 
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná případná rizika, která mohou mít negativní dopad 
na hospodaření územního celku v budoucnosti.   
Valná hromada DSO České dědictví UNESCO projednala zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020 na 
svém zasedání dne 07.05.2021.  
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IX. Usnesení VH 
I. Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o 

obcích, ve znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje účetní závěrku 
svazku obcí České dědictví UNESCO sestavenou k 31.12.2020. 

 
II. Valná hromada DSO České dědictví UNESCO schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas 

s celoročním hospodařením DSO za rok 2020 bez výhrad.  

 
III. Valná hromada DSO České dědictví UNESCO v souladu se svým vnitřním kontrolním systémem, 

který je zakotvený ve směrnicích, provádí průběžně kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a 
s jeho finančními prostředky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správně a se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 39, odst. 7).    

 

V Litomyšli dne 15.05.2021 
 
 
 
 
 
 

 
        ……………………………………………… 

                     podpis a razítko      
 
Ing. Michaela Severová,  
výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO 
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Příloha č. 2 
 

Opatření k nápravě chyb a nedostatků  
 

 

Zjištěné chyby a nedostatky  

Územní celek neprovedl rozpočtové opatření před provedením rozpočtově nezajištěného 

výdaje. Dle výkazu Fin 2-12 M k 31.10.2020 byly uskutečněny výdaje před provedením 

rozpočtového opatření č. 1 – jedná se o výdaje na položkách 5038, 5161, 5222  5362 

v celkové výši 2.288 Kč). 

Územní celek provedl rozpočtové opatření č. 2, které nebylo předem řádně schváleno 

příslušným orgánem. Dle výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2020 již bylo rozpočtové opatření 

zaúčtováno, ale schváleno bude až na jednání valné hromady v 05/2021. 

 

Navrhujeme tato opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům  

 

Valná hromada již nebude schvalovat rozpočet v podrobném členění na paragrafy a 

položky, ale z hlediska druhového třídění (v souladu s Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o 

rozpočtové skladbě) na třídy: 

Třída 1  daňové příjmy 

Třída 2  nedaňové příjmy  

Třída 3  kapitálové příjmy 

Třída 4  přijaté transfery 

Třída 5  běžné výdaje 

Třída 6  kapitálové výdaje  

Třída 8  financování   

 

Do připravovaných stanov jsou nově zařazena tato ustanovení 

Po schválení rozpočtu valnou hromadou je proveden rozpis rozpočtu dle podrobné rozpočtové 

skladby. Rozpis rozpočtu a změny rozpisu rozpočtu jsou v kompetenci výkonného ředitele 

DSO.   

V období mezi zasedáními valné hromady může výkonný ředitel DSO provádět rozpočtová 

opatření tak, aby byl rozpočet vyrovnaný, případně nebyl schodek větší, než byl ve 

schváleném rozpočtu. Rozpočtové změny předloží valné hromadě na vědomí vždy na 

nejbližším zasedání.       
 

Lhůta, ve které bude zaslána písemná zpráva o přijatých opatřeních 

přezkoumávajícímu orgánu: 

- do 21. května 2021, tedy do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření ve valné hromadě dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO   

 

Lhůta, ve které bude zaslána písemná zpráva o plnění přijatých opatření 

přezkoumávajícímu orgánu: 

-  do 21. května 2021  
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Stanovy 
 

dobrovolný svazek měst a obcí České republiky, na 
jejichž území se nachází objekt zapsaný do Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO   

 

České dědictví UNESCO 

 
Dobrovolný svazek měst a obcí České republiky, na jejichž katastrálním území se nachází 

objekt nebo objekty nebo chráněné území zapsané do Seznamu světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO, zřízeného podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a 

přírodního dědictví vyhlášené v č. 159/1991 Sb., nebo které se samy nacházejí na 

chráněném území zapsaném do tohoto Seznamu, je svazek obcí, založený podle § 49 - 53 

zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 24 – 26a zákona č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze. 

 

§ 1 

Název 

Dobrovolný svazek měst a obcí České republiky, na jejichž území se nachází objekt nebo 

objekty nebo chráněné území zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO nebo které se samy nacházejí na chráněném území zapsaném do tohoto 

Seznamu (dále jen “Dobrovolný svazek měst a obcí nebo DSO”) užívá názvu České 

dědictví UNESCO. 

 

 

§ 2 

Sídlo  

Sídlem dobrovolného svazku měst a obcí je Litomyšl, Bří Šťastných 1000, PSČ 570 01. 

 

§ 3 

Název a sídlo členů DSO 

Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 18 Český Krumlov, IČO: 002 45 836 

Obec Jankov, p. Dubné, IČO: 002 45 020 

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČO: 002 87 351 

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČO: 002 36 195 

Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice, IČO: 002 83 339 

Město Valtice, Nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, IČO: 002 83 665 

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČO: 002 76 944 

Statutární město Olomouc, Horní náměstí, 771 27 Olomouc, IČO: 002 99 308 

Město Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO: 002 86 745 

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO: 002 95 841 

Město Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč, IČO: 002 90 629 

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO: 000 64 581 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, IČO: 449 92 785 

Město Krupka, Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka, IČO: 002 66 418 

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČO: 002 54 622 

Obec Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem 110, 535 01 Přelouč, IČO: 002 73 767 
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§ 4 

Doba trvání a účel DSO 

Dobrovolný svazek měst a obcí se zakládá na dobu neurčitou. 

Účelem a cílem DSO, jako dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace, je 

aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování nejcennějších 

statků kulturního a přírodního dědictví, které jsou zapsány na Seznamu světového 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale 

udržitelné využívání. 

 

§ 5 

Předmět činnosti DSO 

K dosažení cíle a naplnění účelu DSO zejména: 

a) popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy světového 

kulturního a přírodního dědictví, 

b) uplatňuje a prosazuje specifické problémy míst světového dědictví při úpravě 

právních norem a navrhování nových právních norem, které ovlivňují ekonomické 

a právní postavení obcí i jejich hospodaření a při jednání s ústředními orgány státní 

správy,  

c) poskytuje veřejnosti informační služby, jimiž naplňuje účel a cíle DSO, a to včetně 

užití a přístupu k veřejně provozovaným informačním a datovým sítím, 

d) provádí společnou přípravu a realizaci projektů ve výchově a vzdělávání zejména 

nejmladší generace ve vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví, 

e) vyměňuje zkušenosti související s ochranou, zachováním, označováním a prezentací 

kulturního a přírodního dědictví, 

f) spolupracuje s nevládními organizacemi a institucemi s posláním obdobným s cíli 

DSO, které působí v ČR i v zahraničí. 

 

§ 6 

Členství v DSO 

Členem DSO se stává město nebo obec nacházející se na území České republiky (ve smyslu 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze), a to po splnění všech následujících podmínek: 

a) existence statku, zapsaného v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO, nacházejícího se na katastrálním území předmětné obce,  

b) podání písemné přihlášky s určením člena a zástupce/zástupců, který bude člena 

na jednání valné hromady a výkonného výboru DSO zastupovat a obsahující souhlas 

se stanovami DSO, 

c) zaplacení řádného členského příspěvku na běžný rok ve výši stanovené valnou 

hromadou. 

 

Členy DSO potvrzuje valná hromada DSO na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je 

souhlas se stanovami DSO. Nový člen DSO podepisuje smlouvu o vstupu do dobrovolného 

svazku obcí, jejíž přílohou je smlouva o vytvoření svazku obcí ze dne 21.09.2001 a stanovy.    

 

§ 7 

Práva a povinnosti členů 

(1) Práva členů: 

a) účastnit se jednání valné hromady DSO a být informován o výsledku jejího jednání, 

b) hlasovat na valné hromadě a při rozhodování orgánů DSO, do nichž jsou zvoleni, 

c) podávat orgánům DSO návrhy, podněty a stížnosti a být vyrozuměn o jejich 

vyřízení, 

d) účastnit se aktivit a činností DSO a být o nich informován. 

 

(2) Povinnosti členů: 

a) dodržovat stanovy DSO a respektovat rozhodnutí orgánů DSO, 

b) platit řádně a včas členské příspěvky, 

c) přispívat aktivně k účelu a cíli DSO, 
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d) písemně oznamovat změny v identifikaci fyzických osob, které jsou zmocněny 

zastupovat člena na jednáních orgánů a činnostech DSO. 

 

§ 8 

Členský příspěvek 

(1) Členský příspěvek je tvořen ročním členským příspěvkem. 

 

(2) Výše členského příspěvku je stanovena takto: 

- Český Krumlov    100.000 Kč 

- Telč     100.000 Kč 

- Žďár nad Sázavou   100.000 Kč  

- Kutná Hora    100.000 Kč 

- Lednice       50.000 Kč 

- Valtice       50.000 Kč 

- Kroměříž     100.000 Kč 

- Litomyšl     100.000 Kč  

- Třebíč     100.000 Kč  

- Olomouc     200.000 Kč  

- Jankov           10.000 Kč 

- Praha     250.000 Kč     

- Brno      200.000 Kč  

- Krupka       50.000 Kč  

- Jáchymov       50.000 Kč  

- Kladruby nad Labem              dobrovolně  

 

Výše členského příspěvku na daný rok může být změněna usnesením valné hromady. 

Roční členský příspěvek je splatný do 20. dubna běžného roku na účet DSO.   

 

(3) Při zániku členství v DSO se uhrazený členský příspěvek členovi DSO nevrací a 

zůstává majetkem DSO. 

 

§ 9 

Zánik členství 

(1) Členství v DSO zaniká u všech členů vystoupením z DSO, vyloučením z DSO, 

vyškrtnutím statku nacházejícího se na území člena ze Seznamu světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO nebo zánikem člena.   

 

(2) Vystoupením zaniká členství v DSO k 31. 12. kalendářního roku na základě písemného 

oznámení o vystoupení, doručeného na adresu sídla DSO nejpozději tři měsíce před 

tímto datem. Ke dni zániku členství bude provedeno i majetkové vypořádání člena, 

který podal řádně a včas oznámení o vystoupení. Vypořádání majetkového podílu člena 

proběhne dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi členem a DSO uzavřené ve smyslu 

§ 15 těchto stanov, na základě které člen vkládal dobrovolně majetek do DSO. 

 

(3) Vyloučení člena z DSO je mimořádným zánikem členství, k němuž může dojít v případě, 

že člen DSO hrubě porušuje stanovy DSO, případně jedná v rozporu se zájmy DSO. 

K vyloučení může dojít pouze po předchozím písemném upozornění a musí být: 

a) rozhodnuto a odsouhlaseno valnou hromadou DSO, 

b) sděleno vylučovanému členovi písemně a s uvedením důvodu vyloučení. 

c) za termín vyloučení je považován třicátý den od doručení písemného oznámení o 

vyloučení člena, odeslaného ze sídla DSO, pokud se člen neodvolá. Vypořádání 

majetkového podílu člena proběhne dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi 

členem a DSO uzavřené ve smyslu § 15 těchto stanov, na základě které člen vkládal 

dobrovolně majetek do DSO.  

 

(4) Dojde-li k vyškrtnutí statku ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO, zaniká členství v DSO automaticky ke dni, ke kterému akt vyškrtnutí ze 

Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO nabyl právní moci. 
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V případě zániku členství z důvodu uvedeného v tomto odstavci se členské příspěvky 

zaplacené ke dni zániku členství nevracejí. Vypořádání majetkového podílu člena 

proběhne dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi členem a DSO uzavřené ve smyslu 

§ 15 těchto stanov, na základě které člen vkládal dobrovolně majetek do DSO. 

 

(5) Zánikem členství nevzniká bývalému členovi právo na žádné další plnění ze strany DSO 

vyjma nároků vyplývajících z § 9 odst. 2, 3 a 4 těchto stanov a nároku na vypořádání 

poměrné části nároku na podílu ze zisku či povinnosti k úhradě ztráty dle § 15 odst. 5 

těchto stanov.  

 

 

§ 10 

Vzájemné závazky 

Člen neručí za závazky DSO, DSO neručí za závazky člena. 

 

 

 

§ 11 

Orgány DSO  

Orgány DSO jsou:  

 valná hromada 

 výkonný výbor 

 předseda 

 místopředseda 

 výkonný ředitel 

 čestný orgán – emeritní předseda, poradce, člen 

 

 

§ 12 

Valná hromada 
(2)(1) Vrcholným orgánem DSO je valná hromada. Člen valné hromady může být při 

jednání valné hromady zastoupen zmocněncem vybaveným plnou mocí k zastupování.   

 

(3)(2) Valná hromada se skládá ze zástupců jednotlivých členů. Každý člen má jednoho 

zástupce disponujícího jedním hlasem. Zástupcem člena DSO je starosta (primátor) 

nebo jím zmocněný zástupce. 

 

(4)(3) Valná hromada může být řádná nebo mimořádná. Řádnou valnou hromadu svolává 

předseda DSO nejméně dvakrát v kalendářním roce. O svolání a návrhu programu 

informuje všechny členy. Návrhy základních dokumentů navržených k projednání 

valnou hromadou zašle všem členům nejpozději týden před termínem konání valné 

hromady. V odůvodněných případech se může valná hromada konat i tzv. vzdáleným 

způsobem.  

 

(5)(4) Působnost valné hromady: 

a) posuzuje činnost DSO a orgánů DSO z hlediska naplňování účelu a cíle DSO a 

schvaluje koncepci činnosti DSO na další období; projednává a schvaluje projekty 

a akce zaměřené na realizaci předmětu činnosti DSO, 

b) projednává a schvaluje výsledky činnosti a hospodaření DSO za období od minulé 

valné hromady, rozhoduje o majetku DSO, rozhoduje o výši členského ročního 

příspěvku 

c) rozhoduje o sídle DSO 

d) schvaluje změny nebo doplnění stanov DSO, 

e) schvaluje jednací řád valné hromady DSO a volební řád DSO, 

f) volí a odvolává předsedu, místopředsedu a výkonného ředitele DSO a jmenuje a 

odvolává členy výkonného výboru, 

g) rozhoduje o vyloučení člena z DSO, rozhoduje o majetkovém vypořádání člena při 

vystoupení člena z DSO,  
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h) schvaluje aktuální seznam členů, 

i) schvaluje rozpočet a účetní uzávěrku DSO sestavenou k rozvahovému dni podle 

zákona o účetnictví, 

j) rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném způsobu zrušení DSO, 

k) svým usnesením může účetně odepsat nedobytnou pohledávku,  

l) rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí, 

 

(6)(5) Mimořádná valná hromada bude svolána v těchto případech: 

a) jestliže o to požádají písemně alespoň dva členové DSO, 

b) jestliže DSO je po dobu delší než tři měsíce v platební neschopnosti. 

Při svolání mimořádné valné hromady musí být stanoven předmět jejího jednání.  

 

(7)(6) Valná hromada rozhoduje usnesením.  

 

(8)(7) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina 

zástupců členů DSO. 

 

(9)(8) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá předseda DSO náhradní valnou 

hromadu tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada 

původně svolaná. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je 

schopna se usnášet, i když je účast nižší, než stanovuje odstavec (7); nemůže se však 

pravomocně usnášet o změnách a doplňování stanov DSO, o vyloučení člena, o 

splynutí, sloučení, rozdělení a jiném způsobu zrušení DSO a o výši členského příspěvku, 

volit předsedu a místopředsedu DSO. 

 

(10)(9) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců 

členů DSO, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou. 

 

(10) Valná hromada může zřídit další orgány DSO. 

 

(11) Valná hromada DSO může fyzické osobě, jejíž přínos k účelu a cíli DSO je mimořádný, 

významný a jedinečný, udělit čestný titul „emeritní předseda, člen, poradce“ jako čestného 

orgánu DSO. Valná hromada DSO může tento titul rovněž odejmout. Emeritní předseda, 

člen či poradce má jako čestný orgán DSO právo zúčastňovat se jednání valné hromady 

DSO s hlasem poradním.   

 

 

 

§ 13 

Výkonný výbor 

(1) K zajištění chodu DSO v období mezi jednáními valné hromady ustavuje DSO výkonný 

výbor složený ze zaměstnanců informačních center a odborných útvarů obecních úřadů 

sdružených obcí a měst, a to na základě usnesení valné hromady. Členy výkonného 

výboru jmenuje valná hromada na návrh jednotlivých členů DSO. Funkční období členů 

výkonného výboru není časově omezeno. Počet členů výkonného výboru je proměnlivý, 

každý člen DSO je ve výkonném výboru zastoupen jedním zástupcem. 

 

(2) Činnost výkonného výboru řídí výkonný ředitel, zvolený valnou hromadou.    

 

(3) Do působnosti výkonného výboru náleží realizovat usnesení valné hromady. 

 

(4) Jednání výkonného výboru svolává výkonný ředitel. Výkonný výbor je 

usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, k přijetí rozhodnutí je 

nezbytný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. V odůvodněných případech se může 

výkonný výbor konat i tzv. vzdáleným způsobem. 
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§ 14 

Statutární orgán DSO 

(1) Statutární orgán DSO tvoří předseda, místopředseda a výkonný ředitel. Za DSO je 

každá z osob, která je členem statutárního orgánu, tj. předseda, místopředseda a 

výkonný ředitel, oprávněna jednat samostatně. Při podepisování za DSO připojí osoba, 

která je členem statutárního orgánu DSO, svůj podpis k natištěnému nebo 

nadepsanému názvu DSO.  

 

(2) Předsedu volí a odvolává valná hromada. Při volbě předsedy valná hromada přihlédne 

k principu tzv. „rotace“, tj. zvolí předsedu ze zástupců jednotlivých členů dle data zápisu 

člena DSO na Seznam UNESCO (v případě shodného data přijetí platí abecední princip). 

Délka funkčního období předsedy jsou dva roky. Místopředsedu volí a odvolává valná 

hromada DSO a jeho funkční období jsou čtyři roky. Výkonný ředitel je volen na dobu 

neurčitou.    

 

(3) Statutární orgán DSO řídí činnost DSO. Rozhoduje o záležitostech DSO, které nejsou 

stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Statutární orgán DSO může svým 

rozhodnutím rozdělit působnost svým jednotlivým členům dle určitých oborů, přičemž 

o takovém rozhodnutí informuje na nejbližší valné hromadě.  

 

§ 15 

Majetek DSO 

(1) Majetkem DSO mohou být veškeré hodnoty, které jsou způsobilé být předmětem 

občanskoprávních vztahů.  

 

Členové vkládají majetek do DSO dobrovolně na základě smlouvy uzavřené mezi členem a 

DSO dle příslušných právních předpisů. 

 

(2) Zdroje příjmů DSO: 

a) členské příspěvky, 

b) podpůrné prostředky, zejména dotace a dary fyzických a právnických osob 

c) činnost DSO. 

 

(3) Majetek DSO může být použit jen k realizaci předmětu jeho činnosti, vymezené těmito 

stanovami. 

 

(4) Za majetek a hospodaření DSO odpovídá statutární orgán DSO. Prodej nebo zástava 

nemovitého majetku DSO mohou být uskutečněny pouze na základě rozhodnutí valné 

hromady. Evidence majetku a účetnictví DSO se řídí platnými předpisy. 

 

(5) Ztrátu hradí členové DSO rovným dílem. Zisk je používán výhradně na rozvoj a 

investice DSO a není rozdělován mezi členy. V případě, že by Valná hromada 

v budoucnu o rozdělení zisku rozhodla, rozdělí se zisk stejným způsobem, jakým se 

bude krýt ztráta. 

 

§ 16 

Finanční hospodaření, kontrola 

(1) Zásady finančního hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

 

(2) DSO sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na 

příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do šesti 

měsíců po skončení kalendářního roku. 

 

(3) Po schválení rozpočtu valnou hromadou je proveden rozpis rozpočtu dle podrobné 

rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu a změny rozpisu rozpočtu jsou v kompetenci 

výkonného ředitele DSO.  
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(4) V období mezi zasedáními valné hromady může výkonný ředitel DSO provádět 

rozpočtová opatření tak, aby byl rozpočet vyrovnaný, případně nebyl schodek větší, 

než byl ve schváleném rozpočtu. Rozpočtové změny předloží valné hromadě na vědomí 

vždy na nejbližším zasedání.       

 

(5) Členové mají právo kdykoliv nahlížet do účetnictví DSO, vznášet dotazy ohledně 

hospodaření, mají právo žádat provedení zvláštní účetní závěrky, která musí být 

provedena do 30 dnů od doručení písemné žádosti. 

 

(6) Členové mají právo žádat písemné zprávy o jednotlivých akcích DSO po orgánech 

DSO. 

 

(7) Každý z občanů členských obcí a měst má právo účastnit se zasedání orgánů DSO a 

nahlížet do zápisů o jejich jednání a má právo podávat orgánům DSO písemné 

návrhy. 

 

(8) Valná hromada DSO určí na svém prvním zasedání v kalendářním roce, koho požádá o 

přezkoumání hospodaření DSO za uplynulý kalendářní rok, zda Ministerstvo financí 

nebo auditora nebo auditorskou společnost. Ve lhůtě do 30. června každého 

kalendářního roku požádá DSO o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý 

kalendářní rok Ministerstvo financí, nebo v téže lhůtě oznámí Ministerstvu financí, že 

se DSO rozhodl zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti. 

 

(9) Při rozhodnutí o přezkoumání hospodaření DSO auditorem nebo auditorskou 

společností schválí valná hromada následně náklady na přezkoumání hospodaření 

auditorem nebo auditorskou společností, které budou hrazeny z rozpočtu DSO. 

 

§ 17 

Účetní závěrka a výkaznictví 

(1) Roční účetní závěrky i zvláštní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle 

obecně závazných právních předpisů. 

 

(2) DSO zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně 

závazných právních předpisů. 

 

 

§ 18 

Zrušení a zánik DSO 

(1) DSO může zrušit svým rozhodnutím valná hromada. K rozhodnutí o zrušení DSO je 

zapotřebí třípětinové většiny hlasů všech řádných členů DSO. 

 

(2) V rozhodnutí valné hromady o zrušení DSO musí být uvedeno, zda je určen právní 

nástupce a zda jmění DSO přechází na určeného právního nástupce a za jakých 

podmínek. 

 

(3) V případě, že není určen právní nástupce, určí valná hromada likvidátora a postup 

likvidace dle platných právních norem a zároveň valná hromada určí, jak bude naloženo 

s likvidačním zůstatkem. 

 

(4) Valná hromada schválí návrh na výmaz z registrace a určí osobu odpovědnou za podání 

tohoto návrhu. 

 

(5) DSO zaniká výmazem.  
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§ 19 

Závěrečná ustanovení 

(1) Stanovy mohou být měněny nebo doplněny pouze rozhodnutím valné hromady. Počet 

hlasů členů nutných ke schválení této změny nebo doplnění činí dvě třetiny hlasů všech 

zástupců členů DSO.  

 

(2) V případech neupravených těmito Stanovami se postupuje podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

 

 

Aktuální znění stanov DSO bylo schváleno valnou hromadou na jejím zasedání konaném 

………………………………..  
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.13

Název materiálu:
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Česká inspirace za rok 2020

Předkladatel:
Z pověření RM Mgr. Vladimír Brtník, starosta města

Textová část:
Dne 16. 4. 2021 se on-line uskutečnila valná hromada dobrovolného svazku obcí Česká inspirace,
která schválila Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020.
V souladu s ustanovením § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, se následně tyto
dokumenty předkládají k projednání členským obcím svazku.

Projednávané dokumenty jsou přílohou podání.

Přílohy:
2020 ČI_Závěrečný účet.pdf
2020 ČI_Zpráva o přezkoumání hospodaření.pdf

Stanovisko RM:
Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  projednat  Závěrečný  účet  a  Zprávu  o  výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2020.

Zpracoval:Mgr. Vladimír Brtník Datum:07.06.2021



 

 

 
 

 

 Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička, Telč, Třeboň 

 
 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ČESKÁ INSPIRACE ZA ROK 2020 
(podle § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 

 
 
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (v Kč) 
 

Pol. PŘÍJMY 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po změnách Skutečnost 

4121 
Neinvestiční přijaté transfery od 
obcí – členské příspěvky  

1 110 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00 

2111 
Příjmy z poskytnutých služeb a 
výrobků 

25 000,00 0,00 0,00 

2112 Příjmy z prodeje zboží 25 000,00 49 700,00 46 130,50 

2141 Kapitálové příjmy  200,00 300,00 293,42 

 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 1 160 200,00 1 160 000,00 1 156 423,92 

     

 VÝDAJE    

5021 Ostatní osobní výdaje 180 000,00 165 100,00 165 100,00 

5038 Povinné pojistné na úrazové poj. 400,00 300,00 300,00 

5138 Nákup zboží 100 000,00 250 137,00 250 136,77 

5139 Nákup materiálu 200 000,00 118 128,00 118 127,50 

5161 Poštovní služby  30,00 32,00 32,00 

5168 Zpracování dat a sl.info.kom.tech.  4 919,00 2 629,00 2 629,00 

5169 Nákup ostatních služeb 665 821,00 764 228,00 764 227,83 

5494 Neinvest. transfery obyvatelstvu 0,00 10 104,00 10 103,50 

5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 910,00 2 910,00 

5362 Platby daní a poplatků SR 7 030,00 7 030,00 7 030,00 

 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci 1 160 200,00 1 320 598,00 1 320 596,60 

 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci  -164 172,68 Kč  
Financování po konsolidaci                  164 172,68 Kč 
 
2.  Zůstatek na bankovním účtu ke dni 31. 12. 2020 
DSO vede jeden účet v ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové 
Zůstatek ke dni 31. 12. 2020: 272.703,01 Kč. 
 
3.  Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: 
DSO neobdržel v roce 2020 žádné dotace ani žádné dotace ze svého rozpočtu neposkytoval. 
 
4.  Inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020 
Stálá aktiva 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek   58 564,00 Kč 
Oběžná aktiva 
Základní běžný účet     272 703,01 Kč 
Aktiva celkem                     625 498,87 Kč 
Pasiva celkem      625 498,87 Kč 
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z toho  
Výsledek hospodaření běžného účetního období:  -182 162,19 Kč 
 
5. Pohledávky a závazky 
DSO Česká inspirace měl ke dni 31. 12. 2019 pohledávky ve výši 0 Kč. 
Ke dni 31. 12. 2019 měl DSO Česká inspirace závazky vyplývající z neuhrazených faktur ve výši 0 Kč. 
 
6. Prodej a pronájem nemovitého majetku 
V roce 2020 nedošlo k žádnému prodeji ani pronájmu nemovitého majetku. 

 
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2020 
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolory ekonomického odboru, oddělení metodiky a kontroly, 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vzdáleným způsobem ve dnech 4. prosince 2020 a 19. března 2021. 
Při přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10, odst. 3, písm. a) zákona 420/2004 Sb.) a   
neuvádí se žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2020 je nedílnou součástí závěrečného 
účtu. 
 
Valná hromada DSO Česká inspirace projednala zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020 na svém on-line 
zasedání dne 16. dubna 2021. 
 
 
8. Přijatá usnesení  
I. Valná hromada (v souladu s ustanovením § 50, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve 
znění dalších změn provedených zákonem č. 239/2012 Sb.) schvaluje účetní závěrku svazku obcí Česká inspirace 
sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 
 
II. Valná hromada DSO Česká inspirace schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením 
DSO za rok 2020 bez výhrad. 
 
III. Valná hromada DSO Česká inspirace - v souladu se svým vnitřním kontrolním systémem, který je zakotvený 
ve směrnicích - provádí průběžně kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky 
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správně a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů (§ 39, odst. 7).    
 
 
Zpracovala: Ing. Michaela Severová, pověřený člen valné hromady 
 
Radomil Kašpar, v. r. 
místopředseda DSO Česká inspirace  
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    KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

    Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz  

________________________________________________________ 
 

Pivovarské nám. 1245 

500 03 Hradec Králové 

1 

 
 

 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Česká inspirace , IČ: 60085126 

za rok 2020 
  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  

- 04.12.2020 

- 19.03.2021 

- Přezkoumání bylo provedeno vzdáleným způsobem na základě elektronicky 

zaslaných dokumentů 

 

na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Česká inspirace  v souladu s 

ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.  
Zahájeno bylo dne 13.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření 
v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace  
tř. ČSA  408 

502 00  Hradec Králové 

Zástupci za Dobrovolný svazek obcí:  
- Mgr. Roman Fabeš – Předseda svazku  

- Jaroslav Meliš – externí účetní 
- Ing. Michaela Severová – členka valné hromady  

 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 
Šárka Šábrtová 

 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. 
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020 

 
Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené 
podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem 
s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování 
jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.  

Poslední kontrolní úkon tj. projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl učiněn dne 
19.03.2021. 
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A. Přezkoumané písemnosti  
 

Při přezkoumání hospodaření  dobrovolného svazku obcí Česká inspirace   byly přezkoumány 
následující písemnosti: 

 

Pravidla rozpočtového provizoria 

Do schválení řádného rozpočtu se DSO řídilo pravidly rozpočtového provizoria schválenými 
Valnou hromadou dne 28.11.2020. 

Rozpočtové provizorium bylo zveřejněno v souladu se zákonem. 
 

Schválený rozpočet 
Rozpočet DSO na rok 2020 byl schválen orgánem svazku dne 3.4.2020 jako vyrovnaný ve 
výši příjmů a výdajů Kč 1.160.200,--. Návrh rozpočtu a schválený rozpočet byl v souladu se 
zákonem vyvěšen. 
 

Rozpočtová opatření 
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č. 1 a 2 schválenými předsedou 

DSO. Rozpočtová opatření jsou řádně v souladu se zákonem vyvěšena na elektronické úřední 
desce. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021–2023 byl po dobu stanovenou zákonem 
vhodným způsobem zveřejněn na úřední i elektronické desce všech členských obcí DSO před 
schválením v orgánu DSO. Schválen byl valnou hromadou dne 3. 4. 2020. Po schválení byl 
zveřejněn v souladu se zákonem. 
 

Závěrečný účet 
Valná hromada schválila závěrečný účet za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření a s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad 
dne 3.4.2020. DSO zveřejnil návrh závěrečného účtu po dobu stanovenou zákonem. DSO 
zveřejnil schválený závěrečný účet na internetových stránkách svazku. 
 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

Elektronicky zaslaný výkaz za období září a prosinec 2020. 
 

Výkaz zisku a ztráty 

Elektronicky zaslaný výkaz za období září a prosinec 2020. 
 

Rozvaha 

Elektronicky zaslaný výkaz za období září a prosinec 2020. 
 

Inventurní soupis majetku a závazků 

Ke kontrole byly zaslány inventurní soupisy účtů 231, 132 a 321. 
 

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí 
Jako podpůrný prostředek ke kontrole byly využity zápisy a usnesení ze zasedání Valné 
hromady. 
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání 

 

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace  
 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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C. Plnění opatření 

 

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  
 

a)  při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky  

 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

 

 

b) při dílčím přezkoumání 
 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D. Závěr 
 

I. Při přezkoumání hospodaření  dobrovolného svazku obcí Česká inspirace   za rok 

2020  

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 
sb.). 
 

 II. Při přezkoumání hospodaření  dobrovolného svazku obcí Česká inspirace  za rok 

2020 

 

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
  

 

III. Při přezkoumání hospodaření - dobrovolného svazku obcí Česká inspirace  -  za rok 

2020 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,46 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % 

  

IV. Ověření poměru dluhu dobrovolného svazku obcí Česká inspirace  k průměru jeho 
příjmů za poslední 4 roky 

U Dobrovolného svazku obcí se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti 
stanovená v § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, proto 
jsme neprováděli ověření poměru dluhu svazku k průměru jeho příjmů za poslední  
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost 
(předmět přezkoumání uvedený § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.).“ 

 

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 
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Česká inspirace , dne 19.03.2021 

 

 

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 
 

Šárka Šábrtová   

kontrolor pověřený řízením přezkoumání ……………………………………………… 

 

 

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se 
podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy 
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání 
hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace . 

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní 
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy 
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, 
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě 
stanovit lhůtu delší, 

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 
Česká inspirace  o počtu 7 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Mgr. Roman 

Fabeš. 

 

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce 
 neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil 
žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace 
z národního fondu či ostatních veřejných rozpočtů ani žádné dotace ze svého rozpočtu 
neposkytoval, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel 
kupní, směnnou, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků 
a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani 
nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu 
veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., nepořídil ani neprodal žádný 
finanční majetek.  

Šárka 
Šábrtová

Digitáln  podepsal 
Šárka Šábrtová 
Datum: 2021.03.29 
09:51:08 +02'00'
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Poučení: 
 

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., 
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě  
o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci 
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 

spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., 
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést 
lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu  
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu 
uvedenou zprávu zaslat. 
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení 
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku 
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč. 

 

 

 

Převzal dne: 19.03.2021 

 

 

 

 
Mgr. Roman Fabeš  

…………………………………………. 
Předseda svazku  

…………………………………………. 
podpis 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1 Česká inspirace  Mgr. Roman Fabeš  

2 1  Královéhradecký kraj Šárka Šábrtová  

 

 

KONTAKTY: 

Šárka Šábrtová   724 336 915   ssabrtova@kr-kralovehradecky.cz  
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.14

Název materiálu:
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací
Jihlavsko za rok 2020

Předkladatel:
Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, radní

Textová část:
Dne 3. 6. 2021 se uskutečnila valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, která schválila
Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020. V souladu s
ustanovením § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění se následně tyto dokumenty
předkládají k projednání členským obcím svazku.

Projednávané dokumenty jsou přílohou podání.

Přílohy:
Zaverecny ucet 2020_NAVRH_zverejneno 18.5.2021.pdf
Zprava prezkoumani 2020_Jihlavsko_zverejneno 18.5.2021.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet  a  Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2020.

Zpracoval:Mgr. Roman Fabeš Datum:11.06.2021
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU 

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

 
Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou 
auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“). 
 

 

 

 

pro dobrovolný svazek obcí 

 

 

 

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 

(dále „svazek obcí“) 

 

 

za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 
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I. Všeobecné informace 

Statutární orgán svazku obcí:  

Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Mgr. Roman Fabeš – předseda předsednictva 

Vrcholný orgán svazku: valná hromada 

Další orgány: předsednictvo, kontrolní výbor 

 

Sídlo: Žižkova 93, Jihlava 

IČ: 484 60 915 

 

 

Zástupci svazku obcí 

· Mgr. Roman Fabeš – předseda předsednictva 

· Ing. Miloslav Šmíd - tajemník svazku 

· Petra Wasserbauerová – hospodářka svazku 

· Petr Berka - technik 

 

 

Auditorská společnost: 

HB AUDITING s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou  

osvědčení KA ČR č. 078 

 

Přezkoumání provedli: 

· Ing. Zdeněk Novotný, auditor - osvědčení KAČR č. 1131, 

· Ing. Marie Marková, asistentka auditora - osvědčení KAČR č. 2387, 

· Hana Sobotková, odborný ekonom. 

 

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí: 

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření svazku obcí v souladu 

s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 

Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Místo přezkoumání: sídlo svazku 

 

Příloha 2: Zprava prezkoumani 2020_Jihlavsko_zverejneno 18.5.2021.pdf (str.2)



3 

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno:  

· Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 25., 26., 27. a 30. listopadu 2020. 

· Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 12., 13., 14. a 22. dubna 2021. 

 

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorskou 

společností: 

· Projednání požadavků auditora z hlediska podkladů požadovaných pro provedení 

přezkoumání hospodaření, sjednání termínů a jiné organizační věci, dne 14. října 2020. 

· Ověření úplnosti podkladů pro vyhotovení zprávy, dne 22. dubna 2021. 

 

II. Předmět přezkoumání hospodaření 

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje 
o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
a to: 

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 
prostředků, 

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí, 
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 
právnickými nebo fyzickými osobami,  

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.  
 

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále 
oblasti: 

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí, 
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 

e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
g) zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí, 
h) účetnictví vedené územním celkem. 
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III. Hlediska přezkoumání hospodaření 

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se 
ověřuje z hlediska: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, 
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich 

použití, 
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

 

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou 
uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. 

.  

 

IV. Definování odpovědnosti 

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních 
a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán svazku obcí. 
 

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 

nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme 
splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení 
kvality ISQC 1. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., 

o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským 
standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky 

a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni 
dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali 
omezenou jistotu, zda hospodaření svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 

je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). 
 

V. Rámcový rozsah prací 

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření svazku obcí a vyjádření závěru zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných 
a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky 
poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku 
včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování 
těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém svazku obcí. Použité postupy zahrnují 
výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty 
získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána 
provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu. 
 

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření svazku obcí 
je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání 
hospodaření svazku obcí činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou 
součástí tohoto označení. 
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VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

 

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ 

 

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku obcí Svaz vodovodů 
a kanalizací Jihlavsko jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, 
že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 

s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. 
 

 

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ  
 

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli 

závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení 
vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při 
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, 
a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření svazku obcí 
jako celku. 

 

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 

za rok 2020 jsme nezjistili chyby a nedostatky. 

 

 

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA 

 

Při přezkoumání hospodaření nebylo zjištěno riziko ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO 
MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU  

 

a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 

A Vymezení pohledávek 8 713 166,75 Kč 

B Vymezení rozpočtových příjmů 299 958 019,85 Kč 

A / B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 2,90 % 

 

A - část A/IV. (NETTO) – Dlouhodobé pohledávky (s. účet 462, 464, 499, 469) vztahující se pouze k následujícímu 
rozpočtovému roku. 
Celková hodnota dlouhodobých pohledávek: 0,00 Kč 

 - část B/II. (NETTO) – Krátkodobé pohledávky – účty číslo 311 – Odběratelé, 312 – Směnky k inkasu, 313 – Pohledávky 
za eskontované cenné papíry, 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 316 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 
317 – Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů, 319 – Pohledávky z přerozdělovaných daní, 335 – Pohledávky za 
zaměstnanci, 336 – Sociální zabezpečení, 337 – Zdravotní pojištění, 338 – Důchodové spoření, 342 – Ostatní daně, poplatky a jiná 
obdobná peněžitá plnění, 343 – Daň z přidané hodnoty, 344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce, 346 – 
Pohledávky za vybranými ústředními vládními rozpočty, 348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, 361 – 

Krátkodobé pohledávky z ručení, 363 – Pevné termínované operace a opce, 365 – Pohledávky z finančního zajištění, 367 – 

Pohledávky z vydaných dluhopisů, 369 – Pohledávky z neukončených finančních operací, 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky. 
 

B – Příjmy celkem po konsolidaci (skutečnost k 31. 12.) + zisk po zdanění z hospodářské činnosti (skutečnost k 31. 12.). 

 

b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 

C Vymezení závazků 8 186 972,49 Kč 

B Vymezení rozpočtových příjmů 299 958 019,85 Kč 

C / B * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu 2,73 % 

 

C - část D/II. – Dlouhodobé závazky (s. účet 451, 452, 453, 456, 457, 459), pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém 
kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce.  
Celková hodnota dlouhodobých závazků: 0,00 Kč 

 - část D/III. – Krátkodobé závazky – účty číslo 281 – Krátkodobé úvěry, 282 – Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky), 
283 – Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů, 289 – Jiné krátkodobé půjčky, 321 – Dodavatelé, 322 – Směnky k úhradě, 325 – 
Závazky z dělené správy, 326 – Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 331 – Zaměstnanci, 333 – Jiné závazky vůči 
zaměstnancům, 336 – Sociální zabezpečení, 337 – Zdravotní pojištění, 338 – Důchodové spoření, 342 – Ostatní daně, poplatky a 
jiná obdobná peněžitá plnění, 343 – Daň z přidané hodnoty, 345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, 347 – Závazky 
k vybraným ústředním vládním institucím, 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím, 362 – Krátkodobé závazky 
z ručení, 363 – Pevné termínované operace a opce, 364 – Závazky z neukončených finančních operací, 366 – Závazky z finančního 
zajištění, 368 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů, 378 – Ostatní krátkodobé závazky.  
 

B – Příjmy celkem po konsolidaci (skutečnost k 31. 12.) + zisk po zdanění z hospodářské činnosti (skutečnost k 31. 12.). 

 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 

D Vymezení zastaveného majetku 0,00 Kč 

E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 2 557 927 773,76 Kč 

D / E * 100 % 
Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém 
majetku 

0,00 % 

 

D – zastavený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek podle inventurních soupisů a analytických účtů, popřípadě operativní 
evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami v hodnotě BRUTTO (sloupec 1). 
 

E – Část A. Stálá aktiva BRUTTO (sloupec 1). 

 

Komentář k poměrovým ukazatelům 

Při kontrole výpočtu poměrových ukazatelů jsme nezjistili odchylky mezi výpočtem 
provedeným svazkem obcí a auditorem. 
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VII. Další informace 

Stanovisko svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko k výsledku přezkoumání 
hospodaření 
 

 

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 
 
Vyhotoveno dne 22. dubna 2021 

 

Auditorská společnost: 

HB AUDITING s.r.o. 

Oprávnění č. 078 

Zastoupená: Ing. Zdeněk Novotný  

 

 

Odpovědný auditor: 

Ing. Zdeněk Novotný, oprávnění č. 1131 

 

Podpis 

 

 

Zpráva projednána se statutárním orgánem svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko  

dne 22. dubna 2021 

Zpráva předána statutárnímu orgánu svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 

dne …………. 2021 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………… 

 Podpis statutárního orgánu  Podpis auditora 
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Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: 

Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření 
ověřil soulad (popř. ověřil soulad s vybranými ustanoveními těchto právních 
předpisů). 

 

Příloha B Stanovisko statutárního orgánu svazku obcí dle požadavku ustanovení § 7 písm. 
c) zákona č. 420/2004 Sb. 

 

Příloha C Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled 
o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu. 

 

Příloha D Finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 
celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 

FIN 2 – 12M). 

 

Příloha E Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání 
hospodaření. 
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 Příloha A 

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil 
soulad 

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad 
regionů soudržnosti, 

- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, 
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
- zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), 
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: 
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 
prováděcími právními předpisy: 
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných 

účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu 
a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška 
o účetních záznamech), 

- vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 
- vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 

vybraných účetních jednotek, 

- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví 
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),  

- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů. 
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 Příloha B 

 

 

Stanovisko svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko k návrhu 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  
 

 
Zástupci svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko byli seznámeni s návrhem zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a v souladu 

s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů vyjadřují toto 
stanovisko (nesprávné škrtněte):  
 

a) k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Svaz vodovodů 
a kanalizací Jihlavsko za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 nemáme připomínky 

 

b) k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Svaz vodovodů 
a kanalizací Jihlavsko za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 máme tyto připomínky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární orgán: 

Podpis: 

 

 

V Jihlavě 

dne 22. dubna 2021 

Příloha 2: Zprava prezkoumani 2020_Jihlavsko_zverejneno 18.5.2021.pdf (str.10)



 

 Příloha E 

 

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření 

Účetnictví a výkazy 

· Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních 
tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2020, 

podepsaná statutárním orgánem účetní jednotky 

· Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M 

· Inventarizační zpráva, inventury všech rozvahových účtů 

· Hlavní kniha 

· Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení 

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

· Registry majetku 

· Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku 
a závazků 

· Položkový rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

· Položkový rozpis nedokončeného nehmotného a hmotného majetku 

· Položkový rozpis poskytnutých záloh na pořízení hmotného a nehmotného majetku 

· Odpisový plán 

· Interní směrnice dle ČÚS č. 710 – část ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

· Rozpis tvorby opravných položek – kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený 
na hlavní knihu 

· Výpisy z katastru nemovitostí 

Finanční majetek 

· Seznam bank a bankovních účtů 

· Bankovní výpisy 

· Pokladní doklady 

· Pokladní knihy (deníky) 
· Účetní doklady a související podkladová dokumentace 

· Výpisy z obchodního rejstříku 

Pohledávky 

· Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu 

· Věková struktura pohledávek – dle požadavků vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
· Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za 

prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek podle 
splatnosti k 31. 12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost 

· Vydané faktury 

· Kniha vydaných faktur 
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Daně 

· Propočet odhadované daně z příjmů za období 1 - 12/2020 

· Kopie přiznání k DPH za prosinec 2020 

Zásoby 

· Položkový rozpis zásob 

Závazky 

· Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu 

· Věková struktura závazků – závazky po splatnosti 
· Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků 

· Dodavatelské faktury 

· Kniha došlých, resp. dodavatelských faktur 
· Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy) 

Jmění 

· Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů 

Výsledek hospodaření 

· Protokol o schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní 
období 

· Odsouhlasení hospodářského výsledku na výkaz zisku a ztráty 

Smlouvy 

· Dohody o hmotné odpovědnosti 
· Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

· Smlouvy nájemní 
· Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna) 

Rozpočet 

· Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem 
umožňující dálkový přístup) 

· Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby 

· Střednědobý výhled rozpočtu  
· Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů 

· Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (včetně informace o zveřejnění závěrečného 
účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup) 

Veřejné zakázky 

· Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení 
ukončená v průběhu přezkoumávaného období 

· Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám 
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Ostatní 

· Zápisy z jednání valné hromady a předsednictva svazku 

· Zápisy z jednání kontrolního výboru 

· Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány 
v přezkoumávaném období 

· Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení 

Poměrové ukazatele 

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

Podání pro jednání zastupitelstva města č.16 bod č.15

Název materiálu:
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion
Telčsko za rok 2020

Předkladatel:
Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, radní

Textová část:
Dne 24. 5. 2021 se uskutečnila členská schůze svazku obcí Mikroregion Telčsko, která schválila
Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020. V souladu s
ustanovením § 39, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění se následně tyto dokumenty
předkládají k projednání členským obcím svazku.

Projednávané dokumenty jsou přílohou podání.

Přílohy:
MT-zaverecny-ucet_2020_schvaleny.pdf
Zprava-o-prezkoumani-hospodareni-DSO-Mikroregion-Telcsko-2020.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok 2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet  a  Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření
svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok 2020.

Zpracoval:Mgr. Roman Fabeš Datum:11.06.2021
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 Mikroregion Telčsko   

   

   

   

   

  
 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 

 

 (v Kč) 
sestavený ke dni 31.12.2020 

 

 Schválený dne 24.5.2021 usnesením č.: 210524/4  
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Údaje o organizaci 
 

 identifikační číslo 71180311 

 název Mikroregion Telčsko  

 ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce 4 

 obec Telč 

 PSČ, pošta 588 56 
 

Kontaktní údaje 
 

 telefon 567 223 235 

 mobil 778 412 690 

 e-mail telcsko@telcsko.cz 

 WWW stránky www.mikroregiontelcsko.cz 
 

Doplňující údaje organizace 
 
 

 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24. 7. 2003. K 31.12.2020 má svazek 50 členských obcí. 
 

Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze, rada (11 členů) a dozorčí rada (3 členové). 
 

 

 

Obsah závěrečného účtu 
 

 I. Plnění rozpočtu příjmů 

 II. Plnění rozpočtu výdajů 

 III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) 

 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech 

 V. Peněžní fondy - informativně 

 VI. Majetek 

 VII. Dotace - projekty 

 VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

 IX. Ostatní doplňující údaje 

Příloha 1: MT-zaverecny-ucet_2020_schvaleny.pdf (str.1)



 

 

Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol. s r. o.      18.02.2021 9h 1m14s 

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

 

Daňové příjmy    

Nedaňové příjmy 130 500,00  497 908,17  498 264,06  

Kapitálové příjmy    

Přijaté transfery 1 574 365,00  1 675 023,12  1 704 832,00  

Příjmy celkem 1 704 865,00  2 172 931,29  2 203 096,06  

 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

 

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
- Organizační, administrativní a technické zajištění 

burzy energií 

130 000,00  20 000,00  20 000,00  

211 Příjmy z vlastní činnosti 130 000,00  20 000,00  20 000,00  

2141 Příjmy z úroků (část) 500,00  300,00  124,89  

214 Výnosy z finančního majetku 500,00  300,00  124,89  

21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 130 500,00  20 300,00  20 124,89  

2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady  1 050,00  1 041,00  

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 
- Přijetí dotace od Jihočeské Silvy Nortici (FMP 2019): 

476.558,17 Kč 
- Mylná platba: 540,- Kč 

 476 558,17  477 098,17  

232 Ostatní nedaňové příjmy  477 608,17  478 139,17  

23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy  477 608,17  478 139,17  

2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 130 500,00  497 908,17  498 264,06  

Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 130 500,00  497 908,17  498 264,06  

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 
- Čl. příspěvky na rok 2020: 295.760,- Kč 
- Vl. podíly obcí na projekt AT-CZ 185: 97.500,- Kč 
- Přijaté dary: 41.395,- Kč 

295 760,00  434 655,00  434 655,00  

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00  200 000,00  200 000,00  

412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 495 760,00  634 655,00  634 655,00  

4134 Převody z rozpočtových účtů  495 000,00  495 000,00  

413 Neinvestiční převody z vlastních fondů  495 000,00  495 000,00  

4152 Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí 
- Vl. podíl zahraničního partnera na projektu (FMP 

2020/2021) 

 30 868,12  60 677,00  

415 Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí  30 868,12  60 677,00  

41 Neinvestiční přijaté transfery 495 760,00  1 160 523,12  1 190 332,00  

4221 Investiční přijaté transfery od obcí 
- Vl. podíly obcí na projektu AT-CZ 185 

610 000,00  514 500,00  514 500,00  

422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 610 000,00  514 500,00  514 500,00  

4232 Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí 468 605,00    

423 Investiční přijaté transf.ze zahraničí 468 605,00    

42 Investiční přijaté transfery 1 078 605,00  514 500,00  514 500,00  

4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 574 365,00  1 675 023,12  1 704 832,00  

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 704 865,00  2 172 931,29  2 203 096,06  

 

Rozpočtové příjmy byly naplněny z 101,39 % 
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

 

Běžné výdaje 2 220 000,00  1 884 858,17  1 616 600,15  

Kapitálové výdaje 2 110 000,00  858 677,00  840 527,00  

Výdaje celkem 4 330 000,00  2 743 535,17  2 457 127,15  

 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

 

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
- projekt SMO ČR (udržitelnost): 102.932,- Kč 
- projekt AT-CZ (185): 180.074,61- Kč 

550 000,00  285 000,00  283 006,61  

501 Platy 550 000,00  285 000,00  283 006,61  

5021 Ostatní osobní výdaje 
- projekt FMP 2021/2021: 75.000,- Kč 
- individ. dotace z KV: 60.000,- Kč 

115 000,00  155 000,00  135 000,00  

502 Ostatní platby za provedenou práci 115 000,00  155 000,00  135 000,00  

5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 
- projekt SMO ČR (udržitelnost): 18.105,- Kč 
- projekt AT-CZ (185): 29.755,- Kč. 

143 000,00  68 000,00  47 860,00  

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištěn 
- projekt SMO ČR (udržitelnost): 9.264,- Kč 
- projekt AT-CZ (185): 19.910,- Kč í 

51 500,00  36 500,00  29 174,00  

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00  3 000,00  1 169,39  

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 197 500,00  107 500,00  78 203,39  

50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 862 500,00  547 500,00  496 210,00  

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210 000,00  10 000,00   

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 
- příl. Telčských listů, toner: 26.401,60 Kč 
- projekt FMP: 560,- Kč 
- individ. dotace z KV: 18.614,33 Kč 

157 000,00  80 500,00  45 575,93  

513 Nákup materiálu 367 000,00  90 500,00  45 575,93  

5141 Úroky vlastní  3 000,00  750,29  

514 Úroky a ostatní finanční výdaje  3 000,00  750,29  

5161 Služby pošt 10 000,00  11 000,00  4 805,00  

5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00  2 000,00  1 740,62  

5163 Služby peněžních ústavů 
- pojištění Manažer Plus: 12.568,- Kč 
- poplatek bance: 9.937,79 

25 000,00  25 000,00  22 505,79  

5164 Nájemné 
- pronájem pozemků v obcích (kontejnerová stání) 

 2 510,00  7,00  

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 
- účetnictví projektu AT-CZ (185) 

105 000,00  70 000,00  12 400,00  

5169 Nákup ostatních služeb 
- projekt AT-CZ (185): 191.994,- Kč 
- projekt FMP: 35.720,- Kč 
- individ. dotace z KV: 115.332,50 Kč 
- Money, ASPI, GIS, RSZ, GDPR: 98.023,02 Kč 

600 000,00  499 348,17  441 069,52  

516 Nákup služeb 742 000,00  609 858,17  482 527,93  

5173 Cestovné 
- projekt AT-CZ (185): 2.994,- K 
- individ. dotace z KV: 6.267,- Kč 
- projek AT-CZ (214): 2.740,- Kč 

80 000,00  35 000,00  12 001,00  

5175 Pohoštění 
- projekt AT-CZ (185): 2.000,- Kč 
- mimo projekt: 5.285,- Kč 

82 500,00  25 000,00  7 285,00  

517 Ostatní nákupy 162 500,00  60 000,00  19 286,00  

5194 Věcné dary (smuteční věnec) 10 000,00  3 000,00  2 000,00  

519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00  3 000,00  2 000,00  

51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 281 500,00  766 358,17  550 140,15  

5222 Neinv.transf.občanským sdružením 
- čl. příspěvek MAS Telčsko na rok 2020 

75 000,00  75 000,00  75 000,00  

522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 75 000,00  75 000,00  75 000,00  

Příloha 1: MT-zaverecny-ucet_2020_schvaleny.pdf (str.3)



Licence: W184   strana 4 / 8 XCRGBZUC / ZUC  (01012020 / 01012020) 

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

 

Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol. s r. o.      18.02.2021 9h 1m14s 

52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 75 000,00  75 000,00  75 000,00  

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům  495 000,00  495 000,00  

534 Neinvestiční převody vlastním fondům  495 000,00  495 000,00  

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00  500,00  100,00  

5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 500,00  500,00  150,00  

536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 000,00  1 000,00  250,00  

53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 1 000,00  496 000,00  495 250,00  

5 Běžné výdaje (třída 5) 2 220 000,00  1 884 858,17  1 616 600,15  

6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00    

6122 Stroje, přístroje a zařízení 
- pořízení Geoexpozice (SZIF): 798.177,- Kč 
- nedokončený majetek (OPŽP): 42.350,- Kč 

1 110 000,00  858 677,00  840 527,00  

612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 110 000,00  858 677,00  840 527,00  

61 Investiční nákupy a související výdaje 2 110 000,00  858 677,00  840 527,00  

6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 110 000,00  858 677,00  840 527,00  

Výdaje celkem  (třída 5+6) 4 330 000,00  2 743 535,17  2 457 127,15  

 

Rozpočtové výdaje byly naplněny z 89,56 % 

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)  2 625 135,00- 570 603,88- 254 031,09- 
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) 
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

 
24. června 2020 bylo Členskou schůzí Mikroregionu Telčsko schváleno uzavření úvěrových smluv s Komerční bankou za účelem: 

-  Předfinancování dotace - projekt - Zážitek z rašeliniště ve výši: 3.530.000, - Kč 
-  Předfinancování dotace - projekt - Regionem Renesance proti proudu času: 5.500.000,- Kč 
-  Předfinancování dotace - projekt - Geologická stezka Geoparku Vysočina ve výši: 847.000,- Kč. V listopadu 2020 byl úvěr 

čerpán ve výši: 798.177,- Kč  
 

Kontokorentní úvěr poskytnutý ČSOB nebyl v roce 2020 využit. 

 

Krátkodobé financování z tuzemska                                                                  SR                               UR              stav k 31.12.2020 

 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 2 625 135,00    

 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115  227 573,12- 544 145,91- 

Dlouhodobé financování z tuzemska 

 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123  798 177,00  798 177,00  

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 625 135,00  570 603,88  254 031,09  

 

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1.2020 Obrat - příjmy Obrat - výdaje. Stav k 31.12.2020 

KB – běžný účet 32 204,36 34 541,00 33 797,29  32 948,07  

ČSOB –běžný účet 173 077,18 1 705 496,87 1 163 520,06 715 053,99 

ČSOB – spořící účet 58,37 0,02 0,00 58,39 

ČNB – běžný účet 3 287,13 476 558,17 475 132,80 4 712,50  

 

Běžné účty celkem                                                                   208 627,04                    2 216 596,06                    1 672 450,15                       752.772,95 

 

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ 
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy. 

VI. MAJETEK 
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 

Majetek je uváděn v brutto hodnotě, tj. bez zohlednění odpisů. 
V roce 2020 byla v rámci projektu financovaného ze SZIF přes MAS Telčsko vybudována Geologická stezka Geoparku Vysočina 
v hodnotě 798.177,- Kč.  
K 31.12.2020 byl po době udržitelnosti vyřazen z účetní evidence majetek pořízený z projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“ 
(AT-CZ). Projekt zahrnoval pořízení 16 mapových stojanů vč. cyklomap, 53 ks laviček, 9 stolů, 20 odpadkových košů, 18 ks stojanů 
na kola, 17 ks pružinových houpadel a dalších herních prvků. Pořizovací hodnota majetku byla cca 1.570.000,- Kč. Tento majetek byl 
bezúplatně předán do užívání členských obcím. 
V průběhu roku 2020 byl z důvodů fyzické likvidace vyřazen majetek v pořizovací hodnotě: 227.831,83 Kč (2x nůžkový stan, vč. 
příslušenství a zničená část pivních setů). 
K 31.12.2020 byla na základě rozhodnutí Rady Mikroregionu Telčsko vyřazena zmařená investice z roku 2004 ve výši 313.124,70 Kč 
(SMTNET). 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 50 091,02   50 091,02  

 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 725 332,00   725 332,00  

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

 Stavby 308 998,93   308 998,93  

 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 
- Bezúplatný převod mobiliáře (1.481.644,- Kč) 
- Pořízení Geoexpozice GV (798.177 Kč) 

10 894 529,30  683 467,00- 10 211 062,30  
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 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
- Bezúplatný převod cyklomap: 84.525,- Kč 
- Fyzická likvidace nůžkových stanů, příslušenství, pivní sety: 

227.831,83 Kč 

1 998 876,34  312 356,83- 1 686 519,51  

 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 200 000,00   200 000,00  

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 
- Vyřazení zmařené investice (SMTNET): (313.124,70 Kč) 
- Nedokončená investice (OPŽP): (42.350,- Kč) 

713 124,70  270 774,70- 442 350,00  

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 50 091,02-  50 091,02- 

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 653 074,00- 23 868,00- 676 942,00- 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

 Oprávky ke stavbám 43 794,00- 20 412,00- 64 206,00- 

 Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 614 682,00- 160 926,00- 1 775 608,00- 

 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 998 876,34- 312 356,83  1 686 519,51- 

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 195 492,00- 792,00- 196 284,00- 

 

Podrozvahová evidence Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 

Podrozvahová evidence                                                                               

   Jiný drobný dlouhodobý majetek                                                                                             599,00                               455,00                          1 054,00 
-    nákup tašky 

 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 
- vypůjčený dřevěný stojan na cyklomapu 

5 000,00 0,00 5 000,00 

 

 

VII. Dotace – projekty 
 

Projekt „Regionem Renesance proti proudu času“ – org 185 
 

Podaná žádost byla dne 26. 3. 2019 schválena k financování. Jedná se o další projekt spolupráce mikroregionů Třešťsko, Telčsko, Dačicko, Jemnicko, Střediska společných 
činností AV ČR a rakouských partnerů Zukunftsraum Thayaland a Kleinregion ASTEG. Členské obce Mikroregionu Telčsko zapojené do projektu jsou: Mrákotín, Nová Říše, 
Lhotka, Řásná a Urbanov. Tyto obce se budou poměrnou částí podílet na části vlastního podílu Mikroregionu Telčsko. Díky projektu dojde mj. k archeologickému průzkumu 
a provedení sanace zdiva Štamberku, vytvoření naučné stezky v Mrákotíně, bylinkové stezky v Nové Říši a vybudování vyhlídkového a odpočinkového místa nad Urbanovem  
Rozpočet projektu za všechny partnery je 1.507.639,- eur a rozpočet Mikroregionu Telčsko je 236.591,- eur. Projekt je spolufinancován z 85 % z EFRR, 5 % ze stáního 
rozpočtu a 10 % tvoří vlastní podíl žadatele. Projekt bude ukončen 30.1.2023. 

5XXX Mzdové náklady vč. odvodů, cestovné, nákup služeb a občerstvení 0,00  447 965,61 

4121 Vlastní neinvestiční podíl obcí 97 500,00  

4221 Vlastní investiční podíl obcí 514 500,00  

 Celkem 612 000,00 447 965,61 

 
 
 

 
 
 

Projekt „Mikroregion Telčsko – zkvalitnění systému nakládání s odpady“ – org 11946 
 

V únoru 2020 byla podána žádost do OPŽP do 126. výzvy, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 3.2 Zvýšení podílu 
materiálového a energetického využití odpadů. Do 17 členských obcí bude pořízeno: 6 ks velkoobjemových kontejnerů, 43 ks 1100 l kontejnerů, 209 ks nádob o objemu 240 
l, 3 ks štěpkovačů a ve třech obcích budou vybudována kontejnerová stání. Dalšími výdaji projektu budou výdaje na zpracování žádosti, analýzu potenciálu, výběrové řízení 
a dotační management. Celkové uznatelné výdaje projektu budou: 2.953.678,- Kč. Dotace bude činit 85 %. 
V roce 2020 byly uhrazeny výdaje spojené se zpracováním žádosti, analýzou potenciálu a výběrovým řízením ve výši: 42.350,- Kč. Dodávky zboží proběhnou v průběhu 
dubna 2021. V roce 2021 bude projekt ukončen a kompletně profinancován i ze strany poskytovatele dotace. 

 

rojekt „Geologická stezka Geoparku Vysočina“ – org 1988 
 

V červnu 2019 byla úspěšně podána žádost prostřednictvím MAS Telčsko do 3. výzvy Programu rozvoje venkova. Díky projektu došlo k rozšíření expozice u Roštejna, 
pořízení turistického mobiliáře a vzniku zábavné stezky pro děti. Projekt byl realizován ve spolupráci s Geoparkem Železné hory, Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o. a 
firmou Sates Čechy, s.r.o. Projekt byl ukončen k 30.11.2020 a předfinancován pomocí úvěru. Dotace ze SZIF bude proplacena v roce 2021. 

6122 Turistický mobiliář, vybudování zábavné stezky pro děti 0,00 798 177,00 

 Celkem 0,00 798 177,00 

6122 Zpracování žádosti o dotaci, an. potenciálu, VŘ 0,00 42 350,00 

 Celkem 0,00 42 350,00 
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Projekt „Národní geopark Vysočina – strategicky řízený národní geopark“ – org 2923 
 

V lednu 2020 byla podána individuální žádost na Kraj Vysočina. Díky podpoře Kraje Vysočina byly uskutečněny aktivity v oblastech vědy a výzkumu ve spolupráci 
s institucemi výzkumné a akademické sféry. Byla zpracována odborná mapování a další podklady pro rozvoj GV, byly připraveny odborné podklady pro tvorbu nových a 
inovaci stávajících produktů cestovního ruchu spolu s analýzou turistického potenciálu. Byla vytvořena ucelená koncepce rozvoje GV v následujících letech. Analýza 
možností a potenciálu byla zpracována i v oblastech rozvoje vzdělávání, enviromentální osvěty a propagace GV. Posledním výstupem byla analýza potenciálu prohlubování 
a rozšiřování spolupráce s klíčovými aktéry v regionu. Projekt byl ukončen k 31.12.2020. 

5XXX Cestovné, DPP, nákup propagačních materiálů, nákup služeb 0,00 200 213,83 

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00  

 Celkem 200 000,00 200 213,83 

Projekt „Kameny bez hranic“ – org 02142 
 

Na podzim roku 2019 byla úspěšně podána další žádost do Fondu malých projektů. Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci mezi Národním geoparkem Vysočina a 
rakouským Naturparkem Blockheide – vzájemná inspirace a sdílení příkladů dobré praxe. Díky projektu bude vytvořena strategie, grafický layout a celková koncepce 
geoparku. Některé aktivity byly profinancovány v roce 2020, ale v roce 2021 bude profinancována podstatnější část z nich. Projekt bude ukončen k 31.12.2021. Dotace 
z EFRR bude proplacena v roce 2022 a bude činit 85 %. 

51XX DPP, nákup služeb 0,00 111 280,00 

4152 Podíl projektového partnera Naturpark Blockheide Gmund-Eibenstein 60 677,00 0,00 

 Celkem 60 677,00 111 280,00 

Projekt „ENVI-vzdělávací spolupráce Geoparku s Naturparkem“ – org 020255 
 

V červnu 2018 byla úspěšně podána žádost do Fondu malých projektů. Cílem projektu bylo započetí vzájemné spolupráce mezi Národním geoparkem Vysočina a 
rakouským Naturparkem Blockheide – vzájemná inspirace a sdílení příkladů dobré praxe. Výstupy: vernisáž fotografií k soutěži k nejlepší Land Art v GV, workshopy, školení 
učitelů na téma „Učíme se v přírodě“, organizace Ekodne, propagace na webu, profesionální fotografie a film o GV,…  Některé aktivity byly profinancovány v roce 2018, ale 
v roce 2019 byla profinancována největší část z nich. Projekt byl ukončen k 20.9.2019. Dotace z EFRR byla proplacena v dubnu 2020.. 

2329 Jihočeská Silva Nortica – proplacení výdajů z roku 2018 - 2019 476 558,17 0,00 

 Celkem 476 558,17 0,00 

 

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo 30. září 2020 a konečné přezkoumání hospodaření proběhlo 18. února 2021 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

viz. příloha č. 1 
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XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 
 

Razítko účetní jednotky  

  

  

  

  
 

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Mifková 

 Podpisový záznam osoby 
odpovědné za správnost 
údajů 

 

 

Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Lenka Mifková 

 Podpisový záznam osoby 
odpovědné za správnost 
údajů 

 

 

Statutární zástupce Mgr. Roman Fabeš 

 Podpisový záznam 
statutárního zástupce 
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