
Usnesení
z 22. zasedání zastupitelstva města, dne 20.06.2022

UZ 215-6/22/2022
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu č. 11122020 na prodej pozemku p. č. 7876 o výměře
28 m2 v k.ú. Telč za cenu 16.800,-- Kč společnosti EG.D. a.s. dle přílohy podání.

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu č. 13182019 na prodej pozemku p. č. 714/3 o výměře
25 m2 v k.ú. Telč za cenu 17.500,-- Kč společnosti EG.D. a.s. dle přílohy podání.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

UZ 216-7/22/2022
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města Telče - část p. č. 7150/3 a p. č.
7150/18 o celkové výměře 115 m2 za pozemky ve vlastnictví X X X X X X X X X X X X X část p. č.
7150/6 a část p. č. 7156/2 o celkové vým. cca 115 m2.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 217-8/22/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3776/1 o výměře 1238 m2 v
obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 0 pro, 10 proti, 6 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UZ 218-9/22/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 281/2 v k.ú. Telč.
Hlasování: 0 pro, 9 proti, 7 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UZ 219-10/22/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 584/3 v k.ú. Telč.
Hlasování: 1 pro, 10 proti, 5 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UZ 220-11/22/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zastavení parcely č. 2300/9 v obci a k.ú. Telč pro zajištění úvěru
poskytovaného X X X X X X X X X X X X k uhrazení kupní ceny.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

UZ 221-12/22/2022
Zastupitelstvo města schvaluje spolupráci s pobytovou sociální službou Senior Home s.r.o. – Domov
se zvláštním režimem Telč  v  rámci  plánování  sociálních služeb na území  města  Telč  metodou
komunitního plánování, a to v souladu s Metodikami pro komunitní plánování.

Zastupitelstvo města schvaluje, že bude sociální službě Senior Home s.r.o. – Domov se zvláštním
režimem Telč poskytovat podporu pro plánování sociální služby, která přímo nesouvisí s finanční
podporou města, a to v rozsahu plánování, spolupráce, propagace, případně hmotných darů a dalších
obdobných forem nefinanční podpory.

Zastupitelstvo města vyjadřuje potřebnost poskytování pobytové sociální služby Senior Home s.r.o. –
Domov se zvláštním režimem Telč k zajištění dostupnosti služby pro občany v rámci SO ORP Telč.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdrželo



UZ 222-13/22/2022
Zastupitelstvo  města  schvaluje  uzavření  dodatků k  uzavřeným smlouvám na bytové  jednotky  v
bytovém domě č. p. 617 v Telči ve znění dle přílohy č. 1 podání.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv kupních ve znění dle přílohy č. 2 podání.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 223-14/22/2022
Zastupitelstvo města schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 617 Radkovská
ulice, Telč - Staré Město.

Zastupitelstvo města schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 617 v
ulici Radkovská v Telči dle přílohy podání.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 224-15/22/2022
Zastupitelstvo  města  projednalo  a  vzalo  na  vědomí  Závěrečný  účet  a  Zprávu  o  výsledcích
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2021.

Zastupitelstvo města souhlasí s upraveným zněním Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví
UNESCO dle přílohy podání.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 225-16/22/2022
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2021.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 226-17/22/2022
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet,  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
účetní závěrku dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance za rok 2021.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 227-18/22/2022
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet  a  Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2021.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 228-19/22/2022
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet  a  Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření
svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok 2021.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Vladimír Brtník, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města



Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.


