Usnesení
z 23. zasedání zastupitelstva města, dne 12.09.2022

UZ 229-6/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Telč na období 2023
- 2025.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 4 se zdrželi
UZ 230-8/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 614 v ulici
Komenského, Telč - Staré Město.
Zastupitelstvo města schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 614 v
ulici Komenského, Telč - Staré Město dle upravené přílohy podání.
Zastupitelstvo města schvaluje prvního předsedu Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě
č.p. 614 v ulici Komenského v Telči X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 231-9/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení vlastníka budovy č.p. 614 Telč, ul. Komenského, Telč Staré Město dle přílohy podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 232-10/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatků k uzavřeným smlouvám na bytové jednotky v
bytovém domě č.p. 614 v ulici Komenského v Telči ve znění dle přílohy č.1 podání.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv kupních na bytové jednotky v bytovém domě č.p. 614
v ulici Komenského v Telči ve znění dle přílohy č. 2 podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 233-11/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje závazek zajistit dofinancování akce „Telč – Dopravní automobil“ ve
výši rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních
zdrojů.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 234-12/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje závazek města Telče poskytnout organizaci Tělocvičná jednota Sokol
Telč finanční příspěvek v maximální výši 5 722 438 Kč na zajištění vlastního podílu k dotaci obdržené
od Národní sportovní agentury na realizaci akce „Sportovní areál Tyršova, Telč“. Poskytnutí
příspěvku bude předcházet uzavření dotační smlouvy mezi městem Telč a Tělocvičnou jednotou
Sokol Telč.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 235-13/23/2022
Zastupitelstvo města souhlasí s realizací a financováním akce "Zkvalitnění doprovodné turistické

infrastruktury u rybníka Roštejn" z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
(11772).
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 236-14/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3113/6121 ve výši 2 500 tis. Kč z § 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
Hradecká“.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 2212/5171 ve výši 3 600 tis. Kč z § 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Oprava místní komunikace v ul.
Na Sádkách“.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3639/6121 ve výši 2 240 tis. Kč z § 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Zkvalitnění doprovodné turistické
infrastruktury u rybníka Roštejn“.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 237-15/23/2022
Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení X X X X X X X X X X X od záměru koupě stavebního
pozemku parc. č. 2300/9 v obci a k.ú. Telč.
Zastupitelstvo města schvaluje zrušení usnesení UZ 199-9/21/2022 ze dne 11. 4. 2022 a usnesení UZ
220-11/22/2022 ze dne 20. 6. 2022.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 238-16/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o narovnání ve sporech ohledně stavby "Sportovní
areál Hradecká – Telč" dle přílohy podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 se zdrželo
UZ 239-17/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární
ochrany s obcemi Hostětice a Zvolenovice dle přílohy podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 240-18/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2300/2 o výměře 1044 m2 v obci a k.ú. Telč
(stavebního pozemku č. 7 dle regulačního plánu) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X dle
Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 241-19/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu č. 10962021 na prodej pozemku p.č. 2310/5 o výměře
36 m2 v k.ú. Telč za cenu 25 200,-- Kč společnosti EG.D. a.s. dle přílohy podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 242-20/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 469/14 o výměře cca
126 m2.
Hlasování: 2 pro, 12 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval – usnesení nebylo přijato

UZ 243-21/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. ve výši 500
000,-- Kč na úhradu provozních nákladů spojených se zajištěním sociální služby v "Domově se
zvláštním režimem" v Telči (§ 6409, pol. 5901/§ 4357, pol. 5213).
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovali
UZ 244-22/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci pro Croquet Club Dynamo Telč, z.s., ve výši 300 000
Kč na dobudování třetího kroketového kurtu z rezervy města (par. 6409, pol. 5901 / par. 3419, pol.
5222).
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 245-23/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci pro SK Telč, z.s., ve výši 468 760 Kč na nájem ledové
plochy zimního stadionu v Telči.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 468 760 Kč (§ 6409 pol.
5901/§ 3419, pol. 5222).
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdrželo
UZ 246-24/23/2022
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2021.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
UZ 247-25/23/2022
Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Telče za rok 2022 těmto osobám:
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

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.

