Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 14.11.2022

Přítomni: členové zastupitelstva města
Mgr. Vladimír Brtník, Bedřich Burian (body 1-11), Bc. Michaela Čeřovská, Pavel Dvořák,
Roman Fabeš, Mgr. Roman Fabeš, Jindřich Kaupa, Pavel Komín, Mgr. Milena Kopečná,
Ing. Radek Kříž, Mgr. Jiří Liška, Ing. Jan Marek, Bc. Martin Navrátil, Aleš Němeček,
Bohumil Norek, Ing. Jiří Pykal, Mgr. Ludmila Švarcová, RNDr. Miloš Vystrčil (body 1-11),
Stanislav Vyvadil
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se
usnášet
Starosta města přivítal přítomné zastupitele a veřejnost v obřadní síni radnice.
Oznámil, že je přítomno 19 členů zastupitelstva, omluveny jsou Mgr. Zdeňka Remešová a Mgr. Hana
Hajnová.
Konstatoval, že zastupitelstvo je schopno se usnášet.
2) Schválení programu jednání ZM
1. Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se usnášet
2. Schválení programu jednání ZM
3. Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4. Informace o ověření zápisu z 1. zasedání ZM
5. Zpráva o činnosti rady města (97. - 1. schůze)
6. Založení Společenství vlastníků jednotek pro dům Radkovská č.p. 617
7. Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření budoucí kupní
8. Schválení směny pozemků
9. Oběhové hospodářství Renesance - žádost o ukončení smluvních vztahů a převod movitého
majetku
10. Příspěvky žadatelům v rámci Fondu Vysočiny, programu Památky 2022
11. Rozprava
12. Souhrn přijatých usnesení
13. Závěr
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Jindřicha Kaupu a Mgr. Ludmilu Švarcovou.
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
4) Informace o ověření zápisu z 1. zasedání ZM
Tajemník MěÚ informoval, že zápis z 1. zasedání ZM, které se konalo 24. října 2022, byl ověřovateli
zápisu Mgr. Romanem Fabešem a panem Bedřichem Burianem ověřen bez připomínek.
5) Zpráva o činnosti rady města (97. - 1. schůze)
Předkladatel: Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
J. Pykal, místostarosta – informoval, jak si rozdělili s panem starostou, p. místostarostou, p. Fabešem
st. a p. Vystrčilem kompetence ve svazcích a odbory na úřadě

L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se, pod koho spadá odbor školství
starosta – odpověděl, že odbor školství na úřadě není, školství spadá pod finanční odbor a ten má na
starosti on
L. Švarcová, zastupitelka – dotázala se na finanční dary pro školství na uprchlíky, jak budou čerpány
L. Komůrková, vedoucí FO – odpověděla, že se dary budou teprve čerpat, budou využity ohledně
ukrajinských dětí. Na paragrafu je asi 600 tisíc, peníze se budou převádět do příštího roku
6) Založení Společenství vlastníků jednotek pro dům Radkovská č.p. 617
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/15. 12. - splnit usnesení UZ 15-6/2/2022 - Založení Společenství vlastníků
jednotek pro dům Radkovská č.p. 617
UZ 15-6/2/2022
Zastupitelstvo města schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 617 v ulici
Radkovská, Telč - Staré Město.
Zastupitelstvo města schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 617 v
ulici Radkovská v Telči dle přílohy podání.
Zastupitelstvo města schvaluje prvního předsedu Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě
č.p. 617 v ulici Radkovská v Telči X X X X X X X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
7) Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření budoucí
kupní
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/15. 12. - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření
budoucí kupní k bytu č. 15 v ul. Komenského čp. 615 v Telči dle UZ 16-7/2/2022
UZ 16-7/2/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření
budoucí kupní k bytu č. 15 v ul. Komenského čp. 615 v Telči dle přílohy č. 2 podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
8) Schválení směny pozemků
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/15. 12. - informovat SPÚ dle UZ 17-8/2/2022 - schválení směny pozemků
UZ 17-8/2/2022

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 2898/54 v k.ú. Telč (trvalý travní porost) o
výměře 1574 m2 a pozemku parc. č. 2898/69 v k.ú. Telč (ostatní plocha) o výměře 188 m2, které jsou
ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, za
pozemek parc. č. 4115 v k.ú. Telč (orná půda) ve vlastnictví Města Telče v poměru výměry
požadovaných pozemků vůči pozemkům nabízeným 1:1,3.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
9) Oběhové hospodářství Renesance - žádost o ukončení smluvních vztahů a převod
movitého majetku
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/15. 12. - splnit usnesení UZ 18-9/2/2022 - Oběhové hospodářství Renesance žádost o ukončení smluvních vztahů a převod movitého majetku
UZ 18-9/2/2022
Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce na technické zařízení a software pro
evidenci odpadu uzavřené 3. 12. 2015 a Smlouvy o výpůjčce na nádoby na papír a plast uzavřenou
30. 11. 2015 a převod movitého majetku uvedeného ve smlouvách k datu 31. 12. 2022.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
10) Příspěvky žadatelům v rámci Fondu Vysočiny, programu Památky 2022
Předkladatel: Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP
Bez rozpravy.
Úkol: Vladimír Švec - T/15. 12. - splnit usnesení UZ 19-10/2/2022 - Příspěvky žadatelům v rámci
Fondu Vysočiny, programu Památky 2022
UZ 19-10/2/2022
Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek na akci „I. etapa obnovy střechy na kostele sv.
Vojtěcha ve Studnicích“ ve výši 80 060 Kč, který je účelově určen jako povinná spoluúčast města v
rámci Fondu Vysočiny grantového programu Památky 2022.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
11) Rozprava
V. Švec, vedoucí ORÚP – informoval o stavebních akcích ve městě – probíhajících, ukončených a
budoucích
Odešel zastupitel M. Vystrčil.
M. Navrátil, zastupitel – dotázal se na termín ukončení opravy tělocvičny u ZŠ Hradecká
V. Švec, vedoucí ORÚP – odpověděl, že zahájení je v prosinci letošního roku, termín ukončení je
konec července 2023, aby od 1. 9. tělocvična fungovala. Bude se rekonstruovat zázemí u tělocvičny,
akustika, podlaha. Navíc se s Jihlavskými kotelnami domlouvá rekonstrukce kotelny, která je v
prostoru tělocvičny
starosta – poděkoval jménem rady a zastupitelstva odboru rozvoje za odvedenou práci na stavebních
akcích

X X X X X X X X X , občan – dotázal se na kanalizaci na břehu Ulického rybníka, řešilo se, že je ve
špatném stavu, jestli už se nějak pokročilo nebo bude oprava zahrnuta do příštího období
Odešel zastupitel B. Burian.
V. Švec, vedoucí ORÚP – odpověděl, že firmy VAS a SVAK spolupracují a domluvily se na
vyvložkování kanalizace, protože tam proniká voda z rybníka a dělá to problém na ČOV
X X X X X X X X X , občan – zajímá ho, jestli se s tím bude něco dělat dalšího, pán bydlící u kanalizace
musel nechat objednat řezačku, aby mohla kanalizace fungovat, navíc co se bude dělat s kořeny v
kanalizaci, které tam zůstaly od kácení stromů
starosta – odpověděl, že informaci zjistí
R. Fabeš st., radní – odpověděl, že u Štěpnického rybníka se kanalizace vyfrézovala a vyvložkovala,
tento postup se bude dělat i u Ulického rybníka. Je to o penězích a problém je přístup ke kanalizaci,
bude se to muset dělat z pontonu, jinak by se muselo jezdit přes soukromé zahrady. Je to ve výhledu,
ale asi ne příští rok
12) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.
13) Závěr
Starosta města poděkoval přítomným za účast na zasedání a informoval, že další zastupitelstvo se
bude konat 12. prosince. Seminář přesouvá z důvodu Mikuláše na úterý 6. 12.
Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Iva Slatinská (16:00 - 16:40 h.)

Jindřich Kaupa , v.r.
ověřovatel

Mgr. Ludmila Švarcová , v.r.
ověřovatel

Mgr. Vladimír Brtník, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města

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

