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Městský úřad Telč
oddělení sekretariát
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
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Všem členům Zastupitelstva města

Vaše značka Číslo jednací Vyřizuje V Telči
02.12.2022

PROGRAM JEDNANI 3. zasedání zastupitelstva města, dne 12.12.2022.

Program jednání

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 2. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (2. - 3. schůze)
6) Návrh rozpočtu města na rok 2023 
7) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Telče
8) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2023
9) Prodej nemovitostí v k.ú. Telč Kraji Vysočina
10) Darování pozemku parc. č. 7305/2 v k.ú. Telč Kraji Vysočina
11) Odkup pozemku parc. č. 6167/1 v k.ú. Telč
12) Majetkoprávní vypořádání pozemků v ul. Dačická
13) Schválení strategického plánu rozvoje města

14) Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření
budoucí kupní

15) Schválení Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2022 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství

16) Jednací řád výborů zastupitelstva města
17) Rozprava
18) Souhrn přijatých usnesení
19) Závěr
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.3 bod č.1

Název materiálu:
Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se
usnášet
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.3 bod č.2

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

Název materiálu:
Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.3 bod č.4

Název materiálu:
 Informace o ověření zápisu z 2. zasedání ZM
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.3 bod č.5

Název materiálu:
Zpráva o činnosti rady města (2. - 3. schůze)

Předkladatel:
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Textová část:

Přílohy:
usneseni_R_2022_002_003.pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:

Zpracoval:Iva Slatinská Datum:07.11.2022
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.3 bod č.6

Název materiálu:
Návrh rozpočtu města na rok 2023

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

Textová část:
V příloze předkládám návrh rozpočtu města na rok 2023.

Přílohy:
priloha_01_1a.pdf
Navrh_rozpoctu_2023.pdf
Fond projektů 2023.pdf
prilohy_ZM_1a.pdf
požadavky na rozpočet 2023.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 1
podání (objem příjmů 149 298,2 tis Kč, objem výdajů 174 183,2 tis Kč, schodek 24 885 tis Kč,
vyrovnaný tř. 8 financování) včetně závazných ukazatelů.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby svěřilo radě města provádění:
- všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních
fondů a ostatních dotací a jejich použití
-  všech ostatních rozpočtových opatření  do  výše  500 tis.  Kč  v  jednotlivých případech v  rámci
celkového schváleného rozpočtu
- uložilo radě města předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města přehled radou
města přijatých rozpočtových opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit Strategický rozvojový dokument
města Telče, Fond projektů 2023 – seznam rozvojových záměrů a způsobu financování dle přílohy č.3
podání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 1 podání (objem příjmů 149
298,2 tis Kč, objem výdajů 174 183,2 tis Kč, schodek 24 885 tis Kč, vyrovnaný tř. 8 financování)
včetně závazných ukazatelů.

Zastupitelstvo města svěřuje radě města provádění:
- všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních
fondů a ostatních dotací a jejich použití
-  všech ostatních rozpočtových opatření  do  výše  500 tis.  Kč  v  jednotlivých případech v  rámci
celkového schváleného rozpočtu
- uložilo radě města předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města přehled radou



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

města přijatých rozpočtových opatření

Zastupitelstvo města  projednalo  a  schválilo  Strategický rozvojový dokument  města  Telče,  Fond
projektů 2023 – seznam rozvojových záměrů a způsobu financování dle přílohy č.3 podání.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:02.12.2022



Město Telč - návrh rozpočtu na rok 2023

sl
. 1

sl
. 2
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I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Roz.2022 UR 2022 Skut. 11/22 Návrh 2023

Daňové příjmy Pol.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111 12 500,00     12 500,00     13 207,00     14 100,00     

Daň z příjmů FOZČ dle počtu zaměstnanců 1111 750,00          750,00          944,00          900,00          

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 520,00          520,00          1 070,00       1 000,00       

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 1113 2 200,00       2 200,00       2 769,00       2 500,00       

Daň z příjmů právnických osob 1121 16 500,00     16 500,00     19 152,00     21 900,00     

Daň z přídané hodnoty 1211 45 100,00     45 100,00     48 793,00     53 150,00     

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1340 2 900,00       2 900,00       2 830,00       2 900,00       

Poplatek ze psů 1341 150,00          150,00          146,00          150,00          

Pobytové poplatky 1342 -                 -                 -                 210,00          

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 250,00          480,00          517,00          250,00          

Příjmy za zkoušky odbor. způs. ŘP 1353 360,00          360,00          368,00          360,00          

Správní poplatky 1361 2 400,00       2 400,00       3 104,00       3 100,00       

Daň z hazardních her 1381 600,00          600,00          749,00          600,00          

Dílčí daň z technických her 1385 2 260,00       2 260,00       4 217,00       2 700,00       

Daň z nemovitosti 1511 5 900,00       5 900,00       4 550,00       5 900,00       

Daňové příjmy celkem 92 390,00     92 620,00     102 416,00   109 720,00   

Nedaňové příjmy §

Podnikání a restruktualizace v zemědělství 1012 900,00          900,00          414,00          900,00          

Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 70,00            70,00            354,00          50,00            

Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (IS) 2141 350,00          380,00          412,00          460,00          

Silnice 2212 2 900,00       2 900,00       2 939,00       2 900,00       

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 200,00          200,00          194,00          200,00          

Činnosti knihovnické 3314 50,00            50,00            51,00            50,00            

Výstavní činnost v kultuře 3317 100,00          300,00          500,00          300,00          

Ostatní záležitosti kultury 3319 50,00            98,00            209,00          100,00          

Záležitosti sdělovacích prostředků (TL) 3349 210,00          210,00          258,00          220,00          

Sportovní zařízení v majetku obce 3412 61,00            61,00            61,00            61,00            

Bytové hospodářství 3612 2 600,00       2 600,00       2 872,00       2 500,00       

Nebytové hospodářství 3613 1 450,00       1 450,00       1 591,00       1 450,00       

Pohřebnictví 3632 50,00            50,00            87,00            50,00            

Komunální služby a územní rozvoj 3639 100,00          10 127,00     10 337,00     150,00          

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů3724 100,00          100,00          108,00          100,00          

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 700,00          780,00          1 349,00       800,00          

Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 50,00            50,00            60,00            70,00            

Činnost místní správy 6171 393,00          403,00          1 005,00       460,00          

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 1,60              401,60          1 121,00       700,00          

Nedaňové příjmy celkem 10 335,60     21 130,60     23 922,00     11 521,00     

Kapitálové příjmy

Komunální služby a územní rozvoj 3612 -                 -                 -                 -                 

Činnost místní správy 6171 100,00          100,00          -                 5 100,00       

Kapitálové příjmy celkem 100,00          100,00          -                 5 100,00       

Přijaté transfery (dotace) Pol.

Neinvestiční přijaté transfery ze SR 4112 16 106,40     16 406,40     14 762,00     17 707,20     

Ostatní neinvestiční transfery ze SR 4116 -                 4 369,00       4 335,00       

Neinvestiční transfery od obcí 4121 -                 -                 16,00            

Neinvestiční transfery od krajů 4122 -                 96,00            96,00            

Ostataní inv.tr. ze st. rozpočtu 4216 -                 18 827,00     12 219,00     

Investiční transfery od krajů 4222 -                 -                 177,00          

Investiční přijaté transfery od st. fondů 4213 -                 7 879,00       83 141,00     

Ostatní investiční transfery od rozpočtu úz. 4229 3 360,00       5 210,00       4 118,00       5 250,00       

Přijaté transfery (dotace) celkem 19 466,40     52 787,40        118 864,00   22 957,20     

Příjmy celkem 122 292,00   166 638,00      245 202,00      149 298,20      

Financování 8115 15 943,00     30 000,00     

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 138 235,00   179 298,20      

Příloha 1: priloha_01_1a.pdf (str.1)



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE § Roz. 2022 UR 2022 Skut. 11/22 Návrh 2023

Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 -                 -                 -                 -                 

Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (IS) 2141 1 210,00       1 460,00       985,00          1 390,00       

Silnice 2212 15 967,00     35 108,00     26 913,00     23 940,00     

Pitná voda 2310 2 450,00       4 380,00       2 153,00       3 520,00       

Odvádění a čistění odpadních vod 2321 1 110,00       1 110,00       442,00          9 470,00       

Úpravy vodohospodářských toků 2331 250,00          250,00          47,00            8 240,00       

Úpravy drobných vodních toků 2333 40,00            40,00            -                 40,00            

Předškolní zařízení 3111 6 433,00       16 085,00     14 654,00     3 110,00       

Základní škola Masarykova 3113 3 000,00       3 000,00       2 602,00       4 300,00       

Základní škola Hradecká 3113 3 000,00       5 500,00       2 989,00       6 800,00       

Základní umělecká škola 3231 300,00          300,00          209,00          500,00          

Knihovna 3314 1 367,00       1 415,00       1 107,00       1 753,00       

Výstavní činnost v kultuře 3317 411,00          411,00          379,00          587,00          

Ostatní záležitosti kultury 3319 1 034,00       2 010,00       1 873,00       1 265,00       

Zachování a obnova kulturních památek 3322 1 230,00       34 262,00     33 634,00     1 500,00       

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 470,00          470,00          390,00          490,00          

Sportovní zařízení v majetku obce 3412 -                 -                 -                 -                 

Ostatní tělovýchovná činnost 3419 2 306,00       3 563,00       3 552,00       8 520,00       

Využití volného času dětí a mládeže 3421 450,00          450,00          422,00          650,00          

Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 450,00          901,00          687,00          770,00          

Bytové hospodářství 3612 2 505,00       5 455,00       2 567,00       5 907,00       

Nebytové hospodářství 3613 2 899,00       3 349,00       2 983,00       5 135,00       

Veřejné osvětlení 3631 3 230,00       3 753,00       2 586,00       5 078,00       

Pohřebnictví 3632 1 205,00       1 205,00       893,00          1 535,00       

Územní plánování 3635 1 500,00       7 674,00       4 854,00       1 500,00       

Komunální služby a územní rozvoj 3639 19 070,00     21 912,00     12 594,00     2 875,00       

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 1 600,00       1 600,00       1 402,00       1 600,00       

Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5 400,00       5 461,00       4 811,00       5 800,00       

Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 1 700,00       1 700,00       1 558,00       1 985,00       

Ochrana druhů a stanovišť 3741 55,00            55,00            33,00            49,00            

Chráněné části přírody 3742 10,00            10,00            -                 5,00              

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3 980,00       4 463,00       4 273,00       4 425,00       

Ostatní činnosti k ochraně přírody 3749 5,00              5,00              -                 50,00            

Domov pro seniory 4350 1 000,00       1 000,00       1 000,00       1 000,00       

Pečovatelská služba 4351 1 200,00       1 200,00       1 200,00       1 200,00       

Domovy se zvláštním režimem 4357 500,00          1 000,00       1 000,00       500,00          

Ostatní sociální péče a pomoc seniorům 4359 654,00          677,00          654,00          922,00          

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4375 350,00          350,00          350,00          350,00          

Terénní programy 4378 20,00            20,00            20,00            20,00            

Požární ochrana - dobrovolná část 5512 480,00          490,00          132,00          605,00          

Krizová opatření 5213 100,00          100,00          40,00            100,00          

Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 775,00          1 175,00       906,00          1 449,00       

Zastupitelstva obcí 6112 3 353,00       3 353,00       2 654,00       3 361,00       

Činnost místní správy 6171 37 889,00     44 061,00     32 878,00     48 387,20     

Humanitární zahraniční pomoc přímá 6221 -                 632,00          102,00          100,00          

Příjmy a výdaje z finančních operací 6310 700,00          1 000,00       963,00          1 000,00       

Pojištění funkčně nespecifikované 6320 650,00          760,00          756,00          900,00          

Ostatní finanční operace (DPH) 6399 800,00          6 744,00       7 015,00       1 000,00       

Ostatní činnosti 6409 394,00          11 050,00     402,00          500,00          

Výdaje celkem 133 502,00      240 969,00      181 664,00      174 183,20      

Financování 8124 4 733,00          18 390,00        17 647,00        5 115,00          

8114

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 138 235,00      259 359,00      199 311,00      179 298,20      

* závazné ukazatele §

Příloha 1: priloha_01_1a.pdf (str.2)



MĚSTO TELČ - návrh rozpočtu na rok 2023 PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍJMY Třída Záv. uk. 2023 Návrh R 2023

DAŃOVÉ 1xxx

NEDAŇOVÉ 2xxx

KAPITÁLOVÉ 3xxx

PŘIJATÉ TRANSFERY 4xxx

z toho závazný ukazatel rozpočtu 4112 souhrnný dotační vztah - na výkon st. správy

PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE Třída Záv. uk. 2023 Návrh R 2023

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 5xxx
z toho závazné ukazatelo rozpočtu

neinvestiční příspěvky PO 5331 PO MŠ Telč IČ 71000348

5331 PO ZŠ Masarykova  IČ 70869855

5331 PO ZŠ Hradecká  IČ 70852171

5331 PO ZUŠ IČ 65766547 400,00

5331 PO DDM IČ 71000402 600,00

neinv. výdaje na krizové řízení 5901 Povinná rezerva (§ 5213) 100,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 6XXX

VÝDAJE CELKEM

REKAPITULACE Návrh R 2023

PŘÍJMY CELKEM 1-4
VÝDAJE CELKEM 5-6
SALDO (rozdíl)PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

FINANCOVÁNÍ Třída Návrh R 2023

zdroje z minulých let 8115
splátky jistin úvěrů 8124
přijatý úvěr 8123
rozdíl 8xxx

SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (po zapojení tř. 8) 0,00

109 720,00

11 521,00

5 100,00

22 957,20

17 707,20

149 298,20

119 360,20

2 800,00

4 200,00

4 200,00

54 823,00

174 183,20

149 298,20

174 183,20

-24 885,00

30 000,00

-5 115,00

24 885,00
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ÚVOD 

Fond projektů je strategický rozvojový dokument města Telče. Jeho cílem je sumarizovat 
rozvojové aktivity města Telče, které mají společný cíl - zvýšit kvalitu života ve městě. Aktivity 
a záměry uvedené v předloženém dokumentu směřují do všech oblastí života v Telči. Tedy 
jde o aktivity týkající se zkvalitnění občanské infrastruktury, školství, volnočasových aktivit, 
sportu, kultury, životního prostředí, dopravy, inženýrských sítí, turistické infrastruktury, 
podnikatelské infrastruktury aj.   

Fond projektů se skládá z několika dílčích částí.  Jednak v úvodu sumarizuje projekty 
realizované v předcházejícím kalendářním roce. Jde o souhrn investičních i neinvestičních 
akcí, které realizovalo město Telč, případně město Telč se na realizaci podílelo partnersky či 
finanční spoluúčastí.  

V další části dokumentu jsou podrobněji uvedeny záměry města, které jsou stavebně 
zahájeny a budou dále realizovány v následujících letech či akce, které jsou před zahájením. 
Jde o akce, kde je zajištěno financování z dotačních zdrojů či akce, kde financování je 
zakomponováno v návrhu rozpočtu města Telče na příslušný kalendářní rok. 

V části C dokument definuje záměry a aktivity města, které jsou připravovány či se 
předpokládá jejich příprava do dotačních programů ČR a EU. Jde o souhrn akcí, které jsou 
více či méně projektově připraveny či řešeny a kde je reálná možnost ucházet se o dotaci 
z různých dotačních programů.  

V části D jsou zakomponovány záměry města, kde se předpokládá pokračování nebo 
zahájení projektové přípravy. Jde o různé studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení či dokumentace pro provedení stavby.  Pokud se město chce úspěšně 
zapojovat do dotačních výzev ČR i EU je projektová příprava stěžejní. V části D2 je pak 
uveden souhrn řady rozvojových záměrů a aktivit, které město Telč vnímá jako důležité, 
nicméně zatím nejsou na tyto záměry alokovány finanční prostředky či jde o záměry, kde 
nejsou např. dořešeny majetkové vztahy apod. Tedy jde o záměry, které město Telč vnímá 
jako důležité a pokud nastane situace, že je např. vyhlášen vhodný dotační titul či dojde 
k posunu v majetkových otázkách apod. jsou připraveny kompetentní odbory MěÚ Telč tyto 
záměry aktivně více připravovat.  

Fond projektů lze definovat jako střednědobý strategický rozvojový dokument města Telče. 
Záměry a aktivity uvedené v dokumentu jsou plánovány v horizontu 1-3let. Jde jak o aktivity 
realizované v následujícím kalendářním roce, tak i záměry, kde je řešena příprava či podání 
žádosti o dotaci.  Předložený Fond projektů 2023 respektuje výhled pro období tedy cca 3 let 
Z tohoto důvodu lze platnost předloženého strategického rozvojového dokumentu definovat 
pro období 2023 – 2025. Fond projektů je každoročně zastupitelstvem města vyhodnocován, 
aktualizován a schvalován na další období. 
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A. SHRNUTÍ REALIZOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2022 

 

• Dokončení rekonstrukce radnice 

• Obnova areálu bývalého domova pro seniory 

• Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – I. etapa 

• Rekonstrukce ul. Svatoanenská  

• Stavební úpravy a modernizace MŠ Komenského, vč. vybavení prostor 

• Cyklostezka Telč – Volevčice  

• Podchod/podjezd pro pěší a cyklo v ul. Batelovská 

• Realizace části vodovodní sítě pro II. etapu lokality Dačická  

• Výstavba vodovodu v ul. Hradecká u bytových domů 

• Nové veřejné osvětlení v ulicích ulice Na Sádkách a Slavatovská  

• Obnova fasády objektu radnice 

• Dětské hřiště u rybníka Velký Pařezitý, vyznačení stezky do Řásné 

• Vybudování zálivu v ul. Jihlavská 

• Rekonstrukce části prostranství v areálu u MŠ Komenského 

• Obnova víceúčelového hřiště ul. Nerudova  

• Výměna tepelných čerpadel, obnova kotelny MŠ Komenského 

• Bránou do města UNESCO, Telč 1992 – 2022 

• Modernizace TIC Telč 

• Music Academy Telč 2022 
 

 
 
Podrobně viz příloha: Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2022 – „Akce města Telče 

v roce 2022“ 
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B. AKCE V REALIZACI NEBO PŘIPRAVENÉ K REALIZACI V ROCE 2023 

B1. Řešeno z rozpočtu města či úvěru, případně schválena dotace 

 

• Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka – I. etapa 
Komplexní revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka (povrchy, zeleň, veřejné osvětlení), 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace, vybudování nové dešťové kanalizace. 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena smlouva o dílo 
Předpokládané náklady: 30 250 tis. Kč (I. etapa) 
Dotace:    SFPI 
 

• Revitalizace sportovního areálu v ulici Tyršova 
Obnova sportovního areálu, tribuny, běžecký ovál, vybudování víceúčelového hřiště, 
zavlažování fotbalového hřiště, retenční nádrž. Spolupráce s TJ Sokol Telč (investor TJ 
Sokol Telč). 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena smlouva o dílo 
Předpokládané náklady: 17 599 tis. Kč, podíl města 5 278 tis. Kč 
Dotace:    NSA 
 

• Cyklostezka Volevčice - Studnice 
Vybudování cyklostezky Volevčice - Studnice. Pokračování budované cyklostezky Telč – 
Volevčice. Realizace stezky v přírodním povrchu – zemina na místě upravena frézou, 
doplněna hydraulickým pojivem - 300mm, doplnění MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) – 
150mm, doplnění štěrkodrtě 0/4 - 30mm (použití vápencového kameniva).  
Stav:   Poskytnutá dotace, probíhá zpracování dokumentace pro 

provedení stavby 
Předpokládané náklady: 7200 tis. Kč 
Dotace:   SFDI 
 

• Vybudování výtahu MěÚ Na Sádkách 
Vybudování výtahu u budovy Městského úřadu Na Sádkách. Výtah propojí bezbariérově 
všechna podlaží budovy.  
Stav:     Uzavřena smlouva o dílo, stavba zahájena 
Předpokládané náklady:  2 589 tis. Kč 
Dotace:    - 
 

• Obnova tělocvičny u ZŠ Hradecká 
Řešení akustiky tělocvičny, obložení stěn tělocvičny (v současné době nalepený zátěžový 
koberec – nevyhovující), opravy šaten a sociálních zařízení u tělocvičny, lokální oprava 
palubovky, rekonstrukce vnitřních rozvodů. 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena smlouva o dílo, stavba zahájena 
Cena:     5 200 tis. Kč 
Dotace:    MMR 
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• Rekonstrukce místní komunikace v ul. Na Sádkách 
Jde o rekonstrukci místní komunikace od ul. Slavatovská ve směru k městskému úřadu a 
dále k rodinným domům.  Půjde o celoplošnou opravu povrchu (frézování stávajícího asfaltu, 
doplnění obrub, nový asfalt). 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena smlouva o dílo, stavba zahájena 
Předpokládané náklady:  3 600 tis. Kč 
Dotace:    MMR 
 

• Zkvalitnění doprovodné turistické infrastruktury u rybníka Roštejn 
Formou přístavby k objektu okálu u rybníka Roštejn vybudování kvalitního zázemí pro 
návštěvníky areálu – sociální zařízení. Součástí projektu je rovněž vybudování nové 
domovní čistírny odpadních vod (napojení rovněž budovy okálu). Součástí projektu je rovněž 
povinný marketing (povinný z dotace) – vytvoření a tisk propagačních materiálů. 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena smlouva o dílo, stavba zahájena 
Předpokládané náklady: 3 700 tis. Kč 
Dotace:    MMR 
 

• Obnova hráze rybníka Smrk 
Z důvodu narušení hráze při podzimním výlovu je nyní rybník vypuštěn. Rybník je pod 
kontrolou technicko-bezpečnostního dohledu nad vodním dílem (TBD). TBD po prohlídce 
poškození hráze zásadně doporučil nenapouštět rybník do doby než dojde ke komplexní 
opravě hráze v místě poruchy. Město Telč má připravený projekt na celkovou obnovu 
rybníka. Z důvodu havárie bude v roce 2023 realizována část ze zpracovaného projektu, 
konkrétně stavební objekt SO 08 sdružený VH objekt. 
Stav:     Probíhá veřejná zakázka 
Předpokládané náklady:  7 990 tis. Kč 
Dotace:   MZe (bude žádáno v případě vyhlášení dotačního programu) 
 

• Rekonstrukce dvou bytů v ul. Slavatovská 
Komplexní rekonstrukce dvou bytů v bytovém domě v ul. Slavatovská. Rekonstrukcí 
vzniknou dva byty o velikosti 2xKK.  
Stav:     Uzavřena smlouva o dílo, stavba zahájena 
Předpokládané náklady: 2 700 tis. Kč 
Dotace:    - 
 

• Auto pro SDH Telč 
Město Telč obdrželo dotaci na nové auto pro SDH Telč, konkrétně půjde o Ford Transit 
Kombi L3H2 350 Trend 2.0 TDCi 125 kW. 
Stav:     Poskytnutá dotace, uzavřena kupní smlouva 
Předpokládané náklady:  1 213 tis. Kč  
Dotace:    GŘ MV, Kraj Vysočina 
  

• Obnova střechy Kaple sv. Karla Boromejského 
Obnova/výměna střešní krytiny kaple.  
Stav:     Poskytnutá dotace, probíhá veřejná zakázka 
Předpokládané náklady:  700 tis. Kč 
Dotace:    Kraj Vysočina 
  

• Rekonstrukce sociálního zařízení – poliklinika, prostory Sdílení  
Rekonstrukce zázemí a sociálního zařízení v prostorách, které nyní využívá společnost 
Sdílení o.p.s. 
Stav:     Zpracovaný záměr 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Dotace:    - 
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• ČOV Telč - ochrana provozní budovy před bleskem 
Realizováno v rámci plánu investic SVAK. Akce vyvolána provozovatelem ČOV – VAS a.s. 
jako jedna z dalších důležitých aktivit v rámci modernizace budovy a technologie ČOV Telč. 
Stav:     Akce připravena k realizaci 
Předpokládané náklady:  250 tis. Kč 
Dotace:    - 
 
 

• Oprava – Oranžové hřiště 
Oprava víceúčelového hřiště u zimního hřiště. Konkrétně jde o opravu povrchu hřiště (nyní 
znatelné nerovnosti) a dále doplnění oplocení ve směru k zahradám. 
Stav:     Akce připravena k realizaci  
Předpokládané náklady:  250 tis. Kč 
Dotace:   Kraj Vysočina (bude žádáno v případě vyhlášení dotačního 

programu) 
 
 

• Oprava plotu hřbitov Lipky – I etapa 
Oprava plotu u hřbitova v Lipkách. Jde o I. etapu, část plotu – západní strana + vybudování 
nových parkovacích míst v návaznosti na úpravu oplocení.  
Stav:     Akce připravena k realizaci.  
Předpokládané náklady:  200 tis. Kč  
Dotace:   - 
  

• Roštejn - úprava hráze u pláže 
Úprava hráze u pláže rybníka Roštejn. Dojde ze strany pláže k doplnění betonové zídky, 
překryté kamennou dlažbou, vč. opravy schodů do rybníka. Jde o opatření, které zkvalitní 
přístup do rybníka z pláže, zároveň dojde k zamezení vymílání břehů. 
Stav:     Připraveno k realizaci 
Předpokládané náklady:  450 tis. Kč  
Dotace:   - 
 

• Oprava technického zařízení Staroměstského rybníka 
Oprava česel Staroměstského rybníka. 
Stav:     Připraveno k realizaci po vypuštění rybníka 
Předpokládané náklady: 250 tis. Kč  
Dotace:   - 
  

• Přístupový chodník k výtahu MěÚ Na Sádkách 
Vybudování přístupového chodníku k výtahu u budovy Městského úřadu Na Sádkách.  
Stav:     Probíhá zpracování projektové dokumentace. 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Dotace:    - 
 

• Obnova a oživení lokality Romantika a Oslednice 
Pokračující práce řešící obnovu a oživení lokality Romantika a Oslednice.  
Stav:     Probíhá postupná obnova dle návrhu komise ŽP 
Předpokládané náklady:  160 tis. Kč (náklady v roce 2023) 
Dotace:    - 
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• Dodávka a instalace přístupového systému MŠ Komenského 
Dodávka a instalace přístupového systému MŠ Komenského. V roce 2022 došlo k realizaci 
rozvodů, zatrubkování pro budoucí umístění sytému, který bude monitorovat a řešit přístup 
do objektu MŠ Komenského. V roce 2023 se předpokládá dokončení rozvodů a osazení 
koncových prvků systému. 
Stav:     Akce připravena k realizaci  
Předpokládané náklady:  210 tis. Kč  
Dotace:   - 

 

C. PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY (PODANÁ/PŘIPRAVOVANÁ ŽÁDOST DOTACI) 

C1. Připravovaná žádost o dotaci 

 

• Odborné učebny ZŠ Masarykova a ZŠ Hradecká 
Příprava žádosti řešící zkvalitnění vybavení stávajících odborných učeben – odborné 
pomůcky, nábytek, IT vybavení. 
Stav:     Projekt připraven k podání do IROP  
Předpokládané náklady: 9 500 tis. Kč 
Možná dotace:  IROP 
 

• Modernizace zařízení kuchyně ZŠ Masarykova 
Modernizace vnitřního vybavení kuchyně ZŠ Masarykova. Využití dotačních programů na 
řešení úspor energií -  výměna nyní již zastaralého vybavení kuchyně.  
Stav:     Probíhá zpracování energetického posouzení, příprava žádosti 
Předpokládané náklady:  6 800 tis. Kč 
Možná dotace:   OPŽP 
 

• Rekonstrukce prostor hlavní budovy ZŠ Masarykova 
Rekonstrukci a dispoziční řešení prostor ve staré budově ZŠ, které doposud neprošly 
modernizací. Tedy jde o přízemí a I. NP (vyjma sociálek, které jsou rekonstruovány). 
Další etapa obnovy ohradní památkové zdi Panského dvora. 
Stav:     Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady:  18 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MMR 
 

• Rekonstrukce kotelny v hlavní budově ZŠ Hradecká 
Komplexní rekonstrukce kotelny v hlavní budově ZŠ Hradecká. Kotelna je již za hranicí 
životnosti a její stav je nevyhovující. Rekonstrukce kotelny bude probíhat ve spolupráci se 
společností Jihlavské kotelny s.r.o. ve stejném režimu jako byly rekonstruovány kotelny pro 
polikliniku a ZŠ Masarykova. Tedy veškeré investice zajistí společnost Jihlavské kotelny 
s.r.o. s tím, že město bude následně investici splácet v dodávce tepla.  
Stav:     Probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení 
Předpokládané náklady:  1 000 tis. Kč 
Možná dotace:   Financování Jihlavské kotelny s.r.o. 
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• Cyklostezka Telč – Dyjice – Rozsíčka 
V případě, že dojde k dořešení majetkoprávních záležitostí dojde k podání žádosti na 
realizaci cyklostezky Telč – Dyjice – Rozsíčka. Realizace stezky v přírodním povrchu – 
zemina na místě upravena frézou, doplněna hydraulickým pojivem - 300mm, doplnění MZK 
(mechanicky zpevněné kamenivo) – 150mm, doplnění štěrkodrtě 0/4 - 30mm (použití 
vápencového kameniva).  
Stav:     Zpracována dokumentace pro SP, řeší se majetkové záležitosti  
Předpokládané náklady: 15 000 tis. Kč 
Možná dotace:  IROP, SFDI 
 

• Cyklostezka Telč – Radkov 
V případě, že dojde k dořešení majetkoprávních záležitostí dojde k podání žádosti na 
realizaci cyklostezky Telč – Radkov. Realizace stezky v přírodním povrchu – zemina na 
místě upravena frézou, doplněna hydraulickým pojivem - 300mm, doplnění MZK 
(mechanicky zpevněné kamenivo) – 150mm, doplnění štěrkodrtě 0/4 - 30mm (použití 
vápencového kameniva).  
Stav:     Zpracována dokumentace pro SP, řeší se majetkové záležitosti  
Předpokládané náklady: 15 000 tis. Kč 
Možná dotace:  IROP, SFDI 
 

• Rekonstrukce sociálního zařízení MěÚ Na Sádkách 
Stavební úpravy stávajících WC v 1NP a 2NP zahrnují vybudování WC pro imobilní, WC 
muži s 1 kabinou, 2 pisoáry a WC ženy se dvěma kabinkami.  
Stav:  Zpracována dokumentace pro ohlášení stavby 
Předpokládané náklady:  1 900 tis. Kč 
Možná dotace:  MMR 
 

• Obnova rybníka Smrk 
Obnova rybníka – hráz, technické zařízení, odbahnění, opatření dle požadavků ŽP.  
Z důvodu havárie bude v roce 2023 řešena výstavba nového sdruženého objektu. Snahou 
bude získat v případě vyhlášení vhodného dotačního programu dotaci jak na tento sdružený 
objekt, tak na celkovou rekonstrukci rybníka. 
Stav:     Probíhá veřejná zakázka na zhotovitele sdruženého objektu. 
Předpokládané náklady:  20 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MZe, MŽP 
 

• Obnova rybníků Polívkův, Vlček 
Obnova rybníků – hráz, technické zařízení, odbahnění, opatření dle požadavků ŽP.  
Stav:     Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady:  20 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MZe, MŽP 
 

• Vybudování chodníku v ul. Dačická kolem stávající zástavby 
Vybudování chodníku od okružní křižovatky v ulici Dačická, kolem stávajících rodinných 
domů.  
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady: 2 500 tis. Kč  
Možná dotace:  SFDI 
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• Revitalizace parkové plochy okolí MěÚ Na Sádkách – Telč 
Revitalizace plochy při zadním vstupu na MěÚ Sádky – plocha zeleně, dětské hřiště, 
odpočinková plocha.  
Stav:     Probíhá stavební řízení 
Předpokládané náklady:  4 100 tis. Kč 
Možná dotace:   IROP 
 

• Celoplošná oprava komunikace Studnice – Doupě 
Celoplošná oprava komunikace – nový asfaltový povrch na stávající (nyní šotolina, recyklát). 
Návaznost na nově opravenou komunikaci v obci Doupě a rovněž na realizované 
cyklostezky (Telč – Studnice), dokončení propojení rybníka Roštejn s hradem Roštejn, 
návaznost na nadregionální cyklotrasu č. 16 (svedení cyklistů z dopravní komunikace Doupě 
– Vanůvek - Telč), možná i budoucí alternativa propojení Telč – Třešť (Telč – Volvečice – 
Studnice – Doupě – Růžená – Čenkov – Třešť).   
Stav:     Stavba povolena 
Předpokládané náklady: 2 500 tis. Kč  
Možná dotace:  Fond Vysočiny 
  

• Oprava opěrné kamenné zdi - Studnice 
Oprava opěrné kamenné zdi ve Studnicích - vyčištění a nové zaspárování. 
Stav:     Stavba nevyžaduje povolení     
Předpokládané náklady: 300 tis. Kč  
Možná dotace:  Fond Vysočiny 
  

• Zkvalitnění veřejné turistické infrastruktury v Telči 
V návaznosti na novou výzvu IROP příprava projektu, který bude zahrnovat souhrn aktivit, 
které zkvalitní veřejnou turistickou infrastrukturu v Telči. V době zpracování Fondu projektů 
nejsou známy detailnější podmínky a přesněji podporované aktivity, nicméně nabízí se řešit 
projekt zahrnující např.: záchytná parkoviště pro turisty (bývalý zimní stadion), lokalita 
Oslednice a Romantika (místa pro odpočinek), doprovodný mobiliář aj. 
Stav:   Probíhá zpracování dokumentace revitalizace bývalého ZS – 

část parkoviště a park. 
Předpokládané náklady:  nelze nyní přesněji stanovit (záleží na zaměření a aktivitách)  
Možná dotace:   IROP 
 

• Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu, vč. obnovy a využití objektu 
konírny 

Revitalizace ploch, řešení parkové úpravy, prostor pro kulturní a volnočasové aktivity. Využití 
a zakomponování objektu bývalé konírny do celkové revitalizace území 
Stav:   Probíhá zpracování dokumentace revitalizace bývalého ZS – 

část parkoviště a park, zadání pro PD rekonstrukce konírny 
Předpokládané náklady:  nelze nyní přesněji stanovit (záleží na zaměření a aktivitách)  
Možná dotace:   IROP, SFPI (revitalizace brownfields) 
 

• Dokončení obnovy bývalého DpS 
Jedná se o dokončení oprav – repase/výměna vstupních vrat, oprava fasády, dokončení 
odvlhčení, případně obnova sklepních prostor. 
Stav:     Stavba povolena 
Předpokládané náklady:  1 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MK ČR (program Regenerace) 
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• Obnova střechy objektu holubníku 
Obnova, přeložení střešní krytiny památkového objektu holubníku v areálu Panského dvora 
Stav:     Zpracování záměru 
Předpokládané náklady:  500 tis. Kč 
Možná dotace:   MK ČR, Kraj Vysočina 
  

• Další etapa obnovy ohradní zdi  
Další etapa obnovy ohradní památkové zdi Panského dvora. 
Stav:     Zpracování záměru 
Předpokládané náklady:  300 tis. Kč 
Možná dotace:   MK ČR, Kraj Vysočina 
 

• Výklenková poklona v ulici Hradecká  
Obnova božích muk v ulici Hradecká. 
Stav:     Vydáno povolení stavby 
Předpokládané náklady:  150 tis. Kč 
Možná dotace:   MK, Kraj Vysočina 
  

• Inženýrské sítě v lokalitě Dačická – II. etapa 
Dokončení zasíťování parcel v lokalitě Dačická (kanalizace, vodovod, povrchy). 
Stav:   Pobíhá dopracování PD pro provedení stavby, vydáno stavební 

povolení 
Předpokládané náklady:  18 000 tis. Kč 
Možná dotace:   MMR 
   

• Music Academy Telč 2023 
Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 1.400 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2023 
Možná dotace:  Ministerstvo kultury, Kraj Vysočina, Město Telč 
  

• Fond Vysočiny - Bavíme se na Vysočině 2023 
Stav:    V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 300 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2023 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina – Bavíme se na Vysočině 2023 
 

• Fond Vysočiny - UNESCO 2023 - Prezentace památky UNESCO Telč 
Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady:  350 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2023 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina – UNESCO 2023 
 

• Fond Vysočiny - Turistická informační centra 2023 - Zkvalitnění a rozšíření služeb 
TIC Telč v oblasti cestovního ruchu 

Stav:     V záměru připravené pro podání žádosti 
Předpokládané náklady: 150 tis. Kč 
Předpoklad realizace:  2023 
Možná dotace:  Fond Vysočiny Kraje Vysočina - TIC 2023 
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D. NÁVRHY PRO ZAHÁJENÍ REALIZACE/PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY 

D1. Akce zahrnuty v rozpočtu 2023, případně bude řešeno v návaznosti na zůstatek 
2022 

(pozn.: jde o souhrnný výčet, není srovnáno dle priorit) 
 

• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, chodníků a VO  v ul. Radkovská (DPS) 
V návaznosti na akci Kraje Vysočina řešící rekonstrukci komunikace v ul. Radkovská je 
nutné realizovat rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této ulici. Rovněž dochází ke 
zpracování projektové dokumentace řešící vybudování chodníku a veřejného osvětlení 
v ulici. Jde o dopracování dokumentace pro provedení stavby. 
Cena: 250 tis. Kč. 
 

• Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Hornomyslovská a 
Kostelnomyslovská (SP) 

V návaznosti na připravovanou rekonstrukci ulice Hornomyslovská (investice Kraj Vysočina) 
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici 
Hornomyslovská a navazující ulici Kostelnomyslovská.   
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Rekonstrukce chodníků a VO ul. Hormomyslovská a Kostelnomyslovská (SP) 
Vypracování dokumentace pro stavební povolení řešící rekonstrukci a dostavbu chodníků 
v ul. Kostelnomyslovská a Hornomyslovská, vč. řešení veřejného osvětlení. Projekt bude 
navazovat na připravovaný projekt rekonstrukce komunikace v ul. Hornomyslovská (investor 
kraj Vysočina). 
Cena: 300 tis. Kč  
  

• Inženýrské sítě v lokalitě Dačická – II. etapa (DPS) 
Dokončení dokumentace pro provedení stavby II. etapy výstavby IS v lokalitě Dačická - 
řešení komunikací, chodníků, VO, plynu a zeleně.  
Cena: 150 tis. Kč 
 

 

• Modernizace ZŠ Hradecká 
Zpracování dokumentace pro stavební povolení řešící rekonstrukci II. NP hlavní budovy a 
šaten ZŠ Hradecká. Jde o prostory, které doposud neprošly modernizací. 
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Regulační plán Hradecká 
Zpracování regulačního plánu pro lokalitu Hradecká 
Cena: 250 tis. Kč 
  
 

• Obnova prostranství u bytových domů v ul. Třebíčská (SP) 
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce komunikace a návazných ploch u 
bytových domů v ul. Třebíčská.  
Cena: 300 tis. Kč 
  

• Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu – park (SP) 
V návaznosti na zpracovanou studii řešení revitalizace areálu bývalého zimního stadionu 
zpracování projektu pro stavební povolení na část řešící parkové úpravy, prostor pro kulturní 
a volnočasové aktivity.  
Cena: 300 tis. Kč 
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• Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu – parkoviště (SP) 
V návaznosti na zpracovanou studii řešení revitalizace areálu bývalého zimního stadionu 
zpracování projektu pro stavební povolení na část řešící vybudování parkoviště. 
Cena: 250 tis. Kč 
 

• Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu – objekt bývalých koníren (SP) 
V návaznosti na zpracovanou studii řešení revitalizace areálu bývalého zimního stadionu 
zpracování projektu pro stavební povolení na část řešící rekonstrukci objektu konírny a její 
propojení s revitalizovaným areálem/prostranstvím bývalého zimního stadionu 
Cena: 350 tis. Kč 
 

• Revitalizace sídliště Radkovská (ÚR, SP) 
Na základě vypracované studie příprava projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení 
komplexní revitalizace sídliště Radkovská.  
Cena: 600 tis. Kč 
  

• Projekty rozvoje cyklostezek  

• Cyklostezka Telč – Dyjice – Rozsičky, Telč – Radkov, Telč - Mrákotín 
V návaznosti na zpracovanou studii rozvoje cyklostezek mikroregionu Telčsko zahájit či 
dokončit projektovou přípravu úseku cyklostezky Telč – Dyjice – Rozsičky, Telč – Radkov 
(dopracování), Telč – Mrákotín, Telč – úsek kolem I/23 od Lipek k „Lamešově vile“ (zahájení 
projektové přípravy). Dopracování dokumentace pro provedení stavby cyklo Volevčice – 
Studnice. 
Cena: 500 tis. Kč 
  

• Řešení využití zahrad u zimního stadionu - volejbal a beach (DSP) 
Na základě zpracované studie zpracování projektu pro stavební povolení řešící umístění 
dvou volejbalových hřišť a jednoho beach hřiště do prostor zahrad za zimním stadionem. 
Cena: 370 tis. Kč 
   

• Řešení využití zahrad u zimního stadionu -  parkoviště, dopravní hřiště, řešení 
vjezdu (DSP) 

Na základě zpracované studie zpracování projektu pro stavební povolení řešící umístění 
parkoviště, dětského dopravního hřiště, řešení vjezdu do areálu od ul. Masarykova 
(přestavba domu č.p. 161).  
Cena: 500 tis. Kč 
 

• Revitalizace a využití sportoviště v ulici Batelovská (studie) 
V návaznosti na zpracovávanou studii využití zahrad za zimním stadionem v ulici Tyršova, 
zpracování studie rozvoje sportovního areálu v ul. Batelovská. Půjde jak o obnovu stávající 
sportovní infrastruktury, tak i vybudování nové (tenisové kurty). 
Cena: 200 tis. Kč 
  

• Obnova objektu č.p. 70 a 71 – I. a II. etapa (DSP) 
Zpracování projektu pro stavební povolení řešící obnovu a propojení objektů č.p. 70 a 71 pro 
potřeby knihovny a Základní umělecké školy. Součástí II. etapy je rovněž vybudování nového 
kulturního sálu. 
Cena: 800 tis. Kč 
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• Obnova chodníků, komunikací, ploch zeleně, VO aj. v historickém centru města, 
rekonstrukce náměstí (studie) 

Vypracování studie řešící komplexní obnovu ploch na náměstí a zároveň přilehlé ulice 
nacházející se v historickém jádru města, území UNESCO. Studie bude řešit komunikace, 
chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, umístění doprovodného mobiliáře aj. Půjde o podklad pro 
jednání s památkovou péčí, zahájení postupné obnovy. 
Cena: 350 tis. Kč 
  

• Skatepark v prostoru bývalého autobusového nádraží (studie + DSP) 
Zpracování projektové dokumentace řešící umístění skateparku do plochy bývalého 
autobusového nádraží.  
Cena: 250 tis. Kč 
 

• Modernizace ZŠ Masarykova (DSP) 
Zpracování dokumentace pro stavební povolení řešící rekonstrukci I. a II. NP hlavní budovy 
ZŠ Masarykova. Jde o prostory, které doposud neprošly modernizací. 
Cena: 620 tis. Kč 
 

• Rekonstrukce lávky a přemostění Ulického rybníka v ul. Na Hrázi (DPS) 
Dle vypracovaného pasportu mostů a lávek v Telči vykazuje největší závady lávka a 
přemostění u Ulického rybníka.  Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci lávky a 
přemostění. 
Cena: 300 tis. Kč 
 

• Projekty - fotovoltaika na budovy města - I. etapa 
Komplexní příprava projektů (energetické posouzení, technická dokumentace, podání 
žádostí) řešící umístění fotovoltaických panelů na střechy budov v majetku města. Konkrétně 
budovy: ZŠ Masarykova, MŠ Nerudova a Komenského, hala Hradecká, poliklinika, MěÚ Na 
Sádkách. 
Cena: 700 tis. Kč 
 

• Energetický audit města - I. etapa 
Dle zákona č. 3/2020 Sb. má obec, jejíž průměrná roční spotřeba přesahuje dva po sobě 
jdoucí kalendářní roky 500 MWh, povinnost mít zpracovaný energetický audit. Jedná se o 
audit veškerého energetického hospodářství – to znamená všech budov, provozů, vozů, 
veřejné osvětlení a dalších objektů ve vlastnictví obce čerpající energii.  
Cena: 300 tis. Kč 
 

• Obnova koryta toku mezi Ulickým a Staroměstským rybníkem (studie, DPS) 
Řešení opravy koryta propojující Ulický a Staroměstský rybník. Dojde k opravě koryta – 
opevnění břehů kamenem, zakomponování úpravy do celkového charakteru území – dětské 
hřiště, prostor pro volnočasové aktivity. 
Cena: 200 tis. Kč 
 

• Pasport rybníka, prověření hráze, bezpečnostního přelivu a výpustního zařízení, 
vč. možného vybudování lávky - biologický rybník v lokalitě Romantika (studie, 
pasport) 

Pasportizace rybníka, vč. prověření technického stavu bezpečnostního přepadu biologického 
rybníka v lokalitě Romantika. Projekt bude řešit obnovu technického zařízení rybníka, vč. 
řešení prostupu hráz, lávka) před současný bezpečnostní přeliv (možnost zaokruhování 
pěších tras v lokalitě Romantika)  
Cena: 250 tis. Kč 
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• Modernizace kuchyně MŠ Komenského a Nerudova 
Stavební úprava a modernizace vybavení kuchyně MŠ Komenského a MŠ Nerudova.  
Cena: 250 tis. Kč 
 
 
 

D2. Akce nezahrnuty v rozpočtu 2023 

(pozn.: jde o souhrnný výčet, není srovnáno dle priorit) 
- Rekonstrukce kotelny v bytovém době č.p. 626 U Háje 
- Zateplení bytového domu č.p. 626 U Háje 
- Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Dačická – II. etapa  
- Dokončení výstavby kanalizace pro lokalitu Hradecká – bytové domy 
- Rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě na sídlišti U Štěpnického rybníka 

– II. etapa 
- Výstavba inženýrských sítí pro lokalitu „Za tiskárnou“ 
- Revitalizace prostoru u ČOV – areál SDH Telč 
- Rekonstrukce plochy u trafostanice parkoviště, parkoviště u polikliniky 
- Sanace sklepního zdiva kaple sv. Karla Boromejského, obnova fasády 
- Rekonstrukce komunikací a chodníků v ul. Komenského,  
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. Svatojánská 
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. 28. Října  
- Rekonstrukce komunikace a chodníku v  ul. Družstevní 
- Rekonstrukce komunikace a sítí v ul. Na Parkáně, Družstevní, Seminářská 
- Rekonstrukce komunikací ve Studnicích 
- Rekonstrukce komunikace k ranči 
- Oprava komunikace ul. Radkovská, přístupová komunikace k č.p. 204 a 205 

a k průmyslové zóně 
- Obměna a doplnění stojanů na kola po městě 
- Rekonstrukce chodníků v ul. Myslibořská 
- Rekonstrukce chodníku v ul. Jiráskova 
- Rozšíření parkovací plochy v ul. Beringerova (u bývalých uhelných skladů) 
- Cesta podél Svatojánského potoka 
- Rekonstrukce komunikace k HZS (od ul. 9. Května) 
- Doplnění chodníku ke sportovní hale od ul. Hradecká 
- Propojení ul. Luční s cestou podél Staroměstského rybníka (pěší, cyklo) 
- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Komenského 
- Rekonstrukce vodovodu na nám. Zachariáše z Hradce 
- Vyznačení okruhů pro rekreační běžce 
- Studie proveditelnosti krytého bazénu 
- Aktivity směřující k podpoře podnikání – databáze a nabídka objektů a 

prostor pro podnikání, databáze a nabídka ploch vhodných pro podnikání 
- Veřejné WC na hřbitově u Sv. Anny 
- Zmapování infrastruktury veřejných WC ve městě 
- Rekonstrukce sociálního zařízení v obřadní síni Lipky 
- Rekonstrukce střechy ZŠ Masarykova (nad starou budovou) 
- Rekonstrukce komunikací a ploch v areálu MŠ Komenského  
- Propojení inline stezky a komunikace k ranči 
- Revitalizace plochy bývalého autobusového nádraží 
- Obnova střechy polikliniky 
- Řešení bezpečného průchodu k lokalitě Oslednice – u viaduktu 
- Vybudování dětského dopravního hřiště 
- Vybudování parkourového hřiště, doplnění parkurových, případně i workout 

prvků v rámci stávajících hřišť v Telči 
- Revitalizace plochy – bývalé hřiště ul. Hornomyslovská 
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- Vybudování sociálního zařízení v areálu zahrady ZŠ Hradecká  
- Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Masarykova 
- Dokončení osvětlení v ulici Slavatovská 
- Doplnění opony s osvětlením  -  divadelní sál ZŠ Masarykova 
- Cyklostezka Hradecká – Slavatovská  - osvětlení 
- Osvětlení cesty kolem záchranné stanice 
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Jana Husi, Jana Žižky, Beringerova 
- Rekonstrukce ulice Těšíkova 
- Umístění ukazatelů rychlosti v ulici Třebíčská a Hradecká 
- Vybudování skladové haly, zázemí pro uskladnění mobiliáře města 
- Výměna zastaralých dětských prvků na dětských hřištích 
- Oprava střechy na stodole ve Studnicích 
- Rekonstrukce prostor místního osadního výboru Studnice  
- Cyklostezka kolem Štěpnického rybníka, obnova povrchu stezky 
- Zvýšení kybernetické bezpečnosti infrastruktury, informačních a 

komunikačních systémů MěÚ Telč 
- Studie volnočasových aktivit - pěší stezky vč. naučných (značení, mapy, 

informační tabule, propojení, prověření stávajících) 
- Zpracování zpřesňující studie výstavby bytového domu v ul. Svatojánská 
- Realizace aktivit v návaznosti na bytovou koncepci města 
- Rekonstrukce ulice Za Stínadly 
- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Za stínadly, propojení s ul. 

Slavíčkova 
- Hloubková „mokrá“ údržba víceúčelového hřiště v ul. Radkovská 

 

PŘÍLOHY:  

1. Podrobné Informace o realizovaných akcích v roce 2022 – „Akce města Telče 
v roce 2022“ 
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2022 
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  OBSAH: 

Dokončení rekonstrukce radnice 

Obnova areálu bývalého domova pro seniory 

Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Dačická – I. etapa 

Rekonstrukce ulice Svatoanenská 

Stavební úpravy a modernizace MŠ Komenského, vč. vybavení prostor 

Cyklostezka Telč – Volevčice  

Podchod/podjezd pro pěší a cyklo v ulici Batelovská 

Realizace části vodovodní sítě pro II. etapu lokality Dačická 

Výměna tepelných čerpadel, obnova kotelny MŠ Komenského  

Obnova fasády objektu radnice 

Obnova fasády a oken východního křídla bývalého domova pro seniory 

Dětské hřiště u rybníka Velký Pařezitý 

Vybudování zálivu v ulici Jihlavská 

Rekonstrukce části prostranství v areálu u MŠ Komenského 

Modernizace TIC Telč 

Bránou do města UNESCO, Telč 1992–2022 

Music Academy Telč 2022 

Výstavba vodovodu v ulici Hradecká u bytových domů 

Nové veřejné osvětlení v ulicích na Sádkách a Slavatovská 

Obnova víceúčelového hřiště v ulici Nerudova 

Přístřešek pro kontejnery ve Studnicích 
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DOKONČENÍ  
REKONSTRUKCE 

OBNOVA AREÁLU  
BÝVALÉHO DOMOVA 

PRO SENIORY 

Dokončení obnovy I. a II. NP 

radnice, vč. dvorního objektu 

(šatlavy), zahrady a zadního 

objektu (stodoly). V rekon- 

struovaných prostorách byl 

umístěn nový nábytek. 

 
Náklady: 6 mil. Kč (náklady 2022) 
    akce realizována 2020-2022 

Dotace:    IROP 

 

Dokončení obnovy části prostor  
bývalého objektu domova důchodců  
v ul. Špitální. Vytvoření prostor pro  
expozici Muzea Vysočiny, prostory  
pro vernisáže, společenské  
akce, obnova dvora, obnova  
jižního křídla – ubytování,  
prostory pro spolky. 
 

Náklady: 7 mil. Kč (náklady 2022) 
    akce realizována 2021-2022 

Dotace:    OP Přeshraniční spolupráce 

 

RADNICE 
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VYBUDOVÁNÍ 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

V LOK. DAČICKÁ  

– I. ETAPA 

REKONSTRUKCE 
ULICE 

SVATOANENSKÁ 

Dokončení zasíťování parcel 

v lokalitě Dačická – I. etapa. 

Celkově dokončeny inženýr- 

ské sítě, vč. komunikací pro 

30 nových parcel.  

Náklady: 16,5 mil. Kč 

Dotace:    MMR 

 

Rekonstrukce parkoviště, chodníků, 

prostoru u Horní brány náměstí, vč. 

umístění nového veřejného osvětlení  

a obnovy zeleně v ulici. 

 

Náklady: 17,5 mil. Kč 

Dotace:    SFDI 
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STAVEBNÍ ÚPRAVY 
A MODERNIZACE  

MŠ KOMENSKÉHO 
VČ. VYBAVENÍ PROSTOR 

CYKLOSTEZKA  
TELČ – VOLEVČICE 
 

Rekonstrukce tří tříd MŠ,  

vč. rekonstrukce suterénu  

školky. Rovněž bylo pořízeno 

nové vybavení v rekonstruo- 

vaných prostorách. 

 
Náklady: 11 mil. Kč 

Dotace:   MMR 

 

Vybudováni cyklostezky od rybníka 

Roštejn do Volevčic v délce cca 1,5 km. 

Cyklostezka v přírodním povrchu. 

 

Náklady:  5,5 mil. Kč 

Dotace:     SFDI 
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PODCHOD/PODJEZD   
PRO PĚŠÍ A CYKLO 

V UL. BATELOVSKÁ 

REALIZACE  
ČÁSTI VODOVODNÍ SÍTĚ  
PRO II. ETAPU LOKALITY  

DAČICKÁ 

Vybudování podjezdu – lávky 

pod mostem v ul. Batelovská 

propojující cyklostezku Lipky 

s cyklostezkou vedoucí po 

hrázi rybníka Roštejn. 

 

Náklady:  5,7 mil. Kč  

Dotace:     SFDI 

 

Dokončení přeložky vodovodního 

přivaděče v ul. Dačická, realizace 

vodovodních přípojek na připra- 

vované parcely pro II. etapu.  

 

Náklady:  2,3 mil. Kč 
 
Dotace:     SVaK 
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VÝSTAVBA 

VODOVODU 
V UL. HRADECKÁ 

U BYTOVÝCH DOMŮ 

 

VÝMĚNA TEPELNÝCH 
ČERPADEL, OBNOVA 
KOTELNY  
MŠ KOMENSKÉHO 

Výstavba vodovodu u 

bytových domů v ul. 

Hradecká, vč. nových 

vodovodních přípojek. 

Náklady:  2 mil. Kč 

Dotace:    SVaK 

 

 

Komplexní obnova kotelny MŠ 

Komenského, vč.  výměny  

tepelných čerpadel. 

 

Náklady:  2 mil. Kč 

Dotace:     
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NOVÉ VEŘEJNÉ 
OSVĚTLENÍ  

V UL. NA SÁDKÁCH  
A SLAVATOVSKÁ 

OBNOVA 
FASÁDY OBJEKTU 

RADNICE 

Výstavba nového veřejného 

osvětlení v ulici Na Sádkách 

a části ulice Slavatovská. 

Došlo k umístění nových 

kabelových rozvodů a sloupů 

veřejného osvětlení (dříve na 

sloupech EG.D). 

Náklady:  1,2 mil. Kč 

Dotace:    - 

 

 

Obnova severní fasády objektu radnice  

– do náměstí, vč. obnovy klem- 

pířských prvků a oken. 

 

Náklady:  2,2 mil. Kč 

Dotace:    MK 
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OBNOVA FASÁDY 
A OKEN VÝCHODNÍHO 

KŘÍDLA BÝVALÉHO 

DOMOVA PRO  
SENIORY  

Obnova fasády a oken 

východního křídla bývalého 

domova pro seniory. 

Náklady: 0,7 mil. Kč 

Dotace:   MK 

 

 

Nové dětské hřiště u rybníka Velký 

Pařezitý.  

Náklady:  0,25 mil. Kč 

Dotace:    OP Přeshraniční spolupráce 

 

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
U RYBNÍKA VELKÝ 
PAŘEZITÝ 
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VYBUDOVÁNÍ 
ZÁLIVU V UL. 

JIHLAVSKÁ 

REKONSTRUKCE 
ČÁSTI PROSTRANSTVÍ 
V AREÁLU U MŠ 
KOMENSKÉHO 

Vybudování parkovacího 

zálivu v ulici Jihlavská. 

Náklady: 0,25 mil. Kč 

Dotace:   - 

 

 

Další etapa obnovy chodníku v areálu 

školky.  

 

Náklady:  0,2 mil. Kč 

Dotace:     - 
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OBNOVA 
VÍCEÚČELOVÉHO  

HŘIŠTĚ V ULICI 

NERUDOVA 

PŘÍSTŘEŠEK  
PRO KONTEJNERY  

VE STUDNICÍCH  

Renovace stávajícího 

povrchu víceúčelového hřiště 

v ul. Nerudova, vč. opravy a 

nátěru dřevěných mantinelů, 

doplnění vybavení hřiště. 

Náklady:  0,2 mil. Kč 

Dotace:     KV 

 

 

Vybudování nového přístřešku pro 

umístění kontejnerů na tříděný odpad 

v obci Studnice.  

 

Náklady:  0,26 mil. Kč 

Dotace:     KRAJ VYSOČINA 
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MODERNIZACE  

TIC TELČ 

BRÁNOU DO MĚSTA 

UNESCO, 
TELČ 1992-2022 

- Základní leták o Telči 
- Informační mapa Telč a 

okolí 
 

Náklady:  91,3 tis. Kč 

Dotace:     Fond Vysočiny KV 

 

- Slavnostní koncert Jana Smigmatora  
na Historických slavnostech Zachariáše  
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 

- Prezentace v turistickém magazínu  
Vysočina 2022–2023 

- Brožura „Telč – Historie města  
v datech 11. - 21. století“ 

- Propagační publikace Bránou do  
Města UNESCO – Telč 1992-2022 

- Prezentace v tisku 
- Set pohlednic k výstavě Míly Doleže- 

lové v Městské galerii Hasičský dům 
- Pamětní mince Telče vydaná u příležitosti  

30. výročí zapsání města Telče na Seznam 
UNESCO, limitovaná edice 
 

Náklady: 396,5 tis. Kč 

Dotace:   Fond Vysočiny KV 
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28. ročník hudební akademie 

v Telči.  

Ve spolupráci s městem Telč 

organizuje Českofrancouzská 

akademie, o.p.s. 

MUSIC ACADEMY 

TELČ 2022 
 

MěÚ TELČ, ORÚP 
Ing. arch. Lukáš Pivonka 

prosinec 2022 
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                                                               Komentář
k návrhu rozpočtu města Telče na rok 2023

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY   města v navrhovaném objemu  149 298 200,-- Kč   jsou 
tvořeny:

1) Daňovými příjmy ve výši 109 720 tis Kč 

Daňové příjmy – v předloženém návrhu rozpočtu na rok 2023 položka 1111 – 1511 
(z toho daně z příjmů – pol. 1111, 1112, 1113, 1121, DPH pol. 1211, místní poplatky 
stanovené  OZV  města  pol.1340,  1341,  1342,  1343,  příjmy  za  zkoušky  odborné 
způsobilosti  od  žadatelů  o  řidičské  oprávnění  1353,  správní  poplatky  1361,  daň 
z hazardních her 1381, daň z technických her 1385, daň z nemovitosti pol. 1511.
Výpočet procenta, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy 
a Brna podílejí  na procentní  části  celostátního hrubého výnosu daní  je podrobně 
popsán v zákoně o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.
Procentní podíl obce na daňových příjmech podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o 
rozpočtovém určení daní  (příloha č. 1 k vyhl. č. 249/2022 Sb. – sl. 9) byl pro město 
Telč na rok 2023 stanoven ve výši 0,038623. Procentní podíl obce na výnosu daně 
podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní (příloha č. 1 k vyhl. č. 
249/2022 Sb. – sl. 11)  byl pro město Telč na rok 2023 stanoven ve výši 0,047591. 
Podíl tzv.“sdílených daní“ je navrhován ve výši 93 550 tis Kč, daň z hazardních her 
600 tis Kč, daň z technických her 2 700 tis Kč a daň z nemovitosti ve výši 5 900 tis 
Kč. Správní  poplatky  jsou rozpočtovány ve výši  3  100 tis  Kč,  příjmy za zkoušky 
z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 360 tis Kč, místní poplatky 
ve výši 3 510  tis Kč.

2) Nedaňovými příjmy ve výši 11 521 tis Kč 
Jedná  se  o  příjmy  z vlastní  činnosti  jednotlivých  zařízení,  dále  příjmy  za 
nájemné z bytů,  nebytových  prostor,  pozemků,  rybníků,  příjem z parkovišť, 
příjmy z úroků a přijaté sankční platby.

3)  Kapitálovými příjmy ve výši 5 100 tis Kč 
Předpokládaný příjem z prodeje nemovitosti.                       

4) Přijaté transfery ve výši 22 957,20 tis Kč 
Dotace výkon státní správy 17 707,20 tis Kč, příspěvek na investice ze Svazku 
vodovodu a kanalizací Jihlava 5 250 tis Kč. 

 
Výše dotací byla rozepsána dle návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2023. 
Kraj Vysočina obdržel návrh objemu souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu 
k rozpočtům  obcí  v kraji  Vysočina,  který  je  součástí  projednávaného  zákona  o 
státním rozpočtu na rok 2023.  Pro město Telč byla tímto rozpisem navržena dotace 
ze  státního  rozpočtu  v celkové  výši  17 707   200,--  Kč,  které  je  zapracována  do 
příjmové části  rozpočtu  města.  Příspěvek na výkon státní  správy  ve  výši  16 282 
145,--  Kč  zahrnuje  částečnou  úhradu  osobních  a  věcných  nákladů  spojených 
s výkonem státní  správy.  což je  oproti  rozpočtu roku 2022 více o 1 237 527 Kč. 
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Celková dotace zahrnuje i dotaci na opatrovnictví ve výši 122 000 Kč (na rok 2023 
paušální částka ve výši 30 500 Kč na opatrovance za rok), 259 722 Kč na vydávání 
občanských průkazů (141 Kč za každou žádost), 118 863 Kč na vydávání řidičských 
průkazů (141 Kč za každou žádost), 430 337 Kč na územní plánování (2 742 Kč za 
každé  vydané  závazné  stanovisko  dle  §  96b  zák.  183/2006  Sb.  o  územním 
plánování), 14 595 Kč za aktivaci elektronického čipu při vydání OP (35 Kč jeden 
úkon), 219 863 Kč -avízo – živnostenský rejstřík ( za jedno zpracované avízo 343 Kč 
– doplnění údajů ze základních registrů), 259 721 Kč zkušební komisaři (za každou 
část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla ).

5) Financování pol. 8115

Do příjmové části návrhu rozpočtu je zapojena část předpokládaného zůstatku roku 
2022 ve výši 30 000 tis Kč. 

ROZPOČTOVÉ   VÝDAJE  města  v navrhovaném  objemu  174 193   200,--   Kč se 
skládají z běžných výdajů, které jsou určeny na zabezpečení činnosti města, jeho 
příspěvkových organizací a organizačních složek dle jednotlivých paragrafů ve výši 
119 360 200 Kč a z kapitálových výdajů ve výši 54 823 000,-- Kč. Podrobný rozpis 
všech výdajů tvoří tabulkovou přílohu návrhu rozpočtu na rok 2023. 
Financování, pol. 8124 ve výdajové části rozpočtu zahrnuje splátky jistin přijatých 
úvěrů ve výši 5 115 tis Kč.

Změny schváleného rozpočtu, tzn. např. dotace, ostatní příjmy a výdaje nad rámec 
tohoto rozpočtu budou řešeny rozpočtovými opatřeními během roku 2023. 

Telč, 1.12.2022
Ing. Lenka Komůrková
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Výpočet daňových příjmů obce pro rok 2023 dle predikce MF ČR

Obec: Telč

Procentní podíl obce dle sl. č.9 vyhlášky č. 249/2022 Sb. 0,038623

Procentní podíl obce dle sl. č.11 vyhlášky č. 249/2022 Sb. 0,047591

(možné dílčí nesoulady součtů způsobuje zaokrouhlení)

Daňový příjem
ZDROJ *§4 odst.1 ZE ZDROJE AŽ K ČÁSTCE PRO KONKRÉTNÍ OBEC NÁVRH 2023

POSTUP VÝPOČTU DAŇOVÉHO PŘÍJMŮ OBCE v tis. Kč

ř.1 DPH b) ve sl. č.9 vyhlášky č.213/2015 Sb. 1211

ř.2 DPPO celkem f) + h) součet ř.3 a 4 = 1121

ř.3     DPPO bez plac. obcemi a kraji f) ve sl. č.9 vyhlášky č.213/2015 Sb. 

ř.4     DPPO plac. obcí h) dle místních podmínek  (př. ponecháme úroveň roku 2018) =

ř.5     DPPO plac. krajem --- --- --- -

ř.6 DPFO celkem --- součet ř.7,8 a 12 =

ř.7      DPFO-zvl.sazba d) vyjma c) ve sl. č.9 vyhlášky č.213/2015 Sb. 1113

ř.8      DPFO-podnikatelé celkem e) + g) součet ř.9 a 10 =

ř.9      DPFO-podnikatelé sdílený e) ve sl. č.9 vyhlášky č.213/2015 Sb. 1112

ř.10      DPFO-podnikatelé 30% 0 g) zrušeno

ř.11      DPFO-podnikatelé 10% --- --- --- -

ř.12      DPFO-závislá celkem c) + i) součet ř.13 a 14 =

ř.13      DPFO-závislá sdílený c) ve sl. č.9 vyhlášky č.213/2015 Sb. 1111

ř.14      DPFO-závislá 1,5% motivace i) ve sl. č.11 vyhlášky č.213/2015 Sb. 900,00 1111

ř.15 Daň z nemovitých věcí a) dle místních podmínek  (př. ponecháme úroveň roku 2018 =

ř.16 Místní a správní poplatky 0 --- dle místních podmínek  (př. ponecháme úroveň roku 2018 =

ř.17 Poplatky za znečišťování ŽP --- dle místních podmínek  (př. ponecháme úroveň roku 2018 =

ř.18 Odvod z loterií --- dle místních podmínek  (př. ponecháme úroveň roku 2018 =

Celkem daňové příjmy součet ř.18, 17, 16, 15, 6, 2 a 1 =

* písmeno v §4 odst. 1 zákona o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se postupuje
DPFO  -  daň z příjmů fyzických osob 
DPPO  -  daň z příjmů právnických osob

...výpočet pomocí % podílů ve vyhlášce

VÝSLEDEK                
     v tis. KčOBCE ČR v 

mil. Kč
z.č.243/2000 

(377/2007 Sb.)

153 200 59 170,436 53 150,00

70 300 24 371,113 21 900,00

63 100 24 371,113 21 900,00

57 600 22 432,425 18 500,00

9 000 3 476,070 2 500,00

2 800 1 081,444 1 000,00

2 800 1 081,444 1 000,00

45 700 17 874,911 15 000,00

43 200 16 685,136 14 100,00

2 500 1 189,775

281 100 105 973,974 93 550,00

KURZÍVA…. podle místních podmínek - NUTNO DOPLNIT !!!
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Přehled o úvěrech, půjčkách a splátkách

Účel úvěru, poskytovatel Splátky jistin

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Financování projektů 2018,2020 * 42400 35405 2200 2200 2595

Financování projektů 2019,2020** 39000 700 31440 2533

Financování projektů 2020,2022*** 67000 2520 3024 3024 3024 3024 3024 49360

CELKEM 42400 39000 67000 0 0 36105 33640 4733 5115 3024 3024 3024 3024 3024 49360

2020 - jednorázová dotace 35 405 tis Kč
2021 - jednorázová dotace 28 690 mil Kč
2022 - jednorázová dotace 
* financování projektů v roce 2018, 2019 - akce "Centrum odborné výkuky ZŚ Hradecká", "Zkvalitnění odborné výkuky ZŠ Masarykova",

** financování projektů v roce 2019, 2020 - akce revitalizace památek - I. etapa - "Dům dětí a mládeže"

*** financování projektů: Zvýšení kapacity MŠ Komenského, Rekonstukce radnice, Expozice přír. a kul. dědictví, Stezka" Vodním světem za zábavou i poznáním"

Pozn.: projekty 2019,2020 - DDM - úvěr nedočerpán, vyčerpáno 34 673 tis Kč

           projekty 2020,2022 - *** úvěr nedočerpán, vyčerpáno 66 857 tis Kč

Účet 451 k 13.12.2021 - 44 349 692,18 Kč
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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.3 bod č.7

Název materiálu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Telče

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

Textová část:
Předmětem podání je návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Telče na roky 2023-2026, který
nahradí dosud platný rozpočtový výhled z 16.12.2019 (UZ 84-7/8/2019).

Přílohy:
střednědobý výhled 2023-2026.pdf
Komentář SV 2023_2026.pdf

Stanovisko RM:
UR 35-11/3/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Telče na
rok 2023-2026 dle přílohy podání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Telče na rok 2023-2026 dle
přílohy podání.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:30.11.2022



MĚSTO TELČ Skutečnost Skutečnost Schválený rozpočet Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

tř. 1 - Daňové příjmy 94 469,00 102 236,00 92 390,00 109 720,00 110 520,00 112 200,00 113 300,00

tř. 2 - Nedaňové příjmy 14 855,00 15 282,00 10 336,00 11 521,00 10 197,00 11 350,00 11 500,00

tř. 3 - Kapitálové příjmy 20,00 14 514,00 100,00 5 100,00 100,00 100,00 100,00

tř. 4 - Přijaté transfery 189 692,00 130 653,00 19 466,00 22 957,00 17 600,00 17 800,00 17 800,00

PŘÍJMY CELKEM 299 036,00 262 685,00 122 292,00 149 298,00 138 417,00 141 450,00 142 700,00

tř. 5 - Běžné výdaje 182 621,00 163 866,00 93 720,00 121 600,00 113 894,00 114 500,00 120 315,00

tř. 6 - Kapitálové výdaje 127 463,00 66 846,00 39 782,00 52 583,00 15 900,00 21 000,00 22 300,00

VÝDAJE CELKEM 310 084,00 230 712,00 133 502,00 174 183,00 129 794,00 135 500,00 142 615,00

SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE = FINANCOVÁNÍ -11 048,00 31 973,00 -11 210,00 -24 885,00 8 623,00 5 950,00 85,00

Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků -36 364,00 -33 641,00 -4 733,00 -5 115,00 -3 024,00 -3 024,00 -3 024,00

Přijaté půjčené prostředky 39 330,00 34 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opeerace z pen. účtů org. nemající char. příjmů a výdajů -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech 8 087,00 -32 492,00 15 943,00 30 000,00 -5 599,00 -2 926,00 2 939,00

FINANCOVÁNÍ = SCHODEK(+)/PŘEBYTEK(-) 11 048,00 -31 973,00 11 210,00 24 885,00 -8 623,00 -5 950,00 -85,00
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1) Daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery (dotace)       
Výpočet sdílených daní je stanoven v souladu se zákonem 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní v platném znění. Jejich plánovaná výše vychází z předpokládané skutečnosti 

roku 2022 a z důvodu opatrnosti nejsou sdílené daně navyšovány podle predikce MF, ale kopírují předpokládanou skutečnost 2022 pouze s mírným navýšením.  Daň 

z nemovitosti zůstává na úrovni skutečnosti roku 2022. Ostatní daňové příjmy, tj. místní a správní poplatky, jsou ponechány zhruba ve stejné výši jako v roce 2022. 

Nedaňové příjmy města, tzn. vlastní příjmy, jsou navrženy s konzervativním meziročním nárůstem s ohledem na známé skutečnosti a jejich plněním za poslední období. 

Kapitálové příjmy - jedná se o příjmy z prodeje pozemků - ve většině případů majetkoprávní vyrovnání. Případné prodeje bytů nebo pozemků pro podnikatelské záměry nejsou 

součástí rozpočtového výhledu. Transfery (dotace) - zapracovány pouze dotace, které se opakují a lze předpokládat, že je město obdrží i v následujících letech (výkon státní 

správy).        

        
2) Výdaje        
Rozpočtové výdaje jsou nastaveny tak, aby finanční prostředky byly využívány co nejefektivněji a zároveň jejich výše zabezpečila fungování nejen města ale i všech organizací 

města, jejichž je město zřizovatelem. Vzhledem k možnostem příjmové části rozpočtu nejsou běžné výdaje nikterak výrazně navyšovány. Plánované kapitálové výdaje navazují 

částečně na tzv. Fond projektů. Financování zahrnuje splátky jistin úvěrů, případné zapojení rezervy 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.3 bod č.8

Název materiálu:
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2023

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

Textová část:
Předmětem podání je návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města
na rok 2023.

Přílohy:
Soupis veřejnoprávních smluv.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace z rozpočtu města na rok 2023 dle přílohy podání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města
na rok 2023 dle přílohy podání.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:02.12.2022



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Telče v roce 2023

Název organizace, IČ Kč Termín zaslání dotace

Česko - francouzská akademie Telč, o.p. s. IČ 36911612 150 000,00 nejpozději ke konci prvního čtvrtletí

Sdílení IČ 22673377 300 000,00 nejpozději ke konci prvního čtvrtletí

Kruh přátel hudby IČ 70418861 70 000,00 nejpozději ke konci prvního čtvrtletí

SK Telč IČ 00566985 300 000,00 nejpozději ke konci prvního čtvrtletí

Sokol Telč IČ 60544937 220 000,00 nejpozději ke konci prvního čtvrtletí

Oblastní charita Jihlava - Dům s pečovatelksou službou IČ 44990260 1 200 000,00 ke konci každého čtvrtletí

Oblastní charita Jihlava - Zastávka  IČ 44990260 350 000,00 ke konci pololetí

Oblastní charita Jihlava - Terénní programy  IČ 44990260 20 000,00 ke konci pololetí

SeneCura SeniorCentrum Telč,  Domov pro seniory IČ 08169306 1 000 000,00 ke konci každého čtvrtletí

SeneCura SeniorCentrum Telč,  Domov se zvláštím režimem IČ 08169306 500 000,00 ke konci pololetí
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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.3 bod č.9

Název materiálu:
Prodej nemovitostí v k.ú. Telč Kraji Vysočina

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

Textová část:
Město Telč zveřejnilo záměr prodeje nemovitostí,  konkrétně parc. č.  st.  473/1 jehož součástí je
zemědělská stavba čp. 15, parc. č. st. 473/3, jehož součásti je stavba rodinného domu čp. 120 a parc.
č. 561 zahrada vše na LV 10001 pro obec Telč, k.ú. Telč. Záměr prodeje byl zveřejněn od 30.9. do
30.11. 2022. O odkup výše uvedených nemovitostí požádal Kraj Vysočina pro výstavbu komunitních
domácností se službou domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a ambulantní
služby. Cena nemovitostí je stanovená na základě znaleckého posudku ve výši 5 100 000 Kč.

Přílohy:
Dopis_starosta_Telč_9_2022.pdf
Znalecký_posudek.pdf
Studie_rekonstrukce.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  prodej nemovitosti  pozemku p.č. st.  473/1
jehož součástí je zemědělská stavba čp. 15, p.č. st. 473/3, jehož součásti je stavba rodinného domu
čp. 120 a p.č. 561 zahrada vše v obci a k.ú. Telč Kraji Vysočina za cenu ve výši 5 100 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej  nemovitosti  pozemku parc.  č.  st.  473/1 jehož součástí  je
zemědělská stavba čp. 15, parc.č. st. 473/3, jehož součásti je stavba rodinného domu čp. 120 a parc.č.
561 zahrada vše v obci a k.ú. Telč Kraji Vysočina za cenu ve výši 5 100 000 Kč.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:30.11.2022
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����s��t � ��uvXX JFKL�� i88 wpxyzpzw{|}}p~�8J2*̀#+#*"$ 212$%*/*"&3 EW���������\�̂� Y�� �����o�nq���op;<=qp��q���p���8 i88 ��ypyy}|}}p~�8����������8��8 Y�� ��������8������8��8 i88 ���pz� | �p~�8:�¡<��p�¢£pzy}p¤8¥¡¦§�>=op;<=q8 i88 ���pz� | �p~�8m�¥<̈ <�p¢£�£p��£px�{©{p¤8ª�«����¬���85®5®8̄�°�±«�²8 88 {{�p���|}}p~�8m�¥<̈ <�p¢£�£p��£px�{©{p¤8¥¡¦§�>=op;<=qp;<n�<̈ 8 i88 � {p}xx| �p~�8y£pm�¥<̈ <�p¢£�£p��£px�{©z8j®5®8��°�±«�8³*D"A�a* 2 12e*L*, 1�F� a$� ǵ�KW *.#D2.C"b . ,C$Ca$hc "*L2.#$2a$& µC,2 eCa$C.f"A 1B2+'C C "AD.2%&v µ*'2¶ a2cFAa$& µ* 2/µ*,$ F1� W·v *.#D2.C"b . ,C$Ca$hc "*L2.#$2a$& µC,2 e*LfDfBa,A a$C./C� �0+*̧2.C"b 12e*L*, µ* L2¶"- "C12µ#$ 1%*a 12e*L*, 1�F� ·¹W "C .*º,*h- .*%*µ"- #"¶*"bha,- a&$f . 2/+#v 1%&a$c1"b µ* 1%*a 12e*L*, 1�F� ·¹W e* a$A$"& e1*."f"- ,2Lc"#,C+* cB#+* u� ,.f$"C� �:;<=>=?8»��Q¼�T��V�U��Qs��ST�UTsS�½¾8i856l7l8»��Q¼����������¿Qs�V�½̄�O�l64Àl8Á=�<Âp�̈ <¥Ã¡?;?;Äp�n¦�Åp¢�¥<̈ �Ã8ÆAe*. e"C,c� F�� �S�W� Ç*2L*$h#+,b $.Ch C .*B#,2a$ 12e*L,c3 È.Ch /*e .B#.c "C .(c¶#$& ��d2e*L*, 12ce* 12D a$C./2c F1� W· a 1%#B*'BbL 12e*L,*L eC'hCD( 1�F� ·¹W .* .BCa$"#+$.& a$*µ"-'2 .BCa$"&,C�� »»�� ���� É.C¶#$2a$ 12e*L,c C *Ê12e#+*3 É.C¶#$2a$ $*h-�V���¿Qs�V�����
���.F*$"f ��2a$C$"& 2h#*"$C+*� »_�� ���� @$&¶*"- eA,BCD2.- 12DL&",(3 Æ*e$&¶*"- eA,BCD2.- 12DL&",(� »»»�� ��g� Ë'hA"f"A Ìe*L& C 2+'hC""A 1AaLC3 0+'hC""- 1AaL2 ����¿QsQ��UQ�"C+'Ae& . 2+'hC""-L 1AaLc Ífa$a,- 1CLA$,2.- h*e*h.C+*� � »»�� ����·� 0L*e*"& c¶&.A"& 12e*L,c3 Î*e 2L*e*"& c¶&.A"&� »�� ��Příloha 2: Znalecký_posudek.pdf (str.13)



������������	
	���������������
������������������
������������� ���� ������ � ��� ��!�"#��$������������ %&�'���(�)*+,�'�-./0-�� � ,�'���123456789:;2<8=�'��>�?��@�?��+�'�������?���AB��?���AC��'�-./0/�DEF62G:H8I5J2K248JFLEF6M:N8I35OPQ8F8:R;65SH85O2:M:78;328T8U85;LEV8W8F8I5J2K4Q85;8ENE58O2:Q85;65J2:N�XY����Z"�[�	\���$��"	]"�\�������	
�̂�����Z"�#]��_
	Y��̀��� _a]�����
�bcde#fg�� �hijk� lmjno� pqro�sjht�bcde#fg��T�u�vwxyz�{�|�LEF62G:H8I5J2K248|�JFLEF6M:R8I35OPF8F8:R;65SH}8~�:4�:H8O2324� �����"��	���� � ���AA���� ���ABA�� � ����B��A��>�q� �a��� X
������d���"� �\#̀�
���fg� �jiho�sjht�bcde#fg� �jht�bcd������"��	���� �
�	��Z�"��
�
��a��"Y�� �C���� ���� ���B��A��� ��C��B������	
�̂���Z"�#]���sj��j�� ���� � � {����0u.--��V�V8�G�24E8�IV8W�����"�
�\�"̂$]	��	"�"���dZ�����$��#��	̀�\��
�Z"�#]���
�	
�̀���Z�"����Z�d���	�����e����	
�̂�̀��
�
��$�$��"�aZ
�����	�	"�"���	̀�"���
��"������"̂$]	��"������"��"#��Z"�	
��\��
�Z�d���	�����e��� ��a���"�ZY��#��¡�da�	d�̀�Z"��]�Z�"���	
�̂��̂�����[�	����"�Z�����"�Z�"�	"��¡�Z"�	
��"����Z��"����Z"�"̂ �̀���Z"�[�	\����	
�̂�����#
	��a��¡��Z��"̂��Z�"�a�̀����	
�̂��
�¢�
$�������	"���]\���#
Z�"]"�"��"]���£¤¤¡�#"[�a����Y���Z�"�¢d�����]�
��̀����#̀ �̀��]\���Z�"��]	������[���¢�
$�"��	aY��"̂$]	�����Z"�
Y��"��$��	�	������"̂��Z"�	
�����̂�����
�"̂$]	�Z�"�a�̀���[a�����	
�̂���¢Z�
����
�
��$�����"�Z��]����"��"�"̂��[��"	�"�	���	
�̂�¡�ZY�Z
��̀�#̀�������
�
]	���	
�̂�¡�Z�"�a�̀���̂����Z"���̂̀[������["�
���Z�a�����Z"���������¤�¥,��	����̂�����
�"̂$]	��Z�"�a�̀���
����a]�
�������["�
���Z�a���c��
	��"��̀��$�"̂$]	�����[��
�\�����c��
	��"��̀���$�"̂$]	�Y�������$��"�\��"����
����"�\��"�����	�
������
��
���¦ji�j�m§̈j�¥©��	"�"�����̂$]	��	"�"���$����Z"��d�̀�Y�����ZY��#����	Y#���
#"�	
	�\#��Z�"�	"�
#�¡�ZY�d#[��ZY��	�Z�̀�\� �̂��Z"���Z�"�	"�������"�\��"����da�	��"̂$]	�¡�ZY��	�Z�\���	�Z#������"�\��"�����	�	"����	̀�̀�"̂$]	����]�Z���Z�"�	"��ZY��	�Z�\���
�Y�\#����"���	̀#����
��
�����	a�a�$��"�"�Z�"�	"������ª��]d���d�Z
���$�#]"�¡��̂"«��]�Z���Z�"�	"��$���
����#��
��Z"��
���Z�"�	"����
	"Z�\��
�	�Z�$�����Z"�����"�"���X�����Z�"�	"����Z��"����Z"�"̂ �̀���[��
�\�$
]"��]�
���#̀ �̀��]\���Z�"��]	��$�]��
	��"��̀�������[��
�\�����̂$]	�#a���
�
]	��̂��"������#���������������¡��̂"«���Z���$�Z"�#��]���	
�"�����������"��	���¬�Z�"��
�"�\�"̂$]	���̂$]	�#a���
�
]	���#̀ �̀��]���	
�̂��Z�"���]�
��̀����#̀ �̀��]\���Z�"����
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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.3 bod č.10

Název materiálu:
Darování pozemku parc. č. 7305/2 v k.ú. Telč Kraji Vysočina

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

Textová část:
Město Telč zveřejnilo záměr darovat pozemek města par. č. 7305/2 o vým. 960 m2 v k. ú. Telč Kraji
Vysočina.  Kraj  o  pozemek požádal  z  důvodu plánované stavby ZZS Kraje Vysočina -  výjezdové
stanoviště Telč.

Přílohy:
ZZS1.pdf
ZZS2.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města darovat pozemek par. č. 7305/2 o vým. 960 m2 v k. ú.
Telč Kraji Vysočina pro výstavbu výjezdového stanoviště ZZS Kraje Vysočina.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje darovat pozemek par. č. 7305/2 o vým. 960 m2 v k. ú. Telč Kraji
Vysočina pro výstavbu výjezdového stanoviště ZZS Kraje Vysočina.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:30.11.2022
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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.3 bod č.11

Název materiálu:
Odkup pozemku parc. č. 6167/1 v k.ú. Telč

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

Textová část:
Předmětem podání je nabídka na majetkoprávní vypořádání části komunikace
v ulici Jiráskova, které je postavena na pozemcích cizích vlastníků.  městu nabídla
prodej pozemku parc. č. 6167/1 o výměře 180 m2 za kupní cenu 250 Kč/m2 s podmínkou úhrady
správního poplatku ve výši 2000 Kč spojeného s návrhem na vklad.

Přílohy:
Telč - pozemek.pdf
mapa.pdf

Stanovisko RM:
UR 36-12/3/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 6167/1 o výměře
180 m2 v obci a k.ú. Telč za kupní cenu 250 Kč/m2 a úhradu nákladů s odkupem spojených.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 6167/1 o výměře 180 m2 v obci a k.ú.
Telč za kupní cenu 250 Kč/m2 a úhradu nákladů s odkupem spojených.

Zpracoval:Lenka Komůrková Datum:30.11.2022
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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.



POZEMEK parc.č. 6167/1, výměra 180 m2, ostatní plocha (ostatní komunikace) 
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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.3 bod č.12

Název materiálu:
Majetkoprávní vypořádání pozemků v ul. Dačická

Předkladatel:
Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
Předmětem podání je schválení kupních smluv v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků
v  ul.  Dačická.  V  rámci  geodetického  zaměření  chodníku  v  ul.  Dačická  bylo  zjištěno,  že  část
soukromých pozemků zasahuje do stávajícího chodníku. Z tohoto důvodu ORÚP kontaktoval majitele
pozemků s žádostí o majetkoprávní vypořádání. Cena 250 Kč /m2.
V příloze smlouvy kupní na jednotlivé pozemky + vypracovaný geometrický plán.

Příloha:
1: Kupní smlouvy
2: Geometrický plán

Přílohy:
1_Kupní smlouvy.pdf
2_Geometrický plán.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemků pod chodníkem v ulici Dačická
dle kupních smluv uvedených v příloze č. 1 podání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků dle kupních smluv uvedených v příloze č.1 podání.

Zpracoval:Vladimír Švec Datum:02.12.2022



KUPNÍ SMLOUVA 

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

1. Prodávajícím 

Bankovní spojení ……….. 
Číslo účtu: ……………. 
(dále také jako „prodávající“) 
 
2. Kupujícím 

Město Telč, IČ 00286745, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, zastoupené 
starostou města Mgr. Vladimírem Brtníkem 
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1466015399/0800 
(dále také jako „kupující“) 
 

ve smlouvě společně jako „smluvní strany“. 

I. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo o 
výměře 527 m2 zapsaném na listu vlastnictví č. 17 pro obec Telč, katastrální území 
Telč, okr. Jihlava. 

(2) Geometrickým plánem č. 2180-17/2015, jehož souhlas s očíslováním parcel potvrdil 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč dne 4.7.2015 pod číslem 
PGP-57/2015- 739 byl z pozemku parcelní číslo  v katastrálním území Telč nově 
oddělen pozemek parcelní číslo 480/3 o výměře 6 m2, který je předmětem této kupní 
smlouvy (dále rovněž „předmět koupě“). Tento geometrický plán je nedílnou součástí 
této kupní smlouvy. 

II. 

(1) Prodávající prodává předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 500,00 Kč (slovy: Tisícpětsetkorunčeských) 

kupujícímu. Kupující předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím za tuto kupní 

cenu kupuje.  

(2) Kupní cenu ve výši 1 500,00 Kč (slovy: Tisícpětsetkorunčeských) zaplatí kupující 
prodávajícímu na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode 
dne doručení vyrozumění o vkladu smlouvy kupní předmětu smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

III. 

(1) Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího dnem 

vkladu práva do katastru nemovitostí, a to s účinky ke dni podání návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí. Svými smluvními projevy jsou však smluvní strany vázány již 

podpisem této kupní smlouvy. 

Příloha 1: 1_Kupní smlouvy.pdf (str.1)



IV. 

(1) Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s koupí nemovitosti včetně 
správního poplatku za vklad této smlouvy kupní do katastru nemovitostí.  

 

V. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět koupě prodat.  

(2) Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva 

či jiné právní vady.  

(3) Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že je mu znám jeho současný 

faktický stav, že na něm neshledal žádné zjevné vady, na které by nebyl prodávajícím 

upozorněn a že předmět koupě v tomto stavu bez výhrad kupuje.  

(4) Prodávající i kupující prohlašují, že se zdrží jakýchkoliv jednání, která by mohla zmařit 

řádné splnění této kupní smlouvy. 

VI. 

(1) Koupě pozemku, označené jako předmět koupě v článku II. této smlouvy, byl schválen 
na XXX zasedání zastupitelstva Města Telče dne XXXX usnesením XXXXX. 
 

VII. 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato kupní smlouva bude v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna na portálu veřejné správy v registru 

smluv, přičemž zveřejnění zajistí kupující. 

VIII. 

(1) Tato kupní smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu 

obou smluvních stran.  

(2) Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

jeden je určen k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

Katastrálním úřadě pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.  

(3) Tato kupní smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu před jejím podpisem přečetly. 

 

V …………………………….., dne …………….  V ……………………………., dne 

 

…………………………......................               ………………………........................... 
                                   Mgr. Vladimír Brtník 

                                                                            starosta města 

 

 

…………………………...................... 
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KUPNÍ SMLOUVA 

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

1. Prodávajícím 

Bankovní spojení ……….. 
Číslo účtu: ……………. 
(dále také jako „prodávající“) 
 
2. Kupujícím 

Město Telč, IČ 00286745, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, zastoupené 
starostou města Mgr. Vladimírem Brtníkem 
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1466015399/0800 
(dále také jako „kupující“) 
 

ve smlouvě společně jako „smluvní strany“. 

I. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo st. o 
výměře 679 m2 zapsaném na listu vlastnictví č. 667 pro obec Telč, katastrální území 
Telč, okr. Jihlava. 

(2) Geometrickým plánem č. 2180-17/2015, jehož souhlas s očíslováním parcel potvrdil 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč dne 4.7.2015 pod číslem 
PGP-57/2015- 739 byl z pozemku parcelní číslo st. v katastrálním území Telč 
nově oddělen pozemek parcelní číslo 7825 o výměře 8 m2, který je předmětem této 
kupní smlouvy (dále rovněž „předmět koupě“). Tento geometrický plán je nedílnou 
součástí této kupní smlouvy. 

II. 

(1) Prodávající prodává předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2000,00 Kč (slovy: Dvatisícekorunčeských) 

kupujícímu. Kupující předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím za tuto kupní 

cenu kupuje.  

(2) Kupní cenu ve výši 2000,00 Kč (slovy: Dvatisícekorunčeských) zaplatí kupující 
prodávajícímu na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode 
dne doručení vyrozumění o vkladu smlouvy kupní předmětu smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

III. 

(1) Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího dnem 

vkladu práva do katastru nemovitostí, a to s účinky ke dni podání návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí. Svými smluvními projevy jsou však smluvní strany vázány již 

podpisem této kupní smlouvy. 
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IV. 

(1) Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s koupí nemovitosti včetně 
správního poplatku za vklad této smlouvy kupní do katastru nemovitostí.  

 

V. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět koupě prodat.  

(2) Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva 

či jiné právní vady.  

(3) Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že je mu znám jeho současný 

faktický stav, že na něm neshledal žádné zjevné vady, na které by nebyl prodávajícím 

upozorněn a že předmět koupě v tomto stavu bez výhrad kupuje.  

(4) Prodávající i kupující prohlašují, že se zdrží jakýchkoliv jednání, která by mohla zmařit 

řádné splnění této kupní smlouvy. 

VI. 

(1) Koupě pozemku, označené jako předmět koupě v článku II. této smlouvy, byl schválen 
na XXX zasedání zastupitelstva Města Telče dne XXXX usnesením XXXXX. 
 

VII. 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato kupní smlouva bude v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna na portálu veřejné správy v registru 

smluv, přičemž zveřejnění zajistí kupující. 

VIII. 

(1) Tato kupní smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu 

obou smluvních stran.  

(2) Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

jeden je určen k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

Katastrálním úřadě pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.  

(3) Tato kupní smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu před jejím podpisem přečetly. 

 

V …………………………….., dne …………….  V ……………………………., dne 

 

 

 

 

…………………………......................               ………………………........................... 
                                          Mgr. Vladimír Brtník 
                                              starosta města 
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KUPNÍ SMLOUVA 

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

1. Prodávajícím 

Bankovní spojení ……….. 
Číslo účtu: ……………. 
(dále také jako „prodávající“) 
 
2. Kupujícím 

Město Telč, IČ 00286745, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, zastoupené 
starostou města Mgr. Vladimírem Brtníkem 
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1466015399/0800 
(dále také jako „kupující“) 
 

ve smlouvě společně jako „smluvní strany“. 

I. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo o 
výměře 224 m2 zapsaném na listu vlastnictví č. 2120 pro obec Telč, katastrální území 
Telč, okr. Jihlava. 

(2) Geometrickým plánem č. 2180-17/2015, jehož souhlas s očíslováním parcel potvrdil 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč dne 4.7.2015 pod číslem 
PGP-57/2015- 739 byl z pozemku parcelní číslo v katastrálním území Telč nově 
oddělen pozemek parcelní číslo 7578/2 o výměře 7 m2, který je předmětem této kupní 
smlouvy (dále rovněž „předmět koupě“). Tento geometrický plán je nedílnou součástí 
této kupní smlouvy. 

II. 

(1) Prodávající prodává předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1750,00 Kč (slovy: 

Tisícsedmsetpadesátkorunčeských) kupujícímu. Kupující předmět koupě se všemi 

součástmi a příslušenstvím za tuto kupní cenu kupuje.  

(2) Kupní cenu ve výši 1750,00 Kč (slovy: Tisícsedmsetpadesátkorunčeských) zaplatí 
kupující prodávajícímu na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 
dnů ode dne doručení vyrozumění o vkladu smlouvy kupní předmětu smlouvy do 
katastru nemovitostí. 

 

III. 

(1) Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího dnem 

vkladu práva do katastru nemovitostí, a to s účinky ke dni podání návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí. Svými smluvními projevy jsou však smluvní strany vázány již 

podpisem této kupní smlouvy. 
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IV. 

(1) Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s koupí nemovitosti včetně 
správního poplatku za vklad této smlouvy kupní do katastru nemovitostí.  

 

V. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět koupě prodat.  

(2) Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva 

či jiné právní vady.  

(3) Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že je mu znám jeho současný 

faktický stav, že na něm neshledal žádné zjevné vady, na které by nebyl prodávajícím 

upozorněn a že předmět koupě v tomto stavu bez výhrad kupuje.  

(4) Prodávající i kupující prohlašují, že se zdrží jakýchkoliv jednání, která by mohla zmařit 

řádné splnění této kupní smlouvy. 

VI. 

(1) Koupě pozemku, označené jako předmět koupě v článku II. této smlouvy, byl schválen 
na XXX zasedání zastupitelstva Města Telče dne XXXX usnesením XXXXX. 
 

VII. 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato kupní smlouva bude v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna na portálu veřejné správy v registru 

smluv, přičemž zveřejnění zajistí kupující. 

VIII. 

(1) Tato kupní smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu 

obou smluvních stran.  

(2) Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

jeden je určen k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

Katastrálním úřadě pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.  

(3) Tato kupní smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu před jejím podpisem přečetly. 

 

V …………………………….., dne …………….  V ……………………………., dne 

 

 

…………………………......................               ………………………........................... 
                                   Mgr. Vladimír Brtník 

                                                                            starosta města 
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KUPNÍ SMLOUVA 

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

1. Prodávajícím 

Bankovní spojení ……….. 
Číslo účtu: ……………. 
(dále také jako „prodávající“) 
 
2. Kupujícím 

Město Telč, IČ 00286745, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, zastoupené 
starostou města Mgr. Vladimírem Brtníkem 
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1466015399/0800 
(dále také jako „kupující“) 
 

ve smlouvě společně jako „smluvní strany“. 

I. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo  o 
výměře 286 m2 zapsaném na listu vlastnictví č. 920 pro obec Telč, katastrální území 
Telč, okr. Jihlava. 

(2) Geometrickým plánem č. 2180-17/2015, jehož souhlas s očíslováním parcel potvrdil 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč dne 4.7.2015 pod číslem 
PGP-57/2015- 739 byl z pozemku parcelní číslo v katastrálním území Telč nově 
oddělen pozemek parcelní číslo 7577/2 o výměře 2 m2, který je předmětem této kupní 
smlouvy (dále rovněž „předmět koupě“). Tento geometrický plán je nedílnou součástí 
této kupní smlouvy. 

II. 

(1) Prodávající prodává předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 500,00 Kč (slovy: Pětsetkorunčeských) kupujícímu. 

Kupující předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím za tuto kupní cenu 

kupuje.  

(2) Kupní cenu ve výši 500,00 Kč (slovy: Pětsetkorunčeských) zaplatí kupující 
prodávajícímu na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode 
dne doručení vyrozumění o vkladu smlouvy kupní předmětu smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

III. 

(1) Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího dnem 

vkladu práva do katastru nemovitostí, a to s účinky ke dni podání návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí. Svými smluvními projevy jsou však smluvní strany vázány již 

podpisem této kupní smlouvy. 
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IV. 

(1) Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s koupí nemovitosti včetně 
správního poplatku za vklad této smlouvy kupní do katastru nemovitostí.  

 

V. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět koupě prodat.  

(2) Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva 

či jiné právní vady.  

(3) Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že je mu znám jeho současný 

faktický stav, že na něm neshledal žádné zjevné vady, na které by nebyl prodávajícím 

upozorněn a že předmět koupě v tomto stavu bez výhrad kupuje.  

(4) Prodávající i kupující prohlašují, že se zdrží jakýchkoliv jednání, která by mohla zmařit 

řádné splnění této kupní smlouvy. 

VI. 

(1) Koupě pozemku, označené jako předmět koupě v článku II. této smlouvy, byl schválen 
na XXX zasedání zastupitelstva Města Telče dne XXXX usnesením XXXXX. 
 

VII. 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato kupní smlouva bude v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna na portálu veřejné správy v registru 

smluv, přičemž zveřejnění zajistí kupující. 

VIII. 

(1) Tato kupní smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu 

obou smluvních stran.  

(2) Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

jeden je určen k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

Katastrálním úřadě pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.  

(3) Tato kupní smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu před jejím podpisem přečetly. 

 

V …………………………….., dne …………….  V ……………………………., dne 

 

 

…………………………......................               ………………………........................... 
                                              Mgr. Vladimír Brtník 

                                                                            starosta města 

 

 

…………………………...................... 
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KUPNÍ SMLOUVA 

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

1. Prodávajícím 

Bankovní spojení ……….. 
Číslo účtu: ……………. 
(dále také jako „prodávající“) 
 
2. Kupujícím 

Město Telč, IČ 00286745, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, zastoupené 
starostou města Mgr. Vladimírem Brtníkem 
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1466015399/0800 
(dále také jako „kupující“) 
 

ve smlouvě společně jako „smluvní strany“. 

I. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo st. o 
výměře 371 m2 zapsaném na listu vlastnictví č.1064 pro obec Telč, katastrální území 
Telč, okr. Jihlava. 

(2) Geometrickým plánem č. 2180-17/2015, jehož souhlas s očíslováním parcel potvrdil 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč dne 4.7.2015 pod číslem 
PGP-57/2015- 739 byl z pozemku parcelní číslo st v katastrálním území Telč nově 
oddělen pozemek parcelní číslo 7826 o výměře 1 m2. Pozemek parcelní číslo 7826 o 
výměře 1 m2 je předmětem této kupní smlouvy (dále rovněž „předmět koupě“). Tento 
geometrický plán je nedílnou součástí této kupní smlouvy. 

II. 

(1) Prodávající prodává předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 250,00 Kč (slovy: Dvěstěpadesátkorunčeských) 

kupujícímu. Kupující předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím za tuto kupní 

cenu kupuje.  

(2) Kupní cenu ve výši 250,00 Kč (slovy: Dvěstěpadesátkorunčeských) zaplatí kupující 
prodávajícímu na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode 
dne doručení vyrozumění o vkladu smlouvy kupní předmětu smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

 

III. 
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(1) Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího dnem 

vkladu práva do katastru nemovitostí, a to s účinky ke dni podání návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí. Svými smluvními projevy jsou však smluvní strany vázány již 

podpisem této kupní smlouvy. 

IV. 

(1) Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s koupí nemovitosti včetně 
správního poplatku za vklad této smlouvy kupní do katastru nemovitostí.  

 

V. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět koupě prodat.  

(2) Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva 

či jiné právní vady.  

(3) Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že je mu znám jeho současný 

faktický stav, že na něm neshledal žádné zjevné vady, na které by nebyl prodávajícím 

upozorněn a že předmět koupě v tomto stavu bez výhrad kupuje.  

(4) Prodávající i kupující prohlašují, že se zdrží jakýchkoliv jednání, která by mohla zmařit 

řádné splnění této kupní smlouvy. 

VI. 

(1) Koupě pozemku, označené jako předmět koupě v článku II. této smlouvy, byl schválen 
na XXX zasedání zastupitelstva Města Telče dne XXXX usnesením XXXXX. 
 

VII. 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato kupní smlouva bude v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna na portálu veřejné správy v registru 

smluv, přičemž zveřejnění zajistí kupující. 

VIII. 

(1) Tato kupní smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu 

obou smluvních stran.  

(2) Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

jeden je určen k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

Katastrálním úřadě pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.  

(3) Tato kupní smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu před jejím podpisem přečetly. 

 

V …………………………….., dne …………….  V ……………………………., dne 

 

…………………………......................               ………………………........................... 
                                                                Mgr. Vladimír Brtník 

                                                                                        starosta města 
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KUPNÍ SMLOUVA 

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

1. Prodávajícím 

Bankovní spojení ……….. 
Číslo účtu: ……………. 
(dále také jako „prodávající“) 
 
2. Kupujícím 

Město Telč, IČ 00286745, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, zastoupené 
starostou města Mgr. Vladimírem Brtníkem 
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1466015399/0800 
(dále také jako „kupující“) 
 

ve smlouvě společně jako „smluvní strany“. 

I. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo st.  o 
výměře 662 m2 zapsaném na listu vlastnictví č. 649 pro obec Telč, katastrální území 
Telč, okr. Jihlava. 

(2) Geometrickým plánem č. 2180-17/2015, jehož souhlas s očíslováním parcel potvrdil 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč dne 4.7.2015 pod číslem 
PGP-57/2015- 739 byl z pozemku parcelní číslo st.  v katastrálním území Telč 
nově oddělen pozemek parcelní číslo 7824 o výměře 3 m2, který je předmětem této 
kupní smlouvy (dále rovněž „předmět koupě“). Tento geometrický plán je nedílnou 
součástí této kupní smlouvy. 

II. 

(1) Prodávající prodává předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 750,00 Kč (slovy: Sedmsetpadesátkorunčeských) 

kupujícímu. Kupující předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím za tuto kupní 

cenu kupuje.  

(2) Kupní cenu ve výši 750,00 Kč (slovy: Sedmsetpadesátkorunčeských) zaplatí kupující 
prodávajícímu na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode 
dne doručení vyrozumění o vkladu smlouvy kupní předmětu smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

III. 

(1) Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího dnem 

vkladu práva do katastru nemovitostí, a to s účinky ke dni podání návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí. Svými smluvními projevy jsou však smluvní strany vázány již 

podpisem této kupní smlouvy. 
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IV. 

(1) Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s koupí nemovitosti včetně 
správního poplatku za vklad této smlouvy kupní do katastru nemovitostí.  

 

V. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět koupě prodat.  

(2) Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva 

či jiné právní vady.  

(3) Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že je mu znám jeho současný 

faktický stav, že na něm neshledal žádné zjevné vady, na které by nebyl prodávajícím 

upozorněn a že předmět koupě v tomto stavu bez výhrad kupuje.  

(4) Prodávající i kupující prohlašují, že se zdrží jakýchkoliv jednání, která by mohla zmařit 

řádné splnění této kupní smlouvy. 

VI. 

(1) Koupě pozemku, označené jako předmět koupě v článku II. této smlouvy, byl schválen 
na XXX zasedání zastupitelstva Města Telče dne XXXX usnesením XXXXX. 
 

VII. 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato kupní smlouva bude v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna na portálu veřejné správy v registru 

smluv, přičemž zveřejnění zajistí kupující. 

VIII. 

(1) Tato kupní smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu 

obou smluvních stran.  

(2) Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

jeden je určen k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

Katastrálním úřadě pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.  

(3) Tato kupní smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu před jejím podpisem přečetly. 

 

V …………………………….., dne …………….  V ……………………………., dne 

 

…………………………......................               ………………………........................... 
                                                Mgr. Vladimír Brtník 

                                                                            starosta města 

 

 

…………………………...................... 
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KUPNÍ SMLOUVA 

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

1. Prodávajícím 

Bankovní spojení ……….. 
Číslo účtu: ……………. 
(dále také jako „prodávající“) 
 
2. Kupujícím 

Město Telč, IČ 00286745, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, zastoupené 
starostou města Mgr. Vladimírem Brtníkem 
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1466015399/0800 
(dále také jako „kupující“) 
 

ve smlouvě společně jako „smluvní strany“. 

I. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo o 
výměře 526 m2 zapsaném na listu vlastnictví č. 18 pro obec Telč, katastrální území 
Telč, okr. Jihlava. 

(2) Geometrickým plánem č. 2180-17/2015, jehož souhlas s očíslováním parcel potvrdil 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč dne 4.7.2015 pod číslem 
PGP-57/2015- 739 byl z pozemku parcelní číslo v katastrálním území Telč nově 
oddělen pozemek parcelní číslo 482/14 o výměře 12 m2, který je předmětem této kupní 
smlouvy (dále rovněž „předmět koupě“). Tento geometrický plán je nedílnou součástí 
této kupní smlouvy. 

II. 

(1) Prodávající prodává předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 3000,00 Kč (slovy: Třitisícekorunčeských) 

kupujícímu. Kupující předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím za tuto kupní 

cenu kupuje.  

(2) Kupní cenu ve výši 3000,00 Kč (slovy: Třitisícekorunčeských) zaplatí kupující 
prodávajícímu na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode 
dne doručení vyrozumění o vkladu smlouvy kupní předmětu smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

 

III. 

(1) Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího dnem 

vkladu práva do katastru nemovitostí, a to s účinky ke dni podání návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí. Svými smluvními projevy jsou však smluvní strany vázány již 

podpisem této kupní smlouvy. 
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IV. 

(1) Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s koupí nemovitosti včetně 
správního poplatku za vklad této smlouvy kupní do katastru nemovitostí.  

 

V. 

(1) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět koupě prodat.  

(2) Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva 

či jiné právní vady.  

(3) Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že je mu znám jeho současný 

faktický stav, že na něm neshledal žádné zjevné vady, na které by nebyl prodávajícím 

upozorněn a že předmět koupě v tomto stavu bez výhrad kupuje.  

(4) Prodávající i kupující prohlašují, že se zdrží jakýchkoliv jednání, která by mohla zmařit 

řádné splnění této kupní smlouvy. 

VI. 

(1) Koupě pozemku, označené jako předmět koupě v článku II. této smlouvy, byl schválen 
na XXX zasedání zastupitelstva Města Telče dne XXXX usnesením XXXXX. 
 

VII. 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato kupní smlouva bude v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna na portálu veřejné správy v registru 

smluv, přičemž zveřejnění zajistí kupující. 

VIII. 

(1) Tato kupní smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu 

obou smluvních stran.  

(2) Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

jeden je určen k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

Katastrálním úřadě pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.  

(3) Tato kupní smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu před jejím podpisem přečetly. 

 

V …………………………….., dne …………….  V ……………………………., dne 

 

 

 

…………………………......................               ………………………........................... 
                                       Mgr. Vladimír Brtník 

                                                                            starosta města 

 

Příloha 1: 1_Kupní smlouvy.pdf (str.15)



Příloha 2: 2_Geometrický plán.pdf (str.1)



Příloha 2: 2_Geometrický plán.pdf (str.2)



Příloha 2: 2_Geometrický plán.pdf (str.3)



Příloha 2: 2_Geometrický plán.pdf (str.4)



Příloha 2: 2_Geometrický plán.pdf (str.5)



Příloha 2: 2_Geometrický plán.pdf (str.6)



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.3 bod č.13

Název materiálu:
Schválení strategického plánu rozvoje města

Předkladatel:
Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
Předmětem podání je schválení strategického plánu rozvoje města pro období 2022 – 2028. Jde o
koncepční dokument, který je rozdělen do dvou částí:
První analytická část (profil města) podrobně popisuje a vyhodnocuje město Telč v různých oblastech.
Jsou především využívána data ze statistického úřadu a jiných dostupných databází, údaje z vlastního
šetření.
Druhá návrhová část řeší budoucí rozvoj města, priority, opatření a aktivity, které město podporuje a
kde vidí  potenciál  budoucího vyváženého rozvoje.  Návrhová část  navazuje  na analytickou část,
reflektuje poznatky o městě uvedené v analytické části dokumentu.
Dokument byl projednán v komisích rady města.

Strategický  plán  rozvoje  města  z  důvodu  vel ikost i  souboru  je  ke  stažení  na:
www.uschovna.cz/zasilka/FHEEF88ZHEUNS5M8-SLG

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán rozvoje města Telč na období 2022 – 2028 dle
přílohy podání.

Zpracoval:Vladimír Švec Datum:02.12.2022



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.3 bod č.14

Název materiálu:
Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření budoucí kupní

Předkladatel:
Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
je stávajícím nájemcem bytu v ul.

 který je ve vlastnictví města. K bytu je uzavřena „Smlouva o nájmu bytu
a smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní“ (jedná se o bytový dům, kde náklady na výstavbu nad
rámec poskytnuté dotace dofinancovali nájemci formou předplaceného nájemného). Dne 23.11. 2022
ORÚP obdržel od  žádost o převod bytu (práv a povinností) na  Záměr
převodu práv k předmětnému bytu zveřejněn na úřední desce.

Přílohy:
1. Žádost o převod práv a povinností
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření budoucí kupní

Přílohy:
1_Žádost o převod práv.pdf
2_ Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce - pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření
budoucí kupní k bytu dle přílohy č.2 podání.

Zpracoval:Vladimír Švec Datum:02.12.2022
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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O PŮJČCE A SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ 

KUPNÍ ZE DNE 4. 11. 2003  

 
uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

v platném znění 

 
 

Město Telč 

nám. Zachariáše z Hradce č. p. 10  

588 56   TELČ  

IČ: 00286745    DIČ: CZ00286745 

č. ú.: 1466015399/0800 

zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Brtníkem 

(dále jako „Město Telč“) 

 

 

I. 

 

Na základě dohody smluvních stran dochází ke dni účinnosti tohoto dodatku ke změně v 

osobě "věřitele" a "osoby oprávněné" dle "Smlouvy o půjčce a smlouvy o uzavření budoucí 

kupní" ze dne 4. 11. 2003, kterým se stává  namísto 

 

II. 

 

Ostatní ustanovení "Smlouvy o půjčce a smlouvy o uzavření budoucí kupní" ze dne 4. 11. 

2003 zůstávají beze změny. 

 

III. 

 

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a byl 

vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž obdrží Město Telč dvě, 

po jednom vyhotovení. 
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IV. 

 

Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o půjčce a smlouvě o uzavření budoucí kupní" ze dne 4. 11. 2003 

byl schválen na XX. zasedání zastupitelstva města Telče konaném dne XX. XX. 2022 

usnesením č. UZ XXXXXXXXXX.  

 

 

V Telči dne: …………… V Telči dne: …………… 

 

 

 

 

 

………………………………….. ……………………………… 

                                                                                  

 

 

 

V Telči dne:……………. 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

Město Telč 
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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.3 bod č.15

Název materiálu:
Schválení Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

Předkladatel:
Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
Předmětem podání je schválení Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2022 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.  Oproti  předchozí vyhlášce města č.  7/2021 dochází ke
změně výše sazby poplatku z 550 Kč na 600 Kč.
V rámci přílohy č.2 podání jsou rovněž uvedeny náklady města na likvidaci odpadu za rok 2021.

Přílohy:
1: Návrh vyhlášky města č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
2: Náklady na likvidaci odpadu za rod rok 2021

Přílohy:
1_návrh vyhlášky.pdf
2_náklady na likvidaci odpadu.pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství dle přílohy č.1 podání.

Zpracoval:Vladimír Švec Datum:02.12.2022



 

Město Telč 

Zastupitelstvo obce města Telče 

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2022 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

Zastupitelstvo města Telče se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na 

základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Město Telč touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je městský úřad Telč.1 

 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatníkem poplatku je2: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo  

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, 
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.  

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 

rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4  

 
1  § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích 
2  § 10e zákona o místních poplatcích 
3 

 
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje 

 a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo   
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo 
zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, 

 1. kterému byl povolen trvalý pobyt, 
 2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, 

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu 
anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo 
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců. 

4  § 10p zákona o místních poplatcích 
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Čl. 3 

Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5 

 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku 

své poplatkové povinnosti.  

(2)  V ohlášení poplatník uvede6  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 

místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; 

právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat  

v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 

v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok 

na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) 

této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 

stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí. 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.8 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který 

může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do 

nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na 

své úřední desce.9 

 

 

 

 
5  § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 

6  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

7  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

8  § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 

9  § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 5 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 600 Kč. 

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby 

v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10 

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo 

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé 

nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na 

území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11 

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, 

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 

c) je poplatník od poplatku osvobozen. 

 

Čl. 6 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku, 

ve kterém poplatková povinnost vznikla.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek 

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková 

povinnost vznikla.  

(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 

1 této vyhlášky.  

 

Čl. 7 

Osvobození 

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení 
v obci a která je12  

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a 
má v této jiné obci bydliště,  

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči 
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,  

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce 
dítěte nebo nezletilého,  

 
10  § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
11  § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
12  § 10g zákona o místních poplatcích 

Příloha 1: 1_návrh vyhlášky.pdf (str.3)



 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově 
se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo  

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 
domácího vězení.  

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení 

v obci a která 

a) se zdržuje v psychiatrické léčebně, léčebně nebo oddělení pro dlouhodobě nemocné, 

b) se po období delší než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce nepřetržitě zdržuje v 

zahraničí, po dobu nepřetržitého zahraničního pobytu. 

 

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách 

stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.13 

 

Čl. 8 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.14 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15 

 

Čl. 9 

Odpovědnost za zaplacení poplatku16 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  

a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  

a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto 

poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo 

opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo 

opatrovníkovi poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 

společně a nerozdílně. 

 

 
13   § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
14  § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
15  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
16  § 12 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 10 

Společná ustanovení 

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle 

zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných 

částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na 

tomto pozemku.17 

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do 

kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na 

vlastníka této nemovité věci.18 

Čl. 11 

Přechodná ustanovení 

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu 

dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této 

vyhlášky. 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních předpisů. 

 

Čl. 12 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. 

 

Čl. 13 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023.  

 

 

   

 Pavel Komín  Mgr. Vladimír Brtník 

místostarosta   starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ………………….. 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ……………………… 

 
17  § 10q zákona o místních poplatcích 
18  § 10r zákona o místních poplatcích 
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Příloha č.2 podání: Náklady na likvidaci odpadu za rod rok 2021 

 

  

Komunální odpad (zajišťuje OHR) 2 700 000,00 Kč 

Svoz tříděného odpadu (zajišťuje OHR) 1 700 000,00 Kč 

Svoz s likvidace BIO(zajišťuje OHR) 507 150,00 Kč 

Sběrný dvůr (zajišťují Služby Telč) 1 560 091,48 Kč 

Odpadkové koše a likvidace drobných černých skládek (zajišťují Služby 
Telč) 1 600 000,00 Kč 

Celkem náklady 8 067 241,48 Kč 

Příjem EKO-KOM, ASEKOL… 1 291 190,42 Kč 

  

Počet poplatníků poplatku za rok 2021 5828 

  

Celkové náklady na sběr a svoz netříděného i tříděného komunálního 
odpadu v roce 2021 na jednoho poplatníka (po odečtení příjmů) 1 162,67 Kč 

 

Příloha 2: 2_náklady na likvidaci odpadu.pdf (str.1)
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Vnitřní předpis č. 7/2022 Jednací řád výborů Zastupitelstva města 
Telče 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Telče (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje 

přípravu a průběh schůzí výborů a pravidla jejich jednání. 
2. V rámci tohoto jednacího řádu může výbor v rámci dané schůze upravit usnesením 

podrobnější pravidla svého jednání. 
3. Ve sporných případech vzniklých při přípravě jednání nebo jeho průběhu se výbor řídí 

kromě obecně závazných právních předpisů také výkladem, který vychází z analogie 
s Jednacím řádem Zastupitelstva města Telče. Pokud nedojde při jednání výboru 
v procedurálních otázkách k většinové shodě, rozhodne o způsobu řešení problému 
Zastupitelstvo města Telče na svém nejbližším zasedání. 

4. V případě nepřítomnosti předsedy výboru se na předsedajícím dohodnou členové výboru. 
 

Čl. 2 
Příprava a zasedání komise 

 
1. Výbor se schází podle potřeby a ve lhůtách a termínech, stanovených plánem činnosti, 

který sestavuje výbor zpravidla na jeden rok.  
2. Přípravu jednání výboru organizuje předseda výboru zpravidla v součinnosti 

s tajemníkem výboru, který je zaměstnancem města zařazeným do městského úřadu a 
případně i dalšími osobami. Předseda výboru přitom stanoví zejména: 
a) způsob, dobu a případně místo jednání, 
b) návrh programu jednání. 

3. Návrh programu jednání vychází zejména z plánu činnosti, usnesení Zastupitelstva města 
Telče, aktuálních potřeb města Telče na svěřeném úseku činnosti výboru a z návrhů členů 
výboru. 

4. Odborné podklady pro jednání výboru, pokud výbor nejedná na základě ústních zpráv, 
informací a návrhů členů nebo neprojednává písemné materiály připravené pro jednání 
orgánů města Telče, zpravidla připravují na požádání předsedy výboru jednotlivé odbory 
městského úřadu nebo organizační složky a příspěvkové organizace města Telče. Po 
dohodě s předsedou výboru mohou některé materiály připravovat přímo členové výboru, 
spolky a jiné další subjekty a osoby. Vlastní distribuci podkladů zajišťuje na základě 
pokynů předsedy výboru tajemník výboru. 

 
Čl. 3 

Podkladové materiály pro jednání 
 
1. Pozvánka na jednání výboru obsahuje informaci o způsobu, době a místě konání schůze 

výboru a navrženém programu jednání. 
2. Podkladové materiály připravované zaměstnanci města zařazenými do městského úřadu 

pro jednání výboru zpravidla obsahují: 
a) název materiálu, 
b) označení zpracovatele a předkladatele, 
c) důvodovou zprávu k předloženému návrhu, 
d) návrh řešení a případných opatření, 
e) návrh usnesení, 
f) termín splnění, odpovědnost. 
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Vnitřní předpis č. 7/2022 Jednací řád výborů Zastupitelstva města 
Telče 

 

3. Pozvánka a podkladové materiály jsou členům výboru zasílány elektronickou poštou. 
Ve výjimečných případech (např. dřívější nedostupnost nebo neexistence materiálů) lze 
podkladové materiály předkládat i přímo na jednání výboru. 

 
Čl. 4 

Jednání výboru 
 
1. Schůzi výboru řídí zpravidla předseda nebo jím pověřený člen výboru. 
2. Předsedající řídí hlasování výboru, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby jednání 

mělo pracovní charakter a věcný průběh. 
3. Program jednání výboru navrhuje v úvodu jednání zpravidla předseda. Členové výboru 

mají právo před hlasováním o schválení programu navrhnout jeho změny. Jednání výboru 
se řídí schváleným programem. 

4. Jednání výboru se účastní osoby přizvané předsedou výboru k projednání bodů programu 
a další osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví výbor souhlas. Jednání výboru je 
vždy přístupné kterémukoliv členovi Rady města Telče a Zastupitelstva města Telče. 

5. Členové výboru mohou v rozpravě vznášet dotazy, náměty a připomínky 
k projednávaným zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů 
a navrhovat přijetí usnesení. 

6. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. 
7. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který je do 10 dnů, zpravidla prostřednictvím 

tajemníka výboru, předán ověřený předsedou výboru a tajemníkem výboru oddělení 
sekretariát. Nedílnou součástí zápisu jsou usnesení přijatá výborem na jednání. 
O formálních a obsahových náležitostech zápisu rozhoduje výbor. 

8. Součástí zápisu je vždy seznam účastníků schůze výboru, údaje o termínu a v bodech 
uvedený program jednání. 

9. Předseda výboru může rozhodnout svolat jednání výboru a následně jednání vést zcela 
v distanční formě v případech, kdy není prezenční forma možná pro právní překážku. 

10. V případě potřeby projednat věc mimo termín jednání výboru lze pro získání stanoviska 
členů výboru využít prostředků dálkového přenosu zpráv (elektronickou komunikaci). 
Volba techniky a metodiky postupu je věcí výboru. 

11. Stanovisko takto získané zařadí předseda výboru na program následujícího jednání 
výboru. 

 
Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města 
Telče. 

2. Tento vnitřní předpis byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva města konaném dne 12. 
12. 2022 usnesením č. UZ ….-…/3/2022.  

 
V Telči dne …………. 
 
 
Mgr. Vladimír Brtník 
starosta   
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