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Městský úřad Telč
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Všem členům Zastupitelstva města

Vaše značka Číslo jednací Vyřizuje V Telči
03.02.2023

PROGRAM JEDNANI 4. zasedání zastupitelstva města, dne 13.02.2023.

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 3. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (4. - 8. schůze)

6)
Souhrnná zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 18.-23.
zasedání v minulém volebním období a na 1. a 2. zasedání v aktuálním
volebním období

7) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Sportovní areál
Tyršova, Telč“

8)
Vydání Změny č. 5 Územního plánu Telč (dále jen "Změny ÚPT") navazuje na
rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny ÚPT zkráceným způsobem
pořizování dle § 55a stavebního zákona.

9) Rozprava
10) Souhrn přijatých usnesení
11) Závěr
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.4 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.4 bod č.2

Název materiálu:
Schválení programu jednání ZM
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.4 bod č.3

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

Název materiálu:
Informace o ověření zápisu z 3. zasedání ZM



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.4 bod č.5

Název materiálu:
 Zpráva o činnosti rady města (4. - 8. schůze)



Příloha 1: usneseni_R_2022_004_az_008.pdf (str.1)



Příloha 1: usneseni_R_2022_004_az_008.pdf (str.2)



Příloha 1: usneseni_R_2022_004_az_008.pdf (str.3)



Příloha 1: usneseni_R_2022_004_az_008.pdf (str.4)



Příloha 1: usneseni_R_2022_004_az_008.pdf (str.5)



Příloha 1: usneseni_R_2022_004_az_008.pdf (str.6)



Příloha 1: usneseni_R_2022_004_az_008.pdf (str.7)



Příloha 1: usneseni_R_2022_004_az_008.pdf (str.8)



Příloha 1: usneseni_R_2022_004_az_008.pdf (str.9)



Příloha 1: usneseni_R_2022_004_az_008.pdf (str.10)



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.4 bod č.6

Název materiálu:
Souhrnná zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 18.-23. zasedání v
minulém volebním období a na 1. a 2. zasedání v aktuálním volebním období

Předkladatel:
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Textová část:

Přílohy:
zápis z 1.schůze KV 23.1.2023.pdf
Usneseni_ZM_18_az_23.pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:

Zpracoval:Pavel Soukop Datum:03.02.2023



Město Telč 
Kontrolní výbor zastupitelstva města 
 
 

Zápis 
 

z 1. schůze kontrolního výboru zastupitelstva města konané dne 23. 1. 2023 
 
Přítomni: Jindřich Kaupa, předseda 

Ing. Jan Adámek, Petr Svoboda, Miroslav Kouba, Bc. Martin Navrátil-členové  
Mgr. Pavel Soukop, tajemník kontrolního výboru 
 

Omluveni: Mgr. Petra Kujínek Polodnová, Libor Slatinský 
   
1) Schválení programu schůze 

 
Jednání v 16:00 hod zahájil Jindřich Kaupa, který přivítal přítomné a dotázal se, zda navrhují 
doplnění programu. Návrh na doplnění programu nebyl podán. Jindřich Kaupa nechal hlasovat 
o návrhu programu: 
 
Program jednání: 

1) Schválení programu schůze 
2) Seznámení s činností a pravomocemi kontrolního výboru dle zákona o obcích 
3) Termíny jednání v roce 2023 
4) Plán činnosti pro rok 2023 
5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města (18. zasedání konané dne 1. 11. 2021, 

19. zasedání konané dne 13. 12. 2021, 20. zasedání konané dne 21. 2. 2022, 21. zasedání 
konané dne 11. 4. 2022, 22. zasedání konané dne 20. 6. 2022, 23. zasedání konané dne 12. 9. 
2022, 1. zasedání konané dne 24. 10. 2022 a 2. zasedání konané dne 14. 11. 2022) 

6) Kontrola plnění usnesení rady města přijatých na schůzích č. 72-101 v minulém volebním 
období (od 22. 9. 2021 do 12. 10. 2022) a na schůzích č. 1-6 (od 26. 10. 2022 do 21. 12. 
2022) 

7) Rozprava 
8) Závěr 
 

Hlasování: 5 pro  
 
2) Seznámení s činností a pravomocemi kontrolního výboru dle zákona o obcích 
 
Tajemník kontrolního výboru seznámil přítomné s pravomocemi kontrolního výboru dle ustanovení 
§ 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 
 
3) Termíny jednání v roce 2023 
 
Členové kontrolního výboru byli informování o termínech příštích schůzí v roce 2023: 
 
2. schůze-17. dubna 2023 v 16 hodin na stejném místě 
3. schůze-25. září 2023 v 16 hodin na stejném místě 
4. schůe-27. listopadu 2023 v 16 hodin na stejném místě 
 
 
4) Plán činnosti pro rok 2023 
 
Členové diskutovali o plánu činnosti na rok 2023. Byla zmíněna možnost účastnit se spolu se členy 
finančního výboru a zaměstnanci zařazenými ve finančním odboru MěÚ kontrol příspěvkových 
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organizací města (základní školy, mateřská škola, ZUŠ, DDM). 
 
5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města (18. zasedání konané dne 1. 11. 2021, 19. zasedání 

konané dne 13. 12. 2021, 20. zasedání konané dne 21. 2. 2022, 21. zasedání konané dne 11. 4. 
2022, 22. zasedání konané dne 20. 6. 2022, 23. zasedání konané dne 12. 9. 2022, 1. zasedání 
konané dne 24. 10. 2022 a 2. zasedání konané dne 14. 11. 2022) 

 
 
Tajemník kontrolního výboru informoval, že všechna usnesení byla splněna s výjimkou usnesení: 
 
UZ 129-8/14/2021 („Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny č. 4 
Územního plánu Telč zkráceným způsobem z podnětu Města Telče“)- Probíhá zpracování změny 
č. 4 územního plánu. V současné době se dokončuje změna č.5 (z časového hlediska pro město 
důležitější) a následně se dokončí v roce 2023 změna č.4. 
 
UZ 188,191-8/20/2022 („Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny 
č. 5 Územního plánu Telč“)- V lednu veřejné projednání ke změně č.5. Předpoklad schválení změny 
na zasedání zastupitelstva města v dubnu 2023. 
 
UZ 216-7/22/2022 („Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města Telče - 
část p. č. 7150/3 a p. č. 7150/18 o celkové výměře 115 m2 za pozemky ve vlastnictví pana 

část p. č. 7150/6 a část p. č. 7156/2 o celkové vým. cca 115 m2“)- p.  zatím nedodal 
GP. 
 
UZ 222-13/22/2022 („Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatků k uzavřeným smlouvám na 
bytové jednotky v bytovém domě č. p. 617 v Telči. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv 
kupních“)- Čekalo se na založení SVJ. Nyní již SVJ založeno a je možný převod jednotek. Probíhá 
rozesílání kupních smluv, lidé jsou vyzváni k podpisu. Předpoklad dořešení nejpozději do konce 
března 2023. 
 
UZ 232-10/23/2022 („Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatků k uzavřeným smlouvám na 
bytové jednotky v bytovém domě č.p. 614 v ulici Komenského v Telči. Zastupitelstvo města 
schvaluje uzavření smluv kupních na bytové jednotky v bytovém domě č.p. 614 v ulici 
Komenského v Telči“)- Čekalo se na založení SVJ. Nyní již SVJ založeno a je možný převod 
jednotek. Probíhá rozesílání kupních smluv, lidé jsou vyzváni k podpisu. Předpoklad dořešení 
nejpozději do konce března 2023. 
 
Členové kontrolního výboru se dotazovali k jednotlivým usnesením (viz příloha zápisu). 
 
Závěr z rozpravy-nesplněná usnesení budou zkontrolována na příští schůzi kontrolního výboru. 
 
Usnesení 
Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých 
na zasedáních č. 18, 19, 20, 21, 22 a 23 ve volebním období 2018-2022 a na zasedáním č. 1 a 2 
v aktuálním volebním období.  
Hlasování: 5 pro 
 

 
6) Kontrola plnění usnesení rady města přijatých na schůzích č. 72-101 v minulém volebním 

období (od 22. 9. 2021 do 12. 10. 2022) a na schůzích č. 1-6 (od 26. 10. 2022 do 21. 12. 2022) 
 
 

Tajemník kontrolního výboru informoval, že všechna usnesení byla splněna s výjimkou usnesení: 
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UR 1249-12/91/2022 („Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě řešící uložení vedení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 6166/2 
zapsaných dnes na LV 3562 pro obec a katastrální území Telč“)-smlouva byla uzavřena, nicméně 
byla katastrálním úřadem vrácena a je nutné smlouvu – bude dořešeno do konce března 2023. 
 
 
Členové kontrolního výboru se dotazovali k jednotlivým usnesením (viz příloha zápisu). 
 
Závěr z rozpravy-nesplněná usnesení budou zkontrolována na příští schůzi kontrolního výboru. 
 
Usnesení 
Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o plnění usnesení rady města přijatých na schůzích č. 72-
101 v minulém volebním období a na schůzích č. 1-6 v aktuálním volebním období. 
Hlasování: 5 pro 

 
7) Rozprava 
 
Z rozpravy vyplynulo: 
 
Členům KV budou zaslány seznamy členů komisí a obou výborů. 
Stížnosti občanů Telče a jejich řešení budou projednávány na příští schůzce 27.4.2023. 
Členům KV budou od roku 2023 zasílány zápisy z jednání jednotlivých komisí města.  
 
Další schůzka kontrolního výboru bude svolána dne 17. dubna 2023 v 16:00 hodin; mimo 
plánované termíny, pokud se vyskytne potřeba projednat zadání zastupitelstva, bude schůzka svolán 
po dohodě mezi jednotlivými členy KV. 
 
8) Závěr 

 
Na závěr Jindřich Kaupa poděkoval členům kontrolního výboru za účast.  
1. schůze KV byla ukončena v 17:25 hod. 

 
Zapsali: Jindřich Kaupa, Pavel Soukop, 16:00 hod – 17:25 hod. 
            
         Jindřich Kaupa, v.r. 
         předseda kontrolního výboru 
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Usnesení
z 18. zasedání zastupitelstva města, dne 01.11.2021

UZ 170-6/18/2021
Zastupitelstvo města schvaluje změnu obecně závazných vyhlášek města Telče č. 1/2021 „o místním
poplatku  za  zhodnocení  stavebního  pozemku  možností  jeho  připojení  na  stavbu  vodovodu  a
kanalizace“ a č.  2/2021 „o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností  jeho
připojení na stavbu kanalizace“ dle přílohy podání.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 171-7/18/2021
Zastupitelstvo města vydává v samostatné působnosti  Regulační  plán Dačická podle §6 odst.  5
písmene d) a v souladu s ustanovením § 62 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a následujících zákona č.
504/2004 Sb. správní řád, formou opatření obecné povahy, které tvoří přílohu č. 1 podání.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 172-8/18/2021
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 500 000,-- Kč na dotaci
společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o., která bude použita na úhradu provozních nákladů
spojených se zajištěním sociální služby v "domově se zvláštním režimem" v Telči.
(§ 6409, pol. 5901/ § 4357, pol. 5213).
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Pavel Komín
místostarosta města
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Usnesení
z 19. zasedání zastupitelstva města, dne 13.12.2021

UZ 173-7/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 dle přílohy č. 1 podání (objem příjmů 122
292 tis Kč, objem výdajů 133 502 tis Kč, schodek 11 210 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
města přijatých rozpočtových opatření
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 174-7/19/2021
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Strategický rozvojový dokument města Telče,  Fond
projektů 2022 – seznam rozvojových záměrů a způsobu financování dle přílohy č. 3 podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 175-8/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej  parcely č.  2300/10 o výměře 936 m2 v obci  a  k.ú.  Telč
(stavebního pozemku č. 4 dle regulačního plánu) dle
Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Zastupitelstvo  města  schvaluje  prodej  parcely  č.  2300/11  o  vým.  833  m2  v  obci  a  k.ú.  Telč
(stavebního pozemku č. 3 dle regulačního plánu) 
dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 176-9/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku p.č. 2285/5 o vým. 2 m2 v obci a k.ú. Telč od

dle podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 177-10/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části  pozemku parc.č.  6158/5, díl  c)  o výměře 40 m2 ve
vlastnictví manželů  za část pozemku p.č. 6158/3 o výměře 25 m2 a část pozemku p.č.
6158/6, díl b) o výměře 15 m2 ve vlastnictví města Telče.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 178-11/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci pro SK Telč, z.s., ve výši 376 500 Kč na financování
oddílu hokeje pro mládež do konce roku 2021.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 179-12/19/2021
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Zastupitelstvo města schvaluje koupi spoluvlastnického podílu v rozsahu id. 3/4 pozemků parc. č.
4738, parc. č. 4741, parc. č. 4742, vše v katastrálním území Telč od společnosti VIAGEM a.s., IČ
04817320, se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, za celkovou kupní cenu 61 050,- Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 61 050 Kč na odkup id. 3/4 pozemků parc.
č. 4738, parc. č. 4741, parc. č. 4742 v obci a k,ú. Telč z rezervy města (§ 6409, pol. 5901/§ 3639, pol.
6130).
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 180-13/19/2021
Zastupitelstvo  města  schvaluje  memorandum o  rozvoji  spolupráce  a  efektivnějším strategickém
řízení rozvoje cestovního ruchu na území spolupracujících subjektů ve znění dle přílohy.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 181-14/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství s účinností od 1.1.2022 a zrušení vyhlášky č. 1/2004.
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

UZ 182-14/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022 a zrušení vyhlášky č. 1/2018.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

UZ 183-15/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje projekt s názvem „Regenerace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči“
dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 184-15/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje dofinancování projektu s názvem“ Regenerace sídliště U Štěpnického
rybníka v Telči“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v
minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 185-15/19/2021
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na I. etapu realizace projektu „Regenerace sídliště U
Štěpnického rybníka v Telči“ do programu Regenerace sídlišť v roce 2021.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Pavel Komín
místostarosta města
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Usnesení
z 20. zasedání zastupitelstva města, dne 21.02.2022

UZ 186-6/20/2022
Zastupitelstvo města zvolilo přísedícím Okresního soudu v Jihlavě na funkční období 2022-2026
Bedřicha Buriana a Vladislava Veselého.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

UZ 187-7/20/2022
Zastupitelstvo města souhlasí se vstupem obce Volevčice a obce Kostelní Myslová do dobrovolného
svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 188-8/20/2022
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny č. 5 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh pana  Obsahem změny bude Prověřit vymezení
nové zastavitelné plochy 019/2 na pozemku p. č. 52/2 a části pozemku p. č. 51 v k. ú. Studnice u
Telče a zároveň Prověřit vypuštění části  stávající  plochy smíšené obytné s označením 019/1 na
pozemku p. č. 333/1 a její převedení na plochu smíšenou nezastavěného území.
Zastupitelstvo města Podmiňuje pořízení změny č. 5 Územního plánu Telč na návrh pana 

 částečnou úhradou nákladů na její zpracování navrhovatelem z důvodu jeho výhradní
potřeby.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

UZ 189-8/20/2022
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny č. 5 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh pana . Obsahem změny bude Prověřit vypuštění
překryvného plošného elementu "systém sídelní zeleně" z pozemku p. č. 7150/7 v k. ú. Telč.
Zastupitelstvo města Podmiňuje pořízení změny č. 5 Územního plánu Telč na návrh pana

částečnou úhradou nákladů na její zpracování navrhovatelem z důvodu jeho výhradní potřeby.
Hlasování: 1 pro, 16 proti, 2 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UZ 190-8/20/2022
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny č. 5 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh pana  Obsahem změny bude Prověřit vymezení nové
zastavitelné plochy rekreace na pozemku p. č. 7130/1 v k. ú. Telč.
Zastupitelstvo města Podmiňuje pořízení změny č. 5 Územního plánu Telč na návrh pana 

 částečnou úhradou nákladů na její zpracování navrhovatelem z důvodu jeho výhradní potřeby.
Hlasování: 0 pro, 17 proti, 2 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UZ 191-8/20/2022
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje pořízení Změny č. 5 Územního plánu Telč
zkráceným postupem z podnětu pana . Obsahem změny bude Prověřit vymezení nové
zastavitelné plochy 011/3 na pozemcích p. č. 2328/27, 2328/54, 2328/60, 2328/61, 2364/8 a 2328/1 v
k.  ú.  Telč  a  zároveň Prověřit  vypuštění  stávající  plochy smíšené obytné s  označením 007/2 na
pozemku p. č. 7316/32 a její převedení na plochu smíšenou nezastavěného území.
Hlasování: 11 pro, 2 proti, 6 se zdrželo
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UZ 192-9/20/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 91/2 o výměře cca 132
m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 0 pro, 11 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasovalo – usnesení nebylo přijato

UZ 193-9/20/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 66 o výměře cca 96 m2
v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 1 pro, 11 proti, 6 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UZ 194-10/20/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 441/7 o výměře cca 20
m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 3 pro, 11 proti, 4 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

UZ 195-11/20/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 441/7 o výměře cca 40
m2 v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 3 pro, 10 proti, 5 se zdrželo – usnesení nebylo přijato

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Pavel Komín
místostarosta města
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Usnesení
z 21. zasedání zastupitelstva města, dne 11.04.2022

UZ 196-6/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Telče za rok 2021 dle přílohy podání bez
výhrad.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 197-7/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Telče ke dni 31.12.2021 dle příloh podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 198-8/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - rozdělení zůstatku za rok 2021 dle textové části
podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 199-9/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje prodej  parcely č.  2300/9 o výměře 1037 m2 v obci  a  k.ú.  Telč
(stavebního pozemku č. 5 dle regulačního plánu) panu  dle Podmínek prodeje
stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 200-10/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 455 705 Kč z rezervy města (par. 6409,
pol. 5901) na dotace sportovním organizacím pro sportovní organizovanou mládež do 18 let.

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotace pro sportovní organizovanou mládež do 18 let na
rok 2022 dle upravené přílohy podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 201-11/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci pro folklorní soubor Podjavořičan ve výši 60 000 Kč.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 202-12/21/2022
Zastupitelstvo města stanovilo počet členů zastupitelstva města Telče ve volebním období 2022 až
2026 na 21.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 203-13/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje motivační program na podporu dostupné zdravotní péče v Telči dle
návrhu.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

UZ 204-14/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje stanovy spolku Kraj pod Javořicí dle přílohy podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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UZ 205-15/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,- Kč na dokončení
rekonstrukce podlahy v budově č.p. 77 v ulici Jihlavská – Orlovna dle žádosti.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 200 tis Kč z rezervy města pro Orel
Jednota Telč, na dokončení rekonstrukce podlahy v budově č.p. 77 v ulici Jihlavská – Orlovna (§3613,
pol. 5222/§6409, pol. 5901).
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 206-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3635/6121 ve výši 5.980 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na posílení paragrafu 3635 - Územní plánování.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 207-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 2212/6121 ve výši 6.510 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Pěší trasy v ul. Svatoanenská“ a
akce „Lávka v podchodu pod silnicí II/112“.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 208-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3322/5171 ve výši 1.076 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Obnova fasády objektu radnice“.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 209-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3612/6121 ve výši 2.700 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění předfinancování akce „Rekonstrukce dvou bytů v ul.
Slavatovská“.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 210-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 6171/6121 ve výši 2.500 tis. Kč z § 6409 -
ostatní  činnosti,  pol.  5901 -  Rezerva,  na  zajištění  financování  akce „Výstavba výtahu MěÚ Na
Sádkách“.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 211-16/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 6171/6121 ve výši 450 tis. Kč z § 6409 -
ostatní  činnosti,  pol.  5901  -  Rezerva,  na  zajištění  financování  akce  „Pořízení  samoobslužného
platebního automatu pro MěÚ Na Sádkách“.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

UZ 212-17/21/2022
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok
2022 a finanční příspěvek města jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu v podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 213-18/21/2022
Zastupitelstvo města Telče schvaluje prohlášení vlastníka budovy č.p. 617 Telč, ul. Radkovská, dle
přílohy podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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UZ 214-19/21/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření
budoucí kupní k bytu č. 2 v ul. Radkovská čp. 617 v Telči dle přílohy č.2 podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Pavel Komín
místostarosta města
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Usnesení
z 22. zasedání zastupitelstva města, dne 20.06.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zastupitelstvo města vyjadřuje potřebnost poskytování pobytové sociální služby Senior Home s.r.o. –
Domov se zvláštním režimem Telč k zajištění dostupnosti služby pro občany v rámci SO ORP Telč.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdrželo
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UZ 222-13/22/2022
Zastupitelstvo  města  schvaluje  uzavření  dodatků k  uzavřeným smlouvám na bytové  jednotky  v
bytovém domě č. p. 617 v Telči ve znění dle přílohy č. 1 podání.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Pavel Komín
místostarosta města
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Usnesení
z 23. zasedání zastupitelstva města, dne 12.09.2022

UZ 229-6/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Telč na období 2023
- 2025.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 4 se zdrželi

UZ 230-8/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 614 v ulici
Komenského, Telč - Staré Město.

Zastupitelstvo města schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 614 v
ulici Komenského, Telč - Staré Město dle upravené přílohy podání.

Zastupitelstvo města schvaluje prvního předsedu Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě
č.p. 614 v ulici Komenského v Telči pana Jana Klímu.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 231-9/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení vlastníka budovy č.p. 614 Telč, ul. Komenského, Telč -
Staré Město dle přílohy podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 232-10/23/2022
Zastupitelstvo  města  schvaluje  uzavření  dodatků k  uzavřeným smlouvám na bytové  jednotky  v
bytovém domě č.p. 614 v ulici Komenského v Telči ve znění dle přílohy č.1 podání.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv kupních na bytové jednotky v bytovém domě č.p. 614
v ulici Komenského v Telči ve znění dle přílohy č. 2 podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 233-11/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje závazek zajistit dofinancování akce „Telč – Dopravní automobil“ ve
výši rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních
zdrojů.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 234-12/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje závazek města Telče poskytnout organizaci Tělocvičná jednota Sokol
Telč finanční příspěvek v maximální výši 5 722 438 Kč na zajištění vlastního podílu k dotaci obdržené
od  Národní  sportovní  agentury  na  realizaci  akce  „Sportovní  areál  Tyršova,  Telč“.  Poskytnutí
příspěvku bude předcházet uzavření dotační smlouvy mezi městem Telč a Tělocvičnou jednotou
Sokol Telč.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 235-13/23/2022
Zastupitelstvo města souhlasí s realizací a financováním akce "Zkvalitnění doprovodné turistické
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infrastruktury u rybníka Roštejn" z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
(11772).
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 236-14/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3113/6121 ve výši 2 500 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
Hradecká“.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 2212/5171 ve výši 3 600 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Oprava místní komunikace v ul.
Na Sádkách“.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro § 3639/6121 ve výši 2 240 tis. Kč z § 6409 -
ostatní činnosti, pol. 5901 - Rezerva, na zajištění financování akce „Zkvalitnění doprovodné turistické
infrastruktury u rybníka Roštejn“.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 237-15/23/2022
Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení od záměru koupě stavebního
pozemku parc. č. 2300/9 v obci a k.ú. Telč.

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení usnesení UZ 199-9/21/2022 ze dne 11. 4. 2022 a usnesení UZ
220-11/22/2022 ze dne 20. 6. 2022.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 238-16/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o narovnání ve sporech ohledně stavby "Sportovní
areál Hradecká – Telč" dle přílohy podání.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 2 se zdrželo

UZ 239-17/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární
ochrany s obcemi Hostětice a Zvolenovice dle přílohy podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 240-18/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje prodej  parcely č.  2300/2 o výměře 1044 m2 v obci  a  k.ú.  Telč
(stavebního pozemku č. 7 dle regulačního plánu) manželům dle Podmínek
prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 241-19/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu č. 10962021 na prodej pozemku p.č. 2310/5 o výměře
36 m2 v k.ú. Telč za cenu 25 200,-- Kč společnosti EG.D. a.s. dle přílohy podání.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 242-20/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 469/14 o výměře cca
126 m2.
Hlasování: 2 pro, 12 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval – usnesení nebylo přijato
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UZ 243-21/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč, s.r.o. ve výši 500
000,--  Kč na úhradu provozních nákladů spojených se zajištěním sociální  služby v  "Domově se
zvláštním režimem" v Telči (§ 6409, pol. 5901/§ 4357, pol. 5213).
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovali

UZ 244-22/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci pro Croquet Club Dynamo Telč, z.s., ve výši 300 000
Kč na dobudování třetího kroketového kurtu z rezervy města (par. 6409, pol. 5901 / par. 3419, pol.
5222).
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 245-23/23/2022
Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci pro SK Telč, z.s., ve výši 468 760 Kč na nájem ledové
plochy zimního stadionu v Telči.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 468 760 Kč (§ 6409 pol.
5901/§ 3419, pol. 5222).
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 se zdrželo

UZ 246-24/23/2022
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet  a  Zprávu o výsledku přezkoumání  hospodaření
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice za rok 2021.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 247-25/23/2022
Zastupitelstvo města uděluje Cenu města Telče za rok 2022 těmto osobám:
Marta Kučíková
za úspěšnou spisovatelskou činnost, za reprezentaci a propagaci města Telče

Lenka Přibylová
za úspěšnou cukrářskou a pekařskou činnost, za reprezentaci a propagaci města Telče a místní části
Studnice
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Pavel Komín
místostarosta města
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Usnesení
z 1. zasedání zastupitelstva města, dne 24.10.2022

UZ 1-1/1/2022
Zastupitelstvo města určilo ověřovatele zápisu Mgr. Romana Fabeše st. a Bedřicha Buriana.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

UZ 2-3/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje na základně platného Jednacího řádu zastupitelstva města pořizování
přímých  obrazových  přenosů  a  zpřístupnění  archivovaných  záznamů ze  zasedání  zastupitelstva
města pro veřejnost pro volebního období 2022 – 2026 s účinností od dnešního dne.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

UZ 3-4/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 4-5/1/2022
Zastupitelstvo města určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, že pro volební období 2022-2026 bude pro funkci starosty
člen zastupitelstva města uvolněn.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 5-6/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje pro volební období 2022-2026 zvolení dvou místostarostů.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

UZ 6-7/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že ve volebním období 2022-2026 bude mít rada
města 7 členů.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 7-8/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarostů a dalších členů rady města
dle předloženého návrhu.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 8-8/1/2022
Zastupitelstvo města zvolilo skrutátory pro tajný způsob volby starosty, místostarostů a dalších členů
rady města Mgr. Ludmilu Švarcovou, Bedřicha Buriana a Jindřicha Kaupu.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

UZ 9-8/1/2022
Zastupitelstvo  města  zvolilo  Mgr.  Vladimíra  Brtníka  starostou  města  Telče  pro  volební  období
2022-2026.
Hlasování: 19 pro, 2 neplatné hlasy
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UZ 10-9/1/2022
Zastupitelstvo města zvolilo Ing. Jiřího Pykala a Pavla Komína místostarosty města Telče pro volební
období 2022-2026.
Hlasování: 19 pro, 2 neplatné hlasy

UZ 11-9/1/2022
Zastupitelstvo  města  určuje,  že  místostarostou,  který  bude  zastupovat  starostu  v  době  jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci dle § 72 odst. 6 a § 81 odst. 1 obecního
zřízení, bude do 31. 10. 2024 místostarosta Pavel Komín a od 1. 11. 2024 po zbytek funkčního období
místostarosta Ing. Jiří Pykal.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 3 se zdrželi

UZ 12-10/1/2022
Zastupitelstvo  města  zvolilo  Mgr.  Romana Fabeše st.,  Romana Fabeše ml.,  Ing.  Jana Marka a
Bohumila Norka členy rady města Telče ve volebním období 2022-2026.
Hlasování: viz protokol o volbě členů rady

UZ 13-11/1/2022
Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
finanční a kontrolní výbor ve složení:

Finanční výbor:
předseda: Bedřich Burian
členové: Tomáš Jirásek, Michal Doskočil,  Miroslav Brzek, Vojtěch Jančo, Klára Vodičková, Hana
Hajnová

Kontrolní výbor:
předseda: Jindřich Kaupa
členové:  Jan Adámek, Petr Svoboda,  Libor Slatinský,  Martin Navrátil,  Petra Kujínek Polodnová,
Miroslav Kouba

Zastupitelstvo města jmenovalo tajemníkem finančního výboru Ing. Lenku Komůrkovou a tajemníkem
kontrolního výboru Mgr. Pavla Soukopa.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 14-12/1/2022
Zastupitelstvo  města  schvaluje  s  účinností  od  24.10.2022  měsíční  odměnu  za  výkon  funkce
neuvolněného místostarosty, neuvolněného člena rady města a neuvolněného člena zastupitelstva
města  v  maximální  částce  dle  přílohy  nařízení  vlády  č.  318/2017  Sb.,  o  výši  odměn  členů
zastupitelstev územních samosprávných celků s tím, že výše těchto odměn se bude automaticky
měnit se změnou tohoto právního předpisu.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Pavel Komín
místostarosta města
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Usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva města, dne 14.11.2022

UZ 15-6/2/2022
Zastupitelstvo města schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 617 v ulici
Radkovská, Telč - Staré Město.

Zastupitelstvo města schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 617 v
ulici Radkovská v Telči dle přílohy podání.

Zastupitelstvo města schvaluje prvního předsedu Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě
č.p. 617 v ulici Radkovská v Telči pana MVDr. Zdeňka Andrease.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 16-7/2/2022
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření
budoucí kupní k bytu č. 15 v ul. Komenského čp. 615 v Telči dle přílohy č. 2 podání.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 17-8/2/2022
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku parc. č. 2898/54 v k.ú. Telč (trvalý travní porost) o
výměře 1574 m2 a pozemku parc. č. 2898/69 v k.ú. Telč (ostatní plocha) o výměře 188 m2, které jsou
ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, za
pozemek  parc.  č.  4115  v  k.ú.  Telč  (orná  půda)  ve  vlastnictví  Města  Telče  v  poměru  výměry
požadovaných pozemků vůči pozemkům nabízeným 1:1,3.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 18-9/2/2022
Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce na technické zařízení a software pro
evidenci odpadu uzavřené 3. 12. 2015 a Smlouvy o výpůjčce na nádoby na papír a plast uzavřenou
30. 11. 2015 a převod movitého majetku uvedeného ve smlouvách k datu 31. 12. 2022.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 19-10/2/2022
Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek na akci „I. etapa obnovy střechy na kostele sv.
Vojtěcha ve Studnicích“ ve výši 80 060 Kč, který je účelově určen jako povinná spoluúčast města v
rámci Fondu Vysočiny grantového programu Památky 2022.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

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

Podání pro jednání zastupitelstva města č.4 bod č.7

Název materiálu:
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Sportovní areál Tyršova, Telč“

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

Textová část:
Předmětem podání je schválení uzavření dotační smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Telč na
realizaci projektu „Sportovní areál Tyršova, Telč“. Projekt řeší rekonstrukci sportovního areálu v ul.
Tyršova v Telči. Akce je dotačně podpořena (vydán registrační list) z Národní sportovní agentury
(NSA).

Dotační  smlouva  řeší  pravidla  pro  poskytnutí  dotace,  vč.  požadavků  na  zajištění  udržitelnosti
projektu.

Přílohy:
- Smlouva o poskytnutí dotace

Přílohy:
Smlouva o poskytnutí dotace_SOKOL_komplet.pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Tělocvičnou jednotou Sokol Telč na
realizaci projektu „Sportovní areál Tyršova, Telč“ dle přílohy podání.

Zpracoval:Vladimír Švec Datum:01.02.2023
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Město Telč 
se sídlem:   nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
IČO:    00286745 
Zastoupené:   Mgr. Vladimírem Brtníkem, starostou města 
peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s, pobočka Jihlava 
číslo účtu:  1466015399/0800 
(dále jen „Město“) 

  
a 
 
Tělocvičná jednota Sokol Telč 
se sídlem:   Masarykova 222, 588 56 Telč 
IČO:    60544937 
Zastoupený:   Ing. Ivanem Křenem, starostou spolku 
    Alenou Bláhovou, jednatelkou 
peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s, pobočka Jihlava 
číslo účtu:  1465630349/0800 
(dále jen „Příjemce“) 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu města Telče (dále 
jen „dotace“) na realizaci projektu „Sportovní areál Tyršova, Telč“. Projekt řeší rekonstrukci 
sportovního areálu v ul. Tyršova v Telči (dále jen „sportovní areál“). Projekt „Sportovní areál 
Tyršova, Telč“ je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „projekt“).  

 
Čl. 3 

Závazek Příjemce 
 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 

 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy Městu písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.  
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Čl. 4 
Dotace  

 

1) Město poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 5 279 646,00  Kč (slovy: 
Pětmilionůdvěstěsedmdesátdevěttisícšestsetčtřicetšest korun českých).  
 

2) Dotace je poskytnuta Příjemci na úhradu vlastního podílu k dotaci, kterou obdržel z Národní 
sportovní agentury (déle jen „NSA“) na realizaci projektu „Sportovní areál Tyršova, Telč“, 
identifikační číslo: 162D52100E042.  

 

3) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a)  Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.  
b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. Vlastní podíl příjemce může být tvořen jinou dotací od kraje, státu či jiného 
subjektu. 

 

Celkové náklady projektu 17 598 817,00 Kč 

Výše dotace od Města v Kč 5 279 646,00 Kč 

Výše dotace od Města v %  30 % z celkových nákladů na projekt 

Vlastní podíl Příjemce v Kč 12 319 171,00  Kč 

Vlastní podíl Příjemce v % 70 % z celkových nákladů na projekt 
 

4) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 3) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 3), 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 3), 
výše dotace uvedená v odst. 3) bude upravena tak, že součet dotace od NSA a dotace od 
Města bude tvořit maximálně 100% celkových nákladů projektu. 

 

5) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

6) Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na 
projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.  

 
Čl. 5 

Způsob poskytnutí dotace 
 

1) Dotace bude proplácena na účet Příjemce na základě žádosti o proplacení dotace jejíž vzor 

je součástí přílohy č. 2 této smlouvy. Přílohou žádosti budou od zhotovitele projektu 

vystavené daňové doklady (faktury), které nebyly příjemcem doposud zcela či z části 

uhrazeny.  
 

2) Příjemce je povinen prvotně uhradit vlastní podíl příjemce uvedený v Čl. 4. odst. 3) této 

smlouvy. Splnění této podmínky je Příjemce povinen doložit v rámci podání první žádosti o 

proplacení dotace formou předložení daňových dokladů (faktur) vztahujících se k projektu a 

dokladem (doklady) o úhradě ve výši vlastního podílu příjemce uvedeného v Čl. 4. odst. 3) 

této smlouvy. 
 

3) Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to 

nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne doručení úplných podkladů dle Čl. 5. odst. 1) a 

2) této smlouvy. 
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Čl. 6 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve 

ode dne 1. 1. 2023, nejpozději však do 31. 12. 2023. Pouze v tomto období mohou vznikat 
uznatelné náklady na realizaci projektu.  

 

2)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 
s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. 
Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty  
v účetnictví Příjemce. 

 

3) Uznatelné náklady projektu jsou veškeré náklady, které přímo souvisí s projektem, jsou 
součástí zakázky na akci „Sportovní areál Tyršova, Telč“ jejíž zhotovitelem je společnost  
TUBEKO SPORT, spol. s r.o., IČ:  49825020 dle smlouvy o dílo uzavřené dne 22.9.2022. 
Uznatelné náklady rovněž mohou být náklady - vícepráce, které budou řešeny v průběhu 
realizace projektu formou změny (změnových listů) v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezi uznatelné náklady 
dále patří náklady na: 

• Zabezpečení technického dozoru stavby „Sportovní areál Tyršova, Telč“ 

• Zabezpečení autorského dozoru stavby „Sportovní areál Tyršova, Telč“ 

• Zabezpečení činnosti koordinátora/dozoru BOZP v průběhu stavby „Sportovní areál 

Tyršova, Telč“ 

• Ostatní náklady prokazatelně související s přípravou a realizací stavby  „Sportovní areál 

Tyršova, Telč“ 

4) Náklady jiné než náklady uvedené Čl. 6 odst. 3) této smlouvy jsou náklady neuznatelné, 
které nemohou být zahrnuty do dotace. 

 
 

Čl. 7 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 

 

b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 
řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

 

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým účtem, 
účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede 
účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby 
příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu 
§ 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich 
trvalost a aby uskutečněné příjmy  a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně 
ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k projektu).  
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady 
touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. 
Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na 
vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti 
ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, je nutné uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu 
uvedeného v Čl. 6 odst.1) této smlouvy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod 
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

 

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,  

 

f) doručit Městu finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
součástí přílohy č. 3 této smlouvy, a to nejpozději do 30. 6. 2024. Přílohou formuláře 
závěrečné zprávy dále musí být: 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě, 
 

g) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
 

h) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Města, k jeho přeměně nebo 
zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení 
závěrečné zprávy dle Čl. 7 bodu f) je povinen do 60 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále  pak pokud nastane tato skutečnost až  
v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 9 této smlouvy, pak opět vrátí do 60 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace, 

 

i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této smlouvy, 
 

j) uchovat po dobu, kdy je Město oprávněno provádět kontrolu dle Čl. 8 odst. 2) této 
smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, 
účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování. 

 
 

Čl. 8 
Kontrola 

 
1) Město je oprávněno provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 

1) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této 
smlouvy.  

 
 

Čl. 9 
Udržitelnost projektu 

 

1) U projektu se vyžaduje udržitelnost po dobu 25 let od data předložení závěrečné zprávy dle 
článku Čl. 7 odst. f) této smlouvy.  
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2) Příjemce se po dobu udržitelnosti zavazuje: 

a) Umožnit ZŠ Masarykova Telč a jiným příspěvkovým organizacím Města zdarma 
využívat sportovní areál v době školního vyučování od 8 do 14 hod., vč. konání 
mimoškolních aktivit ZŠ Masarykova a jiných příspěvkových organizací Města v době 
mimo školní vyučování.  

b) Umožnit sportovním oddílům a klubům se sídlem v Telči využívat zdarma sportovní 
areál v době, kdy sportoviště nebude využíváno ze strany ZŠ Masarykova, případně 
jiných příspěvkových organizací města. Tedy min. v pracovní dny od 14 hod., o víkendu, 
školních prázdninách a svátcích po celý den.  

c) Umožnit občanům Telče volný přístup na sportovní areál za účelem sportovních a 
volnočasových aktivit dle provozního řádu sportovního areálu. 

3) Příjemce se zavazuje, že bez souhlasu Města po dobu udržitelnosti nepřevede, nepronajme 
či nedá do výpůjčky sportovní areál (ani část). 

 
 

Čl. 10 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona               
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

3) V případě, že Příjemce poruší v období udržitelnosti jakékoli ustanovení dle Čl. 9 této 
smlouvy je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši: 

a) 10% z výše poskytnuté dotace pokud Příjemce opakovaně porušuje příslušná ustanovení 
dle Čl. 9 této smlouvy této smlouvy. Opakovaným porušením je ve smyslu této smlouvy 
jednání Příjemce, kdy došlo k porušení ustanovení Čl. 9 této smlouvy min. ve 3 případech 
i přes předchozí upozornění ze strany Města. Tato sankce může být ze strany Města 
uplatňována opakovaně až do výše 100% poskytnuté dotace. 

b) 100% z výše poskytnuté dotace pokud Příjemce poruší ustanovení Čl. 9 odst. 3) této 
smlouvy. 

  
Čl. 11 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Město. 

 
3) Kontaktní osobou Města oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Bc. Vladimír Švec, tel. 567 112 421, email: 
vladimir.svec@telc.eu. 
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.  
 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

 

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 – Popis projektu 
Příloha č. 2 – Žádost o proplacení dotace  – vzor 
Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva – vzor   

 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města dne ....................... 
usnesením č. ................................. 

 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................   V …………. dne ............................  
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Ivan Křen Mgr. Vladimír Brtník 
 Starosta jednoty starosta města 
 
 
...............................................................  
 Alena Bláhová  
 Jednatelka jednoty  
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Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
Žádost o proplacení dotace 

 
 
Název akce:   Sportovní areál Tyršova, Telč 
 
Příjemce:   Tělocvičná jednota Sokol Telč 
 
 
 
1. Doložení uhrazení vlastního podílu příjemce (dokládá se pouze u první žádosti o proplacení 
dotace): 
 
Soupiska faktur – doložení úhrady vlastního podílu: 

Faktura číslo Dodavatel 
Celková částka 
faktury 

Z toho uhrazený vlastní 
podíl 

Datum 
úhrady 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
Přílohou první žádosti o proplacení dotace bude kopie faktur a výpisů z účtu příjemce dokládající úhradu 
vlastního podílu. 
 
 
2.  Doklady pro poskytnutí dotace 
 
Seznam daňových dokladů (faktur) pro proplacení dotace: 

Faktura číslo Dodavatel 
Celková částka 
faktury 

Požadavek dotace od 
města Telč 

    

    

    

    

    

    

    
 
Výše požadované dotace celkem: 
 
Přílohou žádosti o proplacení dotace budou kopie výše uvedených faktur.  
 

 
 
 
 
………………………………….. 
Podpis příjemce 
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Příloha č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace 

 
Závěrečná zpráva 

 
Název akce:   Sportovní areál Tyršova, Telč 
 
Příjemce:   Tělocvičná jednota Sokol Telč 
 
 
 
1. Stručný popis realizace akce:  
 
 
 
 
 
 
 
2. Doložení čerpání poskytnuté dotace od města Telč na úhradu realizace akce 
 
Soupiska všech faktur, na které byla poskytnuta dotace – doložení úhrady  

Faktura číslo Dodavatel 
Celková částka 
faktury 

Z toho uhrazený vlastní 
podíl 

Datum 
úhrady 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Přílohou této závěrečné zprávy bude kopie výpisů z účtu příjemce dokládající úhradu výše uvedených 
faktur. 
 
Celkem poskytnutá dotace od města Telč: 
 
Celkem čerpaná dotace na úhradu způsobilých nákladů akce: 

 
 
 
 
………………………………….. 
Podpis příjemce 
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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.4 bod č.8

Název materiálu:
Vydání Změny č. 5 Územního plánu Telč (dále jen "Změny ÚPT") navazuje na rozhodnutí
zastupitelstva města o pořízení změny ÚPT zkráceným způsobem pořizování dle § 55a
stavebního zákona.

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

Textová část:
Ve Změně ÚPT byly řešeny tyto návrhy a podněty:
-  návrh  na  pořízení  změny  územního  plánu  od  pana   -  vymezení  nové
zastavitelné plochy smíšené obytné 019/2 a s ním spojené odstranění části stávající zastavitelné
plochy smíšené obytné 019/1 v k. ú. Studnice u Telče (UZ 188-8/20/2022).
- podnět na pořízení změny územního plánu od pana Jiřího Pykala, zastupitele města Telč - vymezení
nové zastavitelné plochy smíšené obytné 011/3 v lokalitě za Ohradou (ul. Kostelnomyslovská a Polní)
a s ním spojené odstranění stávající zastavitelné plochy smíšené obytné s označením 007/2 (bývalá
Pila na Sádkách) u Aleje Lipky (UZ 191-8/20/2022)
- aktualizace zastavěného území - přenesení zastavěných částí zastavitelných ploch 004/1 a 047/1 do
zastavěného území.

Zpracovatelem Změny ÚPT je společnost ARCHOO s.r.o., IČ: 292 02 612, Ing. arch. Jiří Ondráček
(ČKA 03615), Mlýnská 382, 58856 Telč (dále jen „zpracovatel“).

Návrh změny ÚPT byl projednán na veřejném projednání dne 25. 1. 2023, které se konalo v obřadní
síni  radnice  v  Telči.  Doručená  stanoviska  a  vyjádření  k  návrhu  Změny  ÚPT  jsou  uvedena  v
odůvodnění opatření obecné povahy (v Tab. 1 a v Tab. 2) v příloze podání.

Dne 3. 2. 2023 bylo provedeno vyhodnocení výsledků veřejného projednání Změny ÚPT.

Návrh rozhodnutí o námitkách ani návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny ÚPT
(dle § 53 odst. 1 stavebního zákona) nebyly zpracovány, jelikož v rámci řízení o Změně ÚPT nebyla
doručena žádná námitka ani připomínka.

Pořizovatel u projektanta zajistil upravení návrhu změny ÚPT.
Pořizovatel  dle §  55b odst.  4)  stavebního zákona požádal Krajský úřad jako nadřízený orgán o
stanovisko  k  návrhu  změny  územního  plánu  z  hledisek  zajištění  koordinace  využívání  území  s
ohledem na širší vztahy, souladu s PÚR ČR a souladu se ZÚR KV (dokument č. j. Telč 1044/2023
ORÚP). Toto stanovisko by mělo být souhlasné bez připomínek, a bude do OOP doplněno ihned po
jeho obdržení.

V souladu s § 54 SZ pořizovatel tímto předkládá zastupitelstvu města návrh na vydání Změny ÚPT s
jeho odůvodněním.
Opatření obecné povahy tvoří přílohu tohoto podání, v tomto dokumentu je i detailně popsán postup
pořizování a vyhodnocení celé Změny ÚPT vč.  zapracovaných stanovisek a vyjádření  dotčených
orgánů. Pořizovatel přezkoumal návrh změny ÚPT zejm. s jednotlivými body obsaženými v § 53 odst.
4 SZ (např. politika územního rozvoje ČR, Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, cíle a úkoly
územního plánování atd.) a konstatuje, že návrh Změny ÚPT je s nimi v souladu. Do odůvodnění
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potom byly zapracovány jednotlivé body dle § 53 odst. 5 SZ.

Po tomto ověření předkládá pořizovatel zastupitelstvu města návrh na vydání Změny ÚPT s jeho
odůvodněním.
V souladu s § 54 odst. 2 SZ vydá zastupitelstvo města Změnu ÚPT po ověření, že není v rozporu s
Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s výsledkem
řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu. Rozpory se
stanovisky dotčených orgánů při projednávání návrhu Změny ÚPT řešeny nebyly.

Zastupitelstvo může (v souladu s § 54 odst. 3 SZ) v případě, že nesouhlasí s předloženým návrhem
Změny ÚPT nebo s výsledkem jeho projednání, vrátit předložený návrh pořizovateli se svými pokyny
k úpravě a novému projednání, nebo jej zamítnout.

Návrh  Změny  ÚPT  není  přiložen  k  podání  kompletní  z  důvodu  nadměrné  velikosti  souborů.
Kompletní návrh je zveřejněn na webových stránkách města Telč v portále územního plánování -
Údaje o projednávané ÚPD. Odkaz:
https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd

Samozřejmostí je, v případě zájmu, poskytnutí doplňujícího výkladu k celému dokumentu (kontaktní
osoba: Ing. arch. Lukáš Pivonka, tel.: 777 471 409, lukas.pivonka@telc.eu).

Přílohy:
opatření obecné povahy_zastupitelstvo.pdf
Telč_hlavní výkres.pdf
Studnice_hlavní výkres.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat v samostatné působnosti Změnu č. 5 Územního
plánu Telč podle § 6 odst. 5 písm. c) a v souladu s ustanovením § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a
následujících zákona č.  504/2004 Sb.  správní  řád,  formou opatření  obecné povahy,  které  tvoří
přílohu č. 1 podání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vydává v samostatné působnosti Změnu č. 5 Územního plánu Telč podle § 6
odst. 5 písm. c) a v souladu s ustanovením § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a následujících zákona
č. 504/2004 Sb. správní řád, formou opatření obecné povahy, které tvoří přílohu č. 1 podání.

Zpracoval:Lukáš Pivonka Datum:03.02.2023
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ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ 

Zastupitelstvo města Telče, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 až 174 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

vydává usnesením č. ………………………. 

 

z m ě n u   č. 5   Ú z e m n í h o   p l á n u   T e l č. 

(dále jen „změna č. 5 ÚPT“) 

 

V Ý R O K 

Článek I. 

Účel opatření obecné povahy 

1. Tímto opatřením obecné povahy se vydává změna č. 5 ÚPT 

2. Nedílnou součástí výroku opatření obecné povahy je: 

A. ZMĚNA Č. 5 ÚPT, TEXTOVÁ ČÁST – VÝROK 

 

B. ZMĚNA Č. 5 ÚPT, GRAFICKÁ ČÁST – VÝROK 

1. Výkres základního členění území – Telč – výřezy „000_1“ 

Výkres základního členění území – Studnice – výřezy „000_2“ 

2. Hlavní výkres – Urbanistická koncepce, koncepce krajiny a veřejné infrastruktury – Telč – výřezy 

„010_1“  

Hlavní výkres – Urbanistická koncepce, koncepce krajiny a veřejné infrastruktury – Studnice – výřezy 

„010_2“ 

Hlavní výkres – krajina, zeleň, veřejné prostranství a vodní plochy – Telč – výřezy „010_1x“ 

Hlavní výkres – krajina, zeleň, veřejné prostranství a vodní plochy – Studnice – výřezy „010_2x“ 

Hlavní výkres – dopravní infrastruktura – Telč – výřezy „020_1“ 

Hlavní výkres – dopravní infrastruktura – Studnice – výřezy „020_2“ 

Hlavní výkres – zásobování vodou – Telč – výřezy „021_1“ 

Hlavní výkres – technická infrastruktura – Studnice – výřezy „021_2“ 

Hlavní výkres – odkanalizování – Telč – výřezy „022_1“ 

Hlavní výkres – zásobování plynem – Telč – výřezy „023_1“ 

Záznam o účinnosti:  

OOP vydalo:  Zastupitelstvo města Telče, usnesením č.: …………………. 

Sp.zn.:   MěÚ Telč 6954/2022 ORÚP 

Datum vydání:  ……………… 

Datum nabytí účinnosti: ……………… 

Pořizovatel:  Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování 

Oprávněná úřední osoba: Ing. arch Lukáš Pivonka 

Funkce:   referent odboru odbor rozvoje a územního plánování 

Razítko a podpis: 

Příloha 1: opatření obecné povahy_zastupitelstvo.pdf (str.1)
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Hlavní výkres – zásobování elektrickou energií, spoje – Telč – výřezy „024_1“ 

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – Telč – výřezy „030_1“ 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – Studnice – výřezy „030_2“ 

 

C. ZMĚNA Č. 5 ÚPT, GRAFICKÁ ČÁST – VÝROK – SCHÉMATA_KRYCÍ KARTY LOKALIT 

 

 

Článek II. 

Rozsah platnosti opatření obecné povahy 

1. Opatření obecné povahy platí na celém správním území města Telč – na katastrálním území Telč a na 

katastrálním území Studnice u Telče. 

 

Článek III. 

Uložení změny č. 5 ÚPT 

1. Úplná dokumentace změny č. 5 ÚPT včetně dokladů o jejím pořizování je uložena na: 

• MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování 

2. Dále je změna č. 5 ÚPT poskytnuta v rozsahu potřebném pro výkon působnosti: 

• Příslušnému stavebnímu úřadu – MěÚ Telč, odboru stavební úřad 

• Příslušnému úřadu územního plánování – MěÚ Telč, odboru rozvoje a územního plánování 

• Příslušnému krajskému úřadu – Krajský úřad Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního 

řádu 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

Článek I. 

Součásti odůvodnění opatření obecné povahy 

1. Nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy je: 

D. ZMĚNA Č. 5 ÚPT, TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 

E. ZMĚNA Č. 5 ÚPT, GRAFICKÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 

4. Koordinační výkres – Telč – výřezy „050_1“ 

Koordinační výkres – Studnice – výřezy „050_2“ 

5. Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL – Telč – výřezy „060_1“ 

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL – Studnice – výřezy „060_2“ 

 

 

Článek II. 

Odůvodnění opatření obecné povahy 

1. Postup při pořizování Změny č. 5 ÚPT 

Územní plán Telč zpracovaný podle stavebního zákona v tu dobu platném znění byl vydán zastupitelstvem města Telč 
usnesením UZ 49-10/6/2011 dne 12. 9. 2011 a nabyl účinnosti dne 4. 10. 2011. 
Změna č. 1 Územního plánu Telč byla vydána Zastupitelstvem města Telč usnesením UZ 22-8/3/2019 dne 18. 2. 2019 

a nabyla účinnosti dne 30. 3. 2019. 

Změna č. 2 Územního plánu Telč byla vydána Zastupitelstvem města Telč usnesením UZ 236-7/25/2018 dne 17. 9. 2018 

a nabyla účinnosti dne 30. 3. 2019. 

Změna č. 3 Územního plánu Telč byla vydána Zastupitelstvem města Telč usnesením UZ 124-7/14/2021 dne 15. 2. 2021 

a nabyla účinnosti dne 13. 4. 2021. 

Pořízení Změny č. 4 Územního plánu Telč schválilo Zastupitelstvo města Telč usnesením UZ 129-8/14/2021 dne 15. 2. 

2021. Změna č. 4 Územního plánu Telč se nyní pořizuje. 

Dne 7. 12. 2021 obdržel MěÚ Telč, ORÚP (dále jen „pořizovatel“) návrh na pořízení změny územního plánu, který podal pan 
Abraham Hofhanzl (dále jen „navrhovatel“). Tento návrh byl úplný. Pořizovatel na základě domluvy MěÚ Telč, ORÚP a 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ požádal o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny [§55a odst. (2) písmeno d) stavebního zákona] a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu podle § 
10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí [§55a odst. (2) písmeno e) stavebního zákona] k navrhovanému obsahu 
změny Územního plánu Telč, aby mohla být případná změna ÚP Telč pořízena zkráceným postupem dle §55a stavebního 
zákona. Byla doručena kladná stanoviska k navrhované změně ÚP Telč, změnu lze tudíž pořizovat zkráceným 
postupem dle § 55a stavebního zákona. 

Příloha 1: opatření obecné povahy_zastupitelstvo.pdf (str.2)
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Ve stanovisku bylo ale na základě předběžného posouzení záměru orgánem ochrany ZPF sděleno, že tento orgán nebude 
souhlasit s vymezením nové plochy z důvodu nevyužití pozemků v zastavěném území. Pořizovatel s Krajským úřadu Kraje 
Vysočina, OŽPZ, orgánem ochrany ZPF předjednal, že jako kompenzace nové zastavitelné ploše by mohla být z územního 
plánu odstraněna část stávající zastavitelné plochy 019/1 o výměře odpovídající nově vymezované ploše. S touto 
kompenzací souhlasil orgán ochrany ZPF, osadní výbor obce Studnice i vlastník pozemků v dotčené ploše 019/1, který byl 
přítomen na jednání osadního výboru, kde se tato věc řešila (viz. zápis). Pořizovatel poté návrh na pořízení změny územního 
plánu posoudil a spolu se svým stanoviskem jej předložil k rozhodnutí zastupitelstva. 
Zastupitelstvo města Telč v samostatné působnosti na svém zasedání dne 21. 2. 2022 usnesením UZ 188-8/20/2022 
schválilo pořízení změny č. 5 Územního plánu Telč zkráceným způsobem na návrh pana Abrahama Hofhanzla. 
Obsahem změny bude Prověřit vymezení nové zastavitelné plochy 019/2 na pozemku p. č. 52/2 a části pozemku p. č. 
51 v k. ú. Studnice u Telče a zároveň Prověřit vypuštění části stávající plochy smíšené obytné s označením 019/1 na 
pozemku p. č. 333/1 a její převedení na plochu smíšenou nezastavěného území. 
Zastupitelstvo města podmínilo pořízení změny č. 5 Územního plánu Telč na návrh pana Abrahama Hofhanzla 
částečnou úhradou nákladů na její zpracování navrhovatelem z důvodu jeho výhradní potřeby. 
 
Dne 7. 12. 2021 obdržel pořizovatel podnět na pořízení změny územního plánu, který podal Ing. Jiří Pykal jako zastupitel 
města Telče. Podnět byl posouzen jako úplný. Podnět se týkal vymezení nové zastavitelné plochy smíšené obytné na 
pozemcích p. č. 2328/27, 2328/54, 2328/60, 2328/61, 2364/8 a 2328/1 v k. ú. Telč v majetku města Telč. Jako kompenzace 
nově vzniklé zastavitelné ploše bylo navrženo vypuštění stávající zastavitelné plochy smíšené obytné s označením 007/2 
vymezené na pozemku p. č. 7316/32 taktéž v majetku města Telč. Pořizovatel zajistil potřebná stanoviska dle § 55a odst. (2) 
bodu d) a e) stavebního zákona. Byla doručena kladná stanoviska k navrhované změně ÚP Telč, změnu lze tudíž 
pořizovat zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona. Pořizovatel poté podnět na pořízení změny územního 
plánu posoudil a spolu se svým stanoviskem jej předložil k rozhodnutí zastupitelstva. 
Zastupitelstvo města Telč v samostatné působnosti na svém zasedání dne 21. 2. 2022 usnesením UZ 191-8/20/2022 
schválilo pořízení změny č. 5 Územního plánu Telč zkráceným způsobem z podnětu pana Jiřího Pykala. Obsahem 
změny bude Prověřit vymezení nové zastavitelné plochy 011/3 na pozemcích p. č. 2328/27, 2328/54, 2328/60, 
2328/61, 2364/8 a 2328/1 v k. ú. Telč a zároveň Prověřit vypuštění stávající plochy smíšené obytné s označením 
007/2 na pozemku p. č. 7316/32 a její převedení na plochu smíšenou nezastavěného území. 
 
Návrh na pořízení změny územního plánu od pana Abrahama Hofhanzla a podnět na pořízení změny územního plánu 
od zastupitele města Telč Ing. Jiřího Pykala jsou obsahem Změny č. 5 ÚPT.  
 
Změna č. 5 je pořizována zkráceným postupem pořizování dle § 55a stavebního zákona. 
 
Pořizovatel na základě rozhodnutí zastupitelstva města Telč vypracoval Obsah zadávací dokumentace Změny č. 5 
Územního plánu Telč pro výběr zpracovatele (projektanta) změny č. 5 ÚPT. 
Zpracovatelem je společnost ARCHOO s.r.o., IČ: 292 02 612, Ing. arch. Jiří Ondráček (ČKA 03615), Mlýnská 382, 58856 
Telč (dále jen „zpracovatel“). 
 
Po odevzdání dokumentace změny č. 5 ÚPT přistoupil pořizovatel k zahájení řízení o Změně č. 5 ÚPT podle § 52 
stavebního zákona. 
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou č. j. Telč 8690/2022 ORÚP ze dne 16. 12. 2023 návrh Změny ÚP Telč vč. návrhu 
opatření obecné povahy. Veřejné projednání návrhu Změny ÚP Telč se konalo 25. 1. 2023, tj. 40 dnů ode dne vyvěšení 
veřejné vyhlášky (byla splněna podmínka dle §52 stavebního zákona, že veřejné projednání se může konat nejdříve 15 dnů 
ode dne doručení veřejné vyhlášky, 15 +15 dnů = 30 dnů).  
Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 1. 2. 2023 včetně, mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky 
proti návrhu řešení, na což bylo řádně upozorněno.  
V rámci této lhůty nebyly doručeny žádné písemné připomínky. 
Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 1. 2. 2023 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešením, 
oprávnění investoři či zástupci veřejnosti uplatnit písemné námitky proti návrhu řešení, na což bylo řádně upozorněno.  
V rámci této lhůty nebyly uplatněny žádné námitky.  
Pořizovatel přizval k veřejnému projednání obec, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce dopisem č.j. Telč 8689/2022 
ORÚP ze dne 16. 12. 2022, a to nejméně 30 dnů předem, což bylo splněno. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený 
orgán mohli uplatnit stanoviska do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 1. 2. 2023. Na lhůtu bylo řádně upozorněno. 
Uplatněná stanoviska a vyjádření jsou uvedena níže v tabulce č. 1 a vyhodnocena níže v tabulce č. 2. 
 
Sousední obce mohli ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. V rámci lhůty nebyly uplatněny žádné připomínky sousedních obcí. 
 
Dne 3. 2. 2023 pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem provedli vyhodnocení výsledků veřejného projednání 
Změny č. 5 ÚPT (dokument č. j. Telč 1010/2023 ORÚP). 
Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 5 ÚPT (dle § 53 odst. 1 stavebního zákona) nebyl 
vypracován, jelikož v rámci řízení ö Změně č. 5 ÚPT nebyla doručena žádná námitka. 
 

Příloha 1: opatření obecné povahy_zastupitelstvo.pdf (str.3)
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Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 5 ÚPT (dle § 53 odst. 1 stavebního zákona) nebyl 
vypracován, jelikož v rámci řízení ö Změně č. 5 ÚPT nebyla doručena žádná připomínka. 
 
Na základě výsledků veřejného projednání zpracovatel (projektant) provedl úpravu návrhu Změny č. 5 ÚPT. 
 
Pořizovatel dle § 55b odst. 4) stavebního zákona požádal Krajský úřad jako nadřízený orgán o stanovisko k návrhu změny 
územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, souladu s PÚR ČR a souladu se 
ZÚR KV (dokument č. j. Telč 1044/2023 ORÚP). Součástí žádosti o stanovisko je i vyhodnocení výsledků veřejného 
projednání včetně doručených stanovisek a vyjádření v rámci veřejného projednání Změny č. 5 ÚPT, a upravená 
dokumentace Změny č. 5 ÚPT po veřejném projednání. 
Toto stanovisko by mělo být souhlasné bez připomínek, a bude do OOP doplněno ihned po jeho obdržení. 
 
2. Vyhodnocení souladu dokumentace s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem 

A) Soulad Změny č. 5 ÚPT s politikou územního rozvoje (Politika územního rozvoje České republiky, ve znění 

Úplného znění po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4 a 5 závazná od 1. 9. 2021) je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ 

návrhu Změny č. 5 ÚPT v kapitole OOK. 

B) Soulad Změny č. 5 ÚPT s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje Kraje 

Vysočina ve znění Úplného znění po aktualizacích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8 a po rozhodnutí soudu, s nabytím 

účinnosti dne 20. 10. 2021) je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 5 ÚPT v kapitole OOK. 

 

3. Vyhodnocení souladu dokumentace s cíli a úkoly územního plánování 

Soulad Změny č. 5 ÚPT s cíli a úkoly územního plánování je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 5 ÚPT 

v kapitole OOL.  

 

4. Vyhodnocení souladu dokumentace s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Soulad Změny č. 5 ÚPT s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů je popsán v textové části 

ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 5 ÚPT v kapitole OOM. 

 

5. Vyhodnocení souladu dokumentace s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Soulad Změny č. 5 ÚPT s požadavky zvláštních právních předpisů je popsán v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny 

č. 5 ÚPT v kapitole OON. 

 

Tab. 1: Uplatněná stanoviska a vyjádření v rámci veřejného projednání: 

Doručení Subjekt č. j. Požadavky (i. č.) 

Stanoviska a vyjádření 

20.12.2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 118785/2022 souhlas bez připomínek 

29.12.2022 Státní pozemkový úřad SPU 476260/2022/520201/štefl souhlas bez připomínek 

5.1.2023 
Krajský úřad KV, OŽPZ – stanovisko orgánu státní správy 
lesů 

KUJI 1409/2023 
OZPZ 62/2023 Hob-2 

souhlas bez připomínek 

5.1.2023 
Krajský úřad KV, OŽPZ – Vyjádření K návrhu Změny č. 5 
ÚP Telč (les, voda) 

KUJI 1416/2023 
OZPZ 62/2023 Hob-3 

souhlas bez připomínek 

6.1.2023 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a 
Vysočina 

SBS 56558/2022 souhlas bez připomínek 

13.1.2023 
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v 
Jihlavě 

KHSV/31554/2022/JI/HOK/Fiš souhlas bez připomínek 

23.1.2023 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany MO 24146/2023-1322 bod 1 tab. č. 2 

24.1.2023 
Krajský úřad KV, OŽPZ – stanoviska orgánu ochrany 
přírody a krajiny 

KUJI 9212/2023 
OZPZ 1378/2016 

souhlas bez připomínek 

24.1.2023 Krajský úřad KV, OŽPZ – stanoviska orgánu ochrany ZPF 
KUJI 9219/2023 
OZPZ 1378/2016 

Kladné stanovisko 

26.1.2023 Ministerstvo kultury MK 6216/2023 OPP souhlas bez připomínek 
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Tab. 2: Vyhodnocení stanovisek a vyjádření uplatněných v rámci veřejného projednání: 

i.č. 
Obsah stanoviska, vyjádření, připomínky k návrhu Změny ÚP Telč 
(zkrácený) 

Řešení požadavku/ pokyny k úpravě 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci  
Územní plán Telč – Změna č. 5 – oznámení o zahájení řízení 
… 
MO ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO 
do návrhu změny č. 5 územně plánovací dokumentace 

 
Do řešeného území zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
 - LK TSA - Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách 
(dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle 
ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, 
zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací 
jámy), venkovního vedení vn a vnn, rozšíření stávajících nebo povolení 
nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany – jev ÚAP –102a. Ve vzdušném prostoru 
vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. 
Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené 
území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do 
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické 
části – koordinačního výkresu. 
 
- Vzdušný prostor LK TRA Ministerstva obrany, který je nutno respektovat 
podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, podle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dle ÚAP jev 102a). V tomto vymezeném území – vzdušném 
prostoru pro létání v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit 
výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, 
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou 
(např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VNN, 
rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru 
vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. 
Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.  
 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené 
území a zapracovat do textové části návrhu změny č. 5 územního plánu 
do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do 
grafické části – koordinačního výkresu.  
 
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z 
hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic 
I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. 
základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené 
území a zapracovat je do textové části návrhu změny č. 5 územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do 
grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující 
textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změnou ÚP Telč jsou navrhovány plochy, které 
neumožňují umístění těchto staveb ve výčtu. Zájmy 
MO-ČR nejsou změnou ÚP Telč dotčeny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změnou ÚP Telč jsou navrhovány plochy, které 
neumožňují umístění těchto staveb ve výčtu. Zájmy 
MO-ČR nejsou změnou ÚP Telč dotčeny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka je již součástí koordinačního výkresu 
v rámci úplného znění ÚP Telč  
 
 

 
Změnou ÚP Telč jsou navrhovány plochy, které 
neumožňují umístění těchto staveb ve výčtu. Zájmy 
MO-ČR nejsou změnou ÚP Telč dotčeny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka je již součástí koordinačního výkresu 
v rámci úplného znění ÚP Telč. 
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i.č. 
Obsah stanoviska, vyjádření, připomínky k návrhu Změny ÚP Telč 
(zkrácený) 

Řešení požadavku/ pokyny k úpravě 

Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 
staveb“. 
 
Za předpokladu správného zapracování limitů a zájmů MO v textové i 
grafické části v souladu s tímto stanoviskem nemáme dalších 
připomínek k předložené UPD a s návrhem Změny č. 5 Územního plánu 
Telč souhlasíme. 
 

 
 

 

6. Vyhodnocení splnění zadání 

Vyhodnocení splnění zadání je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 5 ÚPT v kapitole OOU. 

 

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 5 ÚPT v kapitole OOR. 

 

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí 

Nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zpráva o Vyhodnocení vlivu změny č. 5 ÚPT na 
udržitelný rozvoj území je popsána v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 5 ÚPT v kapitole OOO, v kapitole OOP a 
v kapitole OOQ. 
 

9 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF) a na pozemky 

určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Vyhodnocení vlivu změny č. 5 ÚPT na ZPF a PUPFL je popsáno v textové části ODŮVODNĚNÍ návrhu Změny č. 5 ÚPT 

v kapitole OOW.  

 

10 Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění a vyhodnocení připomínek 

V rámci řízení o Změně č. 5 ÚPT nebyla doručena žádná námitka, ani žádná připomínka, rozhodnutí o námitkách ani 
vyhodnocení připomínek tudíž nebylo zpracováno. 
 

P O U Č E N Í 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  Do 

opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u 

správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 

Ú Č I N N O S T  

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne …………………… 

 

 

………………………………………..  …………………………………… 

Mgr. Vladimír Brtník  Pavel Komín 

starosta města Telče  místostarosta města Telče 

 

Seznam příloh: 

- ZMĚNA Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ, TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK 

- ZMĚNA Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ, GRAFICKÁ ČÁST - VÝROK 

- ZMĚNA Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ, GRAFICKÁ ČÁST – VÝROK - SCHÉMATA / KRYCÍ KARTY LOKALIT 

- ZMĚNA Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ, TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ 

- ZMĚNA Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TELČ, GRAFICKÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 
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