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Zápis z Členské schůze Mikroregionu Telčsko 
 
Místo konání:    Kulturní dům v Mrákotíně 
Datum a čas konání:    21. prosince 2020, 16 hodin 
 
Program: 

1) Úvod   
2) Informace z rady 
3) Projekty Mikroregionu Telčsko 
4) Bezúplatný převod majetku po době udržitelnosti členským obcím 
5) Schválení členský příspěvků na rok 2021 
6) Schválení rozpočtu na rok 2021 
7) Různé  
8) Závěr 

 
 
ad 1) Úvod 

Schůzi zahájil R. Fabeš přivítáním přítomných (28 členů – viz prezenční listina) a poděkoval panu 
starostovi městyse Mrákotín za spolupráci při přípravě schůze. K navrženému programu jednání, 
který byl obcím zaslán nebyly připomínky. 
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

ad 2) Informace z rady 

R. Fabeš informoval přítomné, že od minulé členské schůze se konaly dvě schůze Rady MT 
07/09/2020 a 30/11/2020. Na zářiové schůzi proběhlo schválení ukončení Kupních smluv 
(OPŽP) na dodávky zboží (205 ks 240 l nádob na odpad, 42 ks 1 100 l nádob na odpad, 6 ks 
VOK a 3 ks štěpkovačů) s termínem dodání do 30.9.2020 s dodavatelem Komunální technika, 
s.r.o. Důvodem ukončení smluv bylo přes schválení projektu s názvem „Mikroregion Telčsko – 
zkvalitnění systému nakládání s odpady (OPŽP) v rámci 126. výzvy současně jeho zařazení 
pouze na seznam náhradních projektů. Dále rada opětovně schválila uzavření Smlouvy o 
pojištění MANAŽER Plus pro období 10.9.2020 – 9.9.2021 v celkovém limitu pojistného plnění 
5.000.000,- Kč a ročním pojistném ve stejné výši jako v minulém roce, tj. 12.568,- Kč. 
Posledním schvalovaným bodem bylo rozpočtové opatření č. 2/2020, které řeší na straně 
příjmové úpravu přijatých prostředků z realizovaného projektu (FMP 2019) a výdaje na 
pořízení mobiliáře spolu s vybudováním geologické stezky Geoparku Vysočina 
prostřednictvím čerpání bankovního úvěru. 
Předmětem jednání listopadové schůze Rady MT bylo schválení dvou dodavatelů vzešlých ze 
dvou výběrových řízení v rámci projektu „Mikroregion Telčsko – zkvalitnění systému 
nakládání s odpady“. R. Fabeš připomněl výsledek prvního výběrového řízení, které se konalo 
dne 25.5.2020 a také o tom, že uzavřené kupní smlouvy s dodavatelem musely být kvůli 
zařazení tohoto projektu na seznam náhradních projektů do konce 30. září ukončeny. 
V průběhu října jsme byli poskytovatelem dotace informování, že náš projekt se stal 
způsobilým, a proto bylo nutné vypsat nové výběrové řízení na dodavatele tohoto zboží. 
Součástí projektu zůstalo i vybudování 7 kontejnerových stání ve 4 členských obcích. Samotné 
pořízení kontejnerových stání bude zadáno přímým nákupem. Dodávky zbylého zboží byly 
opět rozděleny na dvě části: Část I.: Nádoby a část II.: Štěpkovače. 
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Jako dodavatele nádob na odpad a velkoobjemových kontejnerů byla vybrána opětovně firma 
Komunální technika, s.r.o., Brandýs nad Labem, dodavatelem štěpkovačů se také stala 
opětovně firma Komunální technika s.r.o., Brandýs nad Labem. V obou případech vítězná 
firma podala nabídku v totožné výši jako v případě prvního výběrového řízení. Dále bylo 
schváleno odepsání z účetní evidence k 31.12.2020 nepotřebný majetek jako tzv. zmařenou 
investici do nákladů účetní jednotky. Jednalo se o majetek evidovaný na účtu 042 – 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (SMTNET), který byl pořízen v roce 2004 v celkové 
pořizovací ceně 313.124,70 Kč. Výše uvedený nedokončený majetek je již pro DSO do 
budoucna nevyužitelný – zejm. z důvodu jeho zastarání, změny podmínek, změny záměrů 
DSO. Následně se Rada MT zabývala schválením „Smlouvy o spolupráci“ s Rozvojovým 
sdružením Zdeňkov na základě, které bude zajištěn chod kanceláře MT v roce 2021. 
Předpokládaný rozsah, tak jako v přechozích letech, odpracovaných hodin je 240 za 150,- Kč/ 
hodina – tj. celkem 36.000,- Kč. Posledním schvalovaným bodem této schůze bylo rozpočtové 
opatření č. 3/2020, které řeší, jak na straně příjmové i výdajové, snížení jednotlivých položek 
příjmů a výdajů z důvodu nerealizace plánovaných záměrů z důvodu letošní nepříznivé 
epidemiologické situace.   
Ostatní body budou projednány na dnešní Členské schůzi MT. 
 

Usnesení 201221/2/1: Členská schůze Mikroregionu Telčsko bere na vědomí schválené rozpočtové 
opatření č. 2/2020. 
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Usnesení 201221/2/2: Členská schůze Mikroregionu Telčsko bere na vědomí schválené rozpočtové 
opatření č. 3/2020. 
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

ad 3) Projekty Mikroregionu Telčsko 

• „Regionem renesance proti proudu času“ (OP INTERREG AT – CZ) s pracovním názvem 
„Štamberk“ – v rámci projektu došlo k archeologickému průzkumu, díky kterému se našly 
spousty drobných úlomků, které by vydaly na samostatnou výstavu. Archeologické práce 
budou pokračovat i na jaře. Vybudování přístřešku bylo připomínkováno ze strany 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Výběrové řízení na jeho vybudování proběhne také jaře.  

• „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel, Waldviertel a Vysočina jako 
chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ (OP INTERREG AT – CZ) J. 
Švaříček informoval o tom, že se po opětovném lockdownu v Rakousku konala 
18.12.2020 schůze obecní rady v Liebenau. Zde mělo být konečně rozhodnuto o 
územním plánu a dalších podmínkách hornorakouské zemské vlády. Na právní moc je 
poté třeba vyčkat čtyři týdny. Následně bude možné pomalu realizovat formality pro 
podpis Smlouvy o poskytnutí prostředků – předpoklad je v průběhu 1/2021.    

• Geopark Vysočina – Skryté příběhy – J. Švaříček hovořil o nové venkovní hře Skryté 
příběhy, kterou představoval na minulé členské chůzi. Do tohoto projektu se zapojily 
obce: Lhotka a Řásná.  

• „Mikroregion Telčsko - zkvalitnění systému nakládání s odpady“ (OPŽP) – P. Fučíková 
informovala přítomné o aktuálních pracích na projektu. Kupní smlouvy s dodavatelem 
byly podepsány. Dodávka zboží je stanovena do 4 měsíců od podpisu smlouvy. 
V některých obcích, kde mají být vybudována kontejnerová stání, se už pracuje, dokud to 
bude počasí dovolovat. 
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P. Fučíková dále vyzvala členské obce, které byly zapojeny do předchozích projektů OPŽP 
– nyní v udržitelnosti, aby zaslaly během ledna 2021 údaje vyprodukovaném množství 
odpadu v roce 2020. Údaje budou sloužit pro zpracování další monitorovací zprávy. 

• GDPR – R. Fabeš informoval o tom, že Mgr. Richard Otevřel a Mgr. Ing. Jana Duchková 
měli zájem vystoupit s krátkým příspěvkem na této schůzi i s ohledem na to, že zářijové 
reaudity v obcích byly zrušeny. Bohužel z důvodu současné nepříznivé situace jsme se 
společně dohodli, aby návštěvu podnikli, až bude situace příznivější. 
Co se týče obcí, stále zde velkým problémem zůstává to, že některé nemají stále na svých 
webech nebo úředních deskách zveřejněn jmenovitý kontakt na pověřence vč. jeho e-
mailu a telefonního čísla. Dále nemají obce zveřejněny zásady zpracování osobních 
údajů. Pokud tyto dvě základní věci nenalezne Úřad pro ochranu osobních údajů při 
svém nahlížení, může to být důvodem pro provedení kontroly dodržování zásad GDPR v 
obci.  

 

ad 4) Bezúplatný převod majetku po době udržitelnosti členským obcím 
L. Mifková připomenula, že v roce 2015 byl Mikroregionem Telčsko předán do užívání zapojeným 
členským obcím majetek pořízený z dotace. Doba udržitelnosti tohoto majetku v roce 2020 uplyne 
stejně jako dotčené Smlouvy o výpůjčce. Jednalo se o projekt s názvem „Cestujeme po Regionu  
Renesance“ (AT-CZ). Díky tomuto projektům bylo pořízeno 16 mapových stojanů, 53 ks laviček, 9 
stolů, 20 odpadkových košů, 18 ks stojanů na kola, 17 ks pružinových houpadel a dalších herních 
prvků. Pořizovací hodnota majetku byla cca 1.560.000,- Kč a zůstatková cena k 31.12.2020 bude činit 
cca 970.000,- Kč, viz příloha č. 1. Pro zajištění převodu budou s členskými obcemi uzavřeny Smlouvy o 
bezúplatném převodu tohoto majetku. 
L. Mifková dále hovořila o ukončení pojistné smlouvy na vypůjčený majetek, jejíž přeplatek bude 
členským obcím v poměrné výši ještě tento rok bezhotovostním převodem vrácen. Převáděný 
majetek je možné ze strany obcí si znovu nechat pojistit. 

 
Usnesení 201221/4: Členská schůze MT schvaluje uzavření Smluv o bezúplatném převodu majetku 
členským obcím dle přílohy č. 1 a pověřuje předsedu jejich podpisem. 
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

 

ad 5) Schválení členských příspěvků na rok 2021 

L. Mifková představila návrh členských příspěvků na rok 2021 viz příloha č. 2. Předložený návrh byl již 
projednáván na radě MT, kde bylo doporučeno ponechat výši členských příspěvků jako v předchozím 
roce, a to 20,- Kč na obyvatele. Hlasovalo se tedy o zachování stejné výše členských příspěvků, tj. 20,- 
Kč na obyvatele. 
Členské příspěvky na rok 2020 byly ze strany členských obcí kompletně uhrazeny. Přítomní byli 
požádáni o úhradu příspěvků na rok 2021 v následujícím roce a současně upozorněni na změnu č. 
běžného účtu, kam budou příspěvky směřovat. 
 
Usnesení 201221/5: Členská schůze Mikroregionu Telčsko schvaluje výši členských příspěvků na rok 
2021 ve výši 20,- Kč/obyv./rok.  
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
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ad 6) Schválení rozpočtu na rok 2021 

L. Mifková předložila návrh rozpočtu, který byl již projednán na radě MT a doporučen Členské schůzi 
ke schválení. Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 4.473.080,- Kč 
představuje přijetí finanční pomoci a využití naspořených prostředků minulých let na předfinancování 
schválených projektů Mikroregionu Telčsko. K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky a 
bylo hlasováno o jeho schválení. 
 
Usnesení 201221/6/1: Členská schůze Mikroregionu Telčsko schvaluje rozpočet na rok 2021 dle 
závazných ukazatelů rozpočtu uvedených v Příloze č. 3, příjmy 771.920,- Kč, výdaje 5.245.000,- Kč a 
financování ve výši 4.473.080,- Kč. 
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
Usnesení 201221/6/2: Členská schůze pověřuje Radu Mikroregionu Telčsko k provádění všech 
rozpočtových opatření bez omezení. O rozpočtových opatřeních schválených Radou Mikroregionu 
Telčsko bude Členská schůze Mikroregionu Telčsko informována na nejbližším zasedání. 
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
ad 7) Různé 

• M. Štěpánková informovala, že 15 obcí, které podaly žádost do 4. výzvy o dotaci z PRV – 
Podpora venkova, v současné době vypořádávají nebo doplňují připomínky ze strany SZIFu 
k podaným žádostem.  
Dále se MAS Telčsko připravuje na nové programové období. Řeší standardizaci pro její další 
fungování a aktualizaci stávající strategie MAS. V plánu je konání kulatých stolů v obcích, kde 
budou zjišťovány a diskutovány obecné nápady a připomínky k regionu, které je potřeba 
v území řešit. Na další programové období má MAS přislíbeno cca 40 mil. Kč. 
Do vyhlášené výzvy MMR pomohla kancelář sedmi obcí se zpracováním žádostí o dotaci.  

• M. Tichá hovořila o projektu MAP II, kde aktuálně realizaci projektu značně komplikuje 
současná epidemiologická situace v zemi. Vše, co je možné, se tak v současné době děje 
především online.  

• M. Tichá hovořila o animacích pro školy, kde proběhly webináře např. o tom, jak mají učitelé 
učit online. Projekty škol, které se nemohou nyní realizovat, se prodlužují. 

• R. Fabeš informoval o pátečním e-mailu od Rainera Mikscheho, kterým informoval o tom, že 
rakouská strana hledá partnera do přeshraničního projektu na české straně. J. Švaříček dnes 
absolvoval s rakouskou stranou videohovor, kde mu byl projekt představen. Společným 
tématem jsou: klimatická změna, biodiverzita, upozornění návštěvníků v regionu na klima 
změny. Prezentováno přes 5 smyslů (hmat, čich...). Hlavním partnerem by byl Thayaland plus 
další partneři na české straně. V projektu by mělo vzniknout min. 5 cyklo zastavení (turistická 
odpočívadla) na stávajících trasách. Rozšířila by se aplikace Thayarunde na naše území. AT by 
mělo zpracovat marketingovou strategii. Rozpočet je cca 350.000 EUR z toho 100.000 EUR 
pro českou stranu. Pokud by bylo na české straně více partnerů, bude se částka 100.000 EUR 
dělit mezi ně. Podle předběžných informací je šibeniční termín pro podání žádosti 15. leden 
2021. Realizace projektu by probíhala: 6/21 - 6/23. Hned začátkem ledna by měly proběhnout 
první koordinační schůzky. V souvislosti s tím by byla případně rychle svolána schůze Rady MT 
pro učinění dalších potřebných kroků. 

• M. Požár informoval o 23. ročníku neorganizovaného Silvestrovského výstupu na Javořici, 
který se uskuteční v letošním roce trošku jinak.  Akce proběhne ve dnech 26.12., 27.12., 
30.12., 31.12., vždy od 11,00 do 13,00 hodin. Pořadatelé budou v této době před chatkou, 
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pod vrcholem Javořice, kde bude možné zakoupit "Novoroční čtyřlístek", akce KČT na 
podporu handicapovaným spoluobčanům. Dále bude možné zakoupit Studenský knoflík za 
10,- Kč. Občerstvení zajištěno nebude. 

• R. Fabeš vyřídil pozdravy také od Bc. Radima Dočekala (FIN Servis, a.s.), s níž měl schůzku. R. 
Dočekal potvrdil, že s ohledem na vývoj cen energií na trhu se letošní nákup vydařil. Současně 
zmínil možnost uzavření Dodatku ke Smlouvě o centralizovaném zadávání pro obce, z něhož 
by měla pramenit sleva cca 1 %. 

• R. Fabeš konstatoval fakt, že další ples města Telč a Mikroregionu Telčsko se neuskuteční 
z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a otázkou je, zda bude možné absolvovat další 
pravidelný výjezdní seminář. 

 
ad 11) Závěr 

R. Fabeš poděkoval za účast a za spolupráci v tomto nelehkém období, popřál všem klidné svátky a 
vše dobré do nového roku s důrazem na pevné zdraví, poté byla schůze ukončena.  
 
 
V Telči 23. 12. 2020 
Zapsala: Lenka Mifková 
 
   
  ……………………………………………….. 
  Mgr. Roman Fabeš 
  předseda Mikroregionu Telčsko 
 
 
Rozdělovník:  
členové Mikroregionu Telčsko      


