
Zápis ze schůze Rady Mikroregionu Telčsko 
 
Místo konání:  kancelář Mikroregionu Telčsko 
Datum a čas konání:  úterý 9. března 2021 od 15:00 hod 
 
ad 1) Úvod 

Schůzi zahájil R. Fabeš přivítáním přítomných, konstatováním usnášeníschopnosti (10 členů 
– viz prezenční listina) a hlasováním o programu, který byl členům předem zaslán. 

 
Program:  

1) Úvod 
2) Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
3) Mikroregionální projekty 
4) Schválení Partnerských smluv mezi MT a obcemi zapojenými do projektu „Mikroregion 

Telčsko – zkvalitnění systému nakládání s odpady“ 
5) Schválení Smluv o výpůjčce mezi MT a obcemi zapojenými do projektu „Mikroregion 

Telčsko – zkvalitnění systému nakládání s odpady“ 
6) Pojištění podnikatelských rizik – TREND 14 
7) Schválení Darovacích smluv 
8) Rozpočtové opatření č. 1/2021 
9) Obchodní podmínky dohodce pro obchodování Elektřiny a Plynu na ČMKB 
10) Inventarizace za rok 2020 
11) Závěrečný účet MT vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření MT za rok 2020 
12) Účetní závěrka za rok 2020 
13) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020 
14) Výběr auditora na rok 2021 
15) Různé 
16) Závěr 

 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
 

ad 2) Program a podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností 

 Vl. Švec okomentoval přehled s osmi žadateli na deset akcí do programu Podpora obnovy 
památek prostřednictvím ORP. Alokace finančních prostředků pro rok 2021 činí 753.000,- Kč 
na celé ORP Telč. Přehled žadatelů vč. specifikace akcí – viz příloha č. 1 
Odborem územního rozvoje MěÚ Telč bylo doporučeno rozdělení dotace mezi všechny 
žadatele pro podporu 8 akcí dle přílohy č. 1. Současně jsou doporučeny i 2 náhradní projekty, 
které se budou ucházet o peníze z rezervy programu (nerozdělených prostředků). 

 
Usnesení 210309/2: Rada Mikroregionu Telčsko doporučuje Radě Města Telče schválit 
rozdělení dotací v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ pro ORP Telč dle přílohy č. 1. 

  Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
ad 3) Mikroregionální projekty  

„Regionem renesance proti proudu času“ (OP INTERREG AT – CZ) s pracovním názvem 
„Štamberk“ – J. Švaříček informoval o aktuálním dění na projektu. Stavební práce (přístřešek 
a vyhlídka) na hradu Štamberk se odkládají na příští rok. Důvodem je nutná změna územního 
plánu obce Řásná. Sanační práce na záchranu zdí začnou v tomto roce. 
Projekty na bylinkovou stezku v Nové Říši a vyhlídku nad Urbanovem jsou zpracované. 
Aktuálně se připravuje vyhlášení veřejné zakázky na jejich realizaci. 
J. Švaříček dále přítomné informoval o uzavření dodatků č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo na 
zhotovení realizační dokumentace a stavební dozor s Ing. Ondřejem Semotánem ze dne 2. 



října 2020. Dodatek č. 1 byl uzavřen 20.12.2020 a Dodatek č. 2 byl uzavřen 10.2.2021, viz 
přílohy č. 2 a 3. 
 
Usnesení 210309/3: Rada Mikroregionu Telčsko bere na vědomí uzavření Dodatků č. 1 a 2 ke 
Smlouvě o dílo na zhotovení realizační dokumentace ve znění příloh č. 2 a 3. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 

- „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 stále kvůli rakouskému partnerovi, který nemá vyřízená povolení má 
projekt roční zpoždění. Předpokládá se, že smlouva bude podepsaná na jaře 2021. Poté se 
ihned začne realizovat naučná cyklostezka po rašeliništích a další aktivity. 

- „Mikroregion Telčsko - zkvalitnění systému nakládání s odpady“ (OPŽP) – L. Mifková 
informovala přítomné o aktuálních pracích na projektu. Štěpkovače do obcí: Panské 
Dubenky, Sedlejov a Mysletice už byly dodány. Práce na kontejnerových stáních také 
pokračují a v termínu budou dodělána/dodána. VOK se začnou rozvážet ve druhé polovině 
března. 

- ATCZ 270 – Renatha – Region Rennaisance präsent“ (OP INTERREG AT – CZ) J. Švaříček 
informoval o tom, že žádost na nový projekt byla zamítnuta. Chystá se úprava projektu a 
předělání žádosti. V projektu se má realizovat 10 turistických zastavení. Obce budou osloveny 
s nabídkou zapojení do projektu. Obce by si mohly realizovat podobná vyhlídková místa, jako 
vzniká např. nad Urbanovem v rámci projektu Štamberk. 

 
ad 4) Schválení Partnerských smluv mezi MT a obce zapojenými do projektu „Mikroregion 

Telčsko – zkvalitnění systému nakládání s odpady“ 
L. Mifková předložila návrh Partnerské smlouvy s finančním příspěvkem, viz příloha č. 4, který 
byl všem členům s předstihem rozeslán. Uzavřením těchto smluv přispěje všech 17 
zapojených členských obcí na úhradu vlastního podílu na společném projektu podpořeného 
z OPŽP celkovou výší 558.780,- Kč. 
 
Usnesení 20210309/4: Rada Mikroregionu Telčsko schvaluje návrh Partnerské smlouvy dle 
předložené přílohy č. 4 pro úhradu vlastních nákladů (zapojených obcí) spojených s realizací 
projektu s názvem: „Mikroregion Telčsko – zkvalitnění systému nakládání s odpady“ v celkové 
výši 558.780,- Kč, a pověřuje předsedu svazku jejich podpisem. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

ad 5) Schválení Smluv o výpůjčce mezi MT a obcemi zapojenými do projektu „Mikroregion 
Telčsko – zkvalitnění systému nakládání s odpady“ 
L. Mifková členům předložila návrh Smlouvy o výpůjčce, který všichni obdrželi s předstihem 
spolu s pozvánkou. Smlouvou jsou řešeny právní vztahy pro dobu udržitelnosti projektu 
zapůjčených nádob, VOK, štěpkovačů a kontejnerových stání.  
Platnost Smlouvy o výpůjčce bude nastavena v návaznosti na ukončení kontroly dokumentů 
v rámci Závěrečného vyhodnocení akce, od které bude nastavena doba udržitelnosti 
projektu. Předpokládá se, že výpůjčka bude ukončena nejdéle k 31.12.2027. 
 
Usnesení 210309/5: Rada Mikroregionu Telčsko schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 
Mikroregionem Telčsko a zapojenými obcemi dle přílohy č. 5 a pověřuje předsedu jejich 
podpisem. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

  



ad 6) Pojištění podnikatelských rizik – TREND 14 
V souvislosti s pořízením investičního majetku byla oslovena pojišťovna Kooperativa Vienna 
Insurance Group za účelem vytvoření nezávazné modelace pojištění podnikatelských rizik 
vztahující se k pojištění nádob, VOK, štěpkovačů a kontejnerových stání v rámci projektu 
„Mikroregion Telčsko – zkvalitnění systému nakládání s odpady“. Díky této nabídce by byl 
pojištěn nový majetek v celkové hodnotě 2.634.555,- Kč proti vandalismu, živelným 
pohromám a pro případ odcizení. Štěpkovače budou navíc pojištěny tzv. pojištěním strojů – 
viz příloha č. 6. Celkové kompletní pojistné dle modelace je v celkové částce 26.736,- Kč. 
Počátek pojištění se předpokládá od 1. května, tj. po kompletním dodání zboží. Majetek 
s pořizovací hodnotou pod 5.000,- Kč s DPH pojištěn nebude - jedná se např. o nádoby o 
objemu 240 l.  
Každé obci, která je zapojena v tomto projektu a o pojištění bude mít zájem, bude následně 
vyčíslena a přefakturována poměrná částka pojištění, dle výše hodnoty zapůjčeného 
pojištěného majetku. V případě, že by některá z obcí neměla o pojištění zájem, celková 
pojistná částka se úměrně vůči pojišťovanému majetku sníží. 
 
Usnesení 210309/6: Rada Mikroregionu Telčsko schvaluje Modelaci pojištění podnikatelských 
rizik TREND 14 vztahující se k pojištění nádob, VOK, štěpkovačů a kontejnerových stání v rámci 
projektu „Mikroregion Telčsko – zkvalitnění systému nakládání s odpady“ a pověřuji předsedu 
svazku podpisem pojistné smlouvy dle vytvořené Modelacce ve znění přílohy č. 6. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

 
ad 7) Schválení Darovacích smluv 

L. Mifková předložila návrh Darovací smlouvy, viz příloha č. 7, kterou přispějí 2 členské obce 
k pokrytí nákladů provozu kanceláře Mikroregionu Telčsko. Celková výše finančních darů 
bude činit 60.770,- Kč. 
 
Usnesení 20210309/7: Rada Mikroregionu Telčsko schvaluje uzavření Darovacích smluv dle 
předložené přílohy č. 7 pro úhradu nákladů spojených s provozem kanceláře Mikroregionu 
Telčsko v celkové výši 60.770,- Kč, a pověřuje předsedu svazku jejich podpisem. 

  Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
ad 8) Rozpočtové opatření č. 1/2021 

L. Mifková informovala o rozpočtovém opatření č. 1/2021, viz příloha č. 8, které řeší mj. na 
straně příjmové neinvestiční transfery od obcí (dary), vlastní investiční a neinvestiční podíly 
obcí na společném projektu OPŽP a investiční dotaci z OPŽP. Na straně výdajové se jedná 
především o úhradu dodavatelských faktur za nádoby, VOK, štěpkovače a kontejnerová stání 
vztahující se ke končícímu projektu OPŽP. 

 
Usnesení 210309/8: Rada Mikroregionu Telčsko schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 ve 
znění přílohy č. 8. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
ad 9) Obchodní podmínky dohodce pro obchodování Elektřiny a Plynu na ČMKB 

R. Fabeš popsal přítomným Obchodní podmínky, které byly všem zaslány společně 
s pozvánkou na dnešní jednání. Obchodní podmínky upravují vzájemné činnosti a postupy 
Zprostředkovatele, jako dohodce ČMKB a Zájemce, jako osoby oprávněné k Burzovním 
obchodům. Paušální částka odměny Dohodce za zastupování Zájemce Dohodcem v rámci 
jednoho burzovního shromáždění je podle těchto podmínek 0 Kč. Procentuální výše smluvní 
odměny Dohodce (dohodné) činí 1,2 % z celkového objemu Burzovního obchodu, 
uzavřeného Zájemcem na příslušném burzovním shromáždění. Tato smluvní odměna v sobě 
zahrnuje burzovní poplatky, které burze za Zájemcem uzavřené Burzovní obchody uhradí 
Dohodce. 

  



Usnesení 210309/10: Rada Mikroregionu Telčsko schvaluje Obchodní podmínky dohodce pro 
obchodování  Elektřiny a Plynu  na ČMKB dle přílohy č. 9. 

  Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
ad 10) Inventarizace za rok 2020 
 L. Mifková popsala výsledky inventarizace za rok 2020, inventarizační zpráva za rok 2020 je 

přílohou č. 10 tohoto zápisu. 
 
Usnesení 210309/10: Rada Mikroregionu Telčsko bere na vědomí inventarizaci za rok 2020. 

  Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
ad 11) Závěrečný účet MT vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření MT za rok 2020 
 L. Mifková informovala o závěrečném účtu MT vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření MT za 

rok 2020. Dokumenty viz příloha č. 7.  
 
Usnesení 210309/11: Rada Mikroregionu Telčsko doporučuje schválit Členské schůzi 
Mikroregionu Telčsko Závěrečný účet MT vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření MT za rok 
2020 bez výhrad - viz příloha č. 11. 
Hlasování:10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
ad 12) Účetní závěrka za rok 2020 
 L. Mifková okomentovala účetní závěrku za rok 2020. 

 
Usnesení 210309/12: Rada Mikroregionu Telčsko doporučuje schválit Členské schůzi 
Mikroregionu Telčsko Účetní závěrku za rok 2020 - viz příloha č.12. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
ad 13) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020 
 L. Mifková okomentovala Zprávu o činnosti Dozorčí rady MT za rok 2020. 
 

 Usnesení 210309/13: Rada Mikroregionu Telčsko doporučuje schválit Členské schůzi 
Mikroregionu Telčsko Zprávu o činnosti Dozorčí rady MT za rok 2020 - viz příloha č. 13. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
ad 14) Výběr auditora na rok 2021 
 Rada rozhodla, že hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok 2021 
 bude opět zadáno Krajskému úřadu Kraje Vysočina. 
 

 Usnesení 210309/14: Rada Mikroregionu Telčsko schvaluje, aby přezkum hospodaření svazku 
obcí Mikroregionu Telčsko za rok 2021 bylo zadáno krajskému úřadu. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

ad 15) Různé 
- Jan Švaříček informoval o tom, že se zúčastnil Valné hromady Asociace geoparků ČR. 

Posláním Asociace geoparků ČR je ochrana životního prostředí, přírody a krajiny, především 
geologického bohatství České republiky, jeho výzkum, interpretace a prezentace jeho 
významu, podpora geoturismu, environmentální výchova a vzdělávání a zapojování 
veřejnosti, včetně dětí a mládeže do péče o geologické lokality. 
Členský příspěvek na rok 2021 je 2.000,- Kč. 

 
 Usnesení 210309/15: Rada Mikroregionu Telčsko schvaluje vstup Mikroregionu Telčsko 
(zřizovatele Národního geoparku Vysočina) do Asociace geoparků ČR, z.s. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 



- Lenka Mifková informovala o nabídce Fairdata Professionals (pí. Duchkové) uspořádat on-
line setkání pro obce v úterý 23. března 2021 od 16:00 hod. Během tohoto setkání by byli 
starostové a případně další zainteresovaní informováni o novinkách z oblasti GDPR a došlo 
by i na rozbor rizikových oblastí (na základě zobecnění zjištěných nedostatků), byly by 
zodpovězeny dotazy a také by bylo realizováno krátké školení. Délka virtuální schůzky by 
nepřekročila 90 minut. Setkání by bylo realizováno on-line prostřednictvím platformy 
Microsoft Teams. 
Přestože aktuální situace stále není nakloněna osobnímu setkání, výkon pravidelných činností 
pověřence, byť v omezeném rozsahu stále běží. Současné aktivity Fairdata Professionals (pí. 
Duchkové) spočívají především v revizi obsahu webových stránek a kontrole realizace vám 
dříve zaslaných doporučení (v rozsahu, ve kterém lze distančně zjistit). 
 

ad 16)  Závěr 
R. Fabeš poděkoval všem přítomným za účast, poté byla schůze ukončena.  

 
V Telči 12. března 2021 
Zapsala: Lenka Mifková 
 
 
  ……………………………………………………..……….. 
  Mgr. Roman Fabeš 
  předseda Mikroregionu Telčsko 
 
 
Rozdělovník: Členové rady Mikroregionu Telčsko 


