
Zápis ze schůze Rady Mikroregionu Telčsko 
 
Místo konání:  kancelář Mikroregionu Telčsko 
Datum a čas konání:  středa 2. března 2022 od 15:00 hod 
 
ad 1) Úvod 

Schůzi zahájil R. Fabeš přivítáním přítomných, konstatováním usnášeníschopnosti (7 členů – 
viz prezenční listina) a hlasováním o programu, který byl členům předem zaslán. 

 
 
Program:  

1) Úvod 
2) Projekty Mikroregionu Telčsko 
3) Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu v rámci projektu ATCZ185 Regionem Renesance 

proti proudu času ,,Udržovací práce na zřícenině Štamberk“ 
4) Darovací smlouva obce Radkov 
5) Projednání podmínek zpracování žádostí pro obce 
6) Různé 
7) Závěr 

 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
 
 
ad 2) Mikroregionální projekty  
              J. Švaříček informoval o projektech Mikroregionu Telčsko. 

Region Renesance proti proudu času ATCZ185  

Připravuje obsahovou náplň naučných stezek. Současně je již vybrán dodavatel na zhotovení 

infotabulí pro naučné stezky Mrákotín a Štamberk. Osloveni 4 dodavatelé, 3 předložili 

nabídku. Nejnižší cenu nabídlo Everico: 110 836 Kč včetně DPH pro Štamberk a 120 367 Kč 

včetně DPH pro Mrákotín. Dle směrnice MT byl výběr v kompetenci předsedy. Pro Štamberk 

vyřizujeme poslední povolení. Všechna bychom měli mít v průběhu května. Práce začnou až 

v polovině srpna. 

ATCZ 214 

Pokračujeme v tvorbě obsahu pro nový turistický portál Telčska. Na webu budou 

prezentovány místní rašeliniště a cyklistické trasy po rašeliništích. Absolvovali jsme 

projektové setkání v Liebenau. S rakouskými partnery je výborná spolupráce. Mnoho 

materiálů tvoříme společně či si vyměňujeme.  

Dotace Kraj Vysočina  

Jan Švaříček bude připravovat žádosti na Kraj Vysočina pro tento rok. 

 
Ad 3) Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu v rámci projektu ATCZ185 Regionem Renesance 

proti proudu času ,,Udržovací práce na zřícenině Štamberk“ 
R. Fabeš informoval o výsledku výběrového řízení, které se konalo dne 21.2.2022 od 8,00 

hod. na dodavatele pro projekt ATCZ185 Regionem Renesance proti proudu času - Udržovací  

 



práce na zřícenině Štamberk. Dorazily tři cenové nabídky. Od firmy Starkon a.s., od firmy 

Hladík Ivan  - TEZEP a od firmy Kámen v architektuře s.r.o.  

Hodnotící komice pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení tří členů, 

Miroslav Požár, Mgr. Jan Švaříček a Josef Macháček viz příloha č. 1 doporučuje zadavateli 

uzavřít kupní smlouvu s firmou Starkon a.s.., která splnila veškeré požadavky zadavatele za 

nabídkovou cenu 2.998.613,00 Kč Kč vč. DPH, viz příloha č. 1. 

Usnesení 220302/3: Rada Mikroregionu Telčsko na základě doporučení hodnotící komise 
schvaluje dodavatele akce Udržovací práce na zřícenině Štamberk firmu Starkon a.s. a 
schvaluje uzavření smlouvy s touto firmou. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 

ad 4) Darovací smlouva obec Radkov 
H. Pařilová předložila návrh Darovací smlouvy s obcí Radkov viz příloha č. 2. Předmětem 
smlouvy je finanční dar v celkové hodnotě 7.700,-  Kč. Jedná se o 4% dle nastavených pravidel. 
Obec uhradí Mikroregionu Telčsko 4 % z dotace, pouze v případě, že žádost o dotaci bude 
úspěšná. 

 
Usnesení 220302/4: Rada Mikroregionu Telčsko schvaluje uzavření darovací smlouvy s obcí 
Radkov a pověřuje předsedu podpisem smlouvy. 

  Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Ad 5) Projednání podmínek zpracování žádosti pro obce 
 R. Fabeš předložil přehled zpracovávaných žádostí na základě výzvy MMR z programu   
               Podpory obnovy a rozvoje venkova v roce 2022 a 2021 vč. vyčíslených 4 % daru v případě  
               realizace úspěšné žádosti dotace viz příloha č. 3. Přednesl také návrh na snížení procentuální  
               sazby daru. 
 

 Usnesení 220302/5 Rada Mikroregionu Telčsko odsouhlasila ponechání sazby 4%  
a  doporučuje k projednání v diskuzi  na Členské schůzi Mikroregionu Telčsko. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 
ad 6) Různé 
  

M. Tichá informovala o projektu Příběhy našich sousedů Projekt pod záštitou neziskové 

organizace kulturního a společenského sdružení PostBellum. Do tohoto projektu bude 

zapojeno 5 škol, žáci II. stupně. Spočívá ve vyhledání pamětníka, se kterým budou dělat žáci 

rozhovory, natáčet různá audia, videa, aj. Tento projekt bude ukončen vyhodnocením na 

společné prezentaci. M. Tichá informovala o realizovaném projektu MAP II, který vstupuje do 

posledního roku realizace (do konce prosince 2022) a o podání žádosti o dotaci na realizaci 

projektu MAP III, která bude realizován od ledna do listopadu 2023 a jeho hlavním cílem bude 

vyhodnocení realizace projektů MAP I a MAP II a zároveň naplánování implementačních 

aktivit do navazujícího projektu MAP IV.  

M. Štěpánková informovala o plánované semináři ve dnech 5-7.5.2022 do Jizerských hor – 
Albrechtic, Kořenova a okolí. Konečný program semináře s dalšími informacemi bude zaslán 
na obce po jeho upřesnění do konce března 2022. 
 
 
 
 



R. Fabeš informoval o plánovaném cyklojízdě ve dnech 9.-10.6.2022. Bližší program bude 
upřesněn. 
 
R. Fabeš dále informoval o návratu Ing. Věry Peichlové na Mikroregion Telčkco po mateřské 
dovolené. Bude spolupracovat na projektech Destinační společnost, MMR, IROP a PRV. 
 

ad 7)  Závěr 
R. Fabeš poděkoval všem přítomným za účast, poté byla schůze ukončena.  
 
 
 
 

 
V Telči 12. března 2022 
Zapsala: Hana Pařilová 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………………………..……….. 
  Mgr. Roman Fabeš 
  předseda Mikroregionu Telčsko 
 
 
 
Rozdělovník: Členové rady Mikroregionu Telčsko 


