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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")

ID 002900.0001

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerové, CSc., náměstkyně hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800

a

Město Telč
se sídlem:
IČO:
zastoupeno:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení:

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
00286745
Mgr. Romanem Fabešem, starostou města

Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava 
číslo účtu: 1466015399/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace") na krytí nákladů souvisejících s realizací akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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ČI. 4
Závazek Příjemce

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

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, 
že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 1 629 826 Kč (slovy: jeden milion šest set 
dvacet devět tisíc osm set dvacet šest korun českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou pouze uznatelné náklady tvořené součtem 

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

Příjemce.

Celkové náklady akce 2 716 377 Kč
Výše dotace v Kč 1 629 826 Kč
Výše dotace v % 60,00 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 40,00 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 1 086 551 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v ČI. 5 odst. 2 této 
smlouvy, uhradí Příjemce částku tohoto překročení zvláštních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedené v tabulce 
v ČI. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 
2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace 
nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle ČI. 
5 odst. 2.

4) 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.

5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to 
pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.
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ČI. 6
Způsob poskytnuti dotace

Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 
písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace 
bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do
30. 11.2020.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada nákladů souvisejících s realizací 
akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Náklady akce ve 
skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději 
do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrady úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka,
f) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, apod.),
g) mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho 

zaměstnanců,
h) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
i) náklady na právní spory.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou náklady (výdaje) bezprostředně související s realizací 
akce dle žádosti, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále 
dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve 
vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
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ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci 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 dotace poskytnuté na akci a celkových nákladů na akci (např. 
analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, 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, a 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 vedeny analyticky ve 
vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). 
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky, apod.) „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID 002900.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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,

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

f) doručit Kraji do 30.11. 2020 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- fotodokumentaci zrealizované akce (min. 10 ks situačních foto),
- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů prokazujících výši celkových uznatelných nákladů akce a 
jejich úhradu - viditelně označených dle ČI. 8 písm. c) této smlouvy,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů akce 
dle Cl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
- doklady prokazující realizaci publicity (vyjádření k jednotlivým písmenům ČI. 10 
odst. 2 této smlouvy včetně fotodokumentace).

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) k přeměně nebo zrušení 
Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.
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ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn 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").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode dne 
podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a minimálně po dobu 
udržitelnosti akce:

a) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o podpořené akcí a 
dále i v případě konání eventu k příležitosti oficiálního předání areálu do užívání 
veřejnosti uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem (tisková zpráva, pozvánka, plakát, 
apod...);

b) Příjemce zajistí viditelné a prominentní vyvěšení "Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL 
KRAJ VYSOČINA" nebo loga Kraje Vysočina o rozměru 1 x 3 m v případě konání eventu 
k příležitosti oficiálního předání areálu do užívání veřejnosti, a to v počtu min. 1 ks 
banneru (odpovídající reklamní banner si Příjemce vyzvedne u Kraje prostřednictvím 
kontaktní osoby dle ČI. 13 odst. 3 této smlouvy);

c) Příjemce v případě konání eventu k příležitosti oficiálního předání areálu do užívání 
veřejnosti zajistí oficiální pozvání zástupců Kraje;

d) Příjemce zajistí, aby v rámci grafiky vhodných prvků doplňkového mobiliáře (informační 
tabule) byl umístěn "Sponzorský vzkaz - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA" v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-wsocina.cz/publicita. Návrh 
konkrétního umístění, podobu a velikost grafiky s logem kraje je Příjemce povinen 
konzultovat s Krajem a upravit dle případných připomínek Kraje (kontaktní osoba: Ondřej 
Rázl, tel. 564 602 337, razl.o@kr-vysocina.cz).

e) Příjemce zajistí umístění "Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA" na 
webových stránkách a na tištěných materiálech vztahujících se k propagací areálu, 
pokud budou tyto realizovány.
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ČI. 11
Udržitelnost akce

Příjemce je povinen po dobu 5 let ode dne termínu stanoveného v ČI. 7 odst. 1 zajistit 
bezpečnou provozuschopnost, tj. odpovídajíc? údržbu a nezbytné opravy singletrailového areálu 
vybudovaného v rámci podpořené akce, a to v souladu se zaměřením této akce tj. bezplatné 
užívání široké veřejnosti.

ČI. 12
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, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.

2) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené v ČI. 8 písm. i) této 
smlouvy je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této 
povinnosti je Příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá 
částce ve výši 20 % poskytnuté dotace.

3) 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.

Čí. 13
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) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel: 564 602 354, email: stejskal.p@kr- 
vvsocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, 
které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje 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 jím byly svěřeny druhou 
stranou mimo text smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 
Příjemce.

8) 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.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14.10. 2019.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 5.11. 2019 
usnesením č. 0453/06/2019/ZK.

28, 11, 2019 £5- //• £5 K)
V Jihlavě dne V Telči dne

Ing. Jana Fischerové, CSc. 
náměstkyně hejtmana

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města

Příloha č. 1
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
KRAJE VYSOČINA

1. Název projektu:

Singletrailový areál Telč - Lipky

2. Identifikační údaje žadatele

Úplný název: Město Telč

Sídlo žadatele: nám. Zacharíáše z Hradce 10, 588 56 Telč 

IČ: 00286745 

Právní statut; obec

Bankovní spojení (název banky, číslo účtu): 1466015399/0800, ČS, a.s. Jihlava

Statutární zástupce žadatele: Mgr. Roman FabeŠ, starosta

Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Švec

Tel.: 607 930 821

E-mail: vladimir.svec@telc.eu

3. Rozpočet projektu, požadovaná dotace

Celkové nálady projektu: 2 716 377 Kč

Požadovaná částka/dotace (60 % celkových nákladů projektu): 1629 826 Kč 

Vlastní podíl Města Telč: 1086 551 Kč

Veškeré náklady související s projektem budou investiční. V současné době má Město Telč 

zpracován položkový rozpočet stavby.

Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného 

projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

4. Lokalizace projektu

Město Telč, lokalita Lipky

Projekt bude realizován zcela na pozemcích žadatele, Města Telče. Všechny pozemky se nachází v 

katastrálním území Telč, lokalitě Lipky. Jde především o lesní pozemky, které jsou součástí 
smíšeného lesního porostu o celkové rozloze cca 50 ha situovaného přibližně 2 km severovýchodně 

od centra Telče. Vybudovaný singletrailový areál je dostupný pohodlně po nově vybudované 

cyklostezce Lipky a to jak ve směru od centrálního parkoviště/centra města (Na Sádkách), tak i od 
rekreační lokality u rybníka Roštejn (zde prochází mimo jiné nadregionální cyklotrasa č.16).



6, Cílová skupina

Projekt jako celek bude sloužit potřebám široké cyklistické veřejnosti se zájmem o terénní cyklistiku, 
Důraz bude kladen na mládež a rodiny s dětmi, ale věříme, že areál si najde své uživatele ze všech 

aktivních věkových kategoriích.

Vybudovaný singletrailový areál bude sloužit jak obyvatelům ze spádové oblasti, tak samozřejmě 

významně zatraktivní nabídku pro návštěvníky města. Město Telč každoročně navštíví cca 400 tis. Kč 

turistů.

7. Odůvodnění žádosti

Projekt řeší výstavbu singletrailových tratí, přírodních cyklistických stezek pro terénní cyklistiku 

v turistické lokalitě Lipky v blízkosti města Telče. Singletraily jsou úzké přírodní stezky projektované a 

budované dle speciální a léty prověřené metodiky, díky které se singletrail stává uceleným produktem 

pro rekreaci v přírodě.

Snahou města Telče je rozvíjet volnočasovou infrastrukturu jak pro občany, tak návštěvníky města. 
Město se může pyšnit přívlastkem „Telč, město UNESCO". Nicméně stěžejní pro udržení návštěvníků, 
přilákání nových i mimo hlavní turistickou sezónu je kvalitní celková nabídka, tedy jak nabídka 

kulturního vyžití, kvalita poskytovaných služeb, tak i atraktivní nabídka volnočasového vyžití. Singletrail 
zcela jistě patří mezi stále více se prosazující a vyhledávanou aktivitu.

Mimo velkých singletrailových center vznikají menší příměstské areály, které nabízejí jednak 

volnočasové rekreační vyžití obyvatelům ze spádové oblasti a současně rozšiřují a zatraktivňují nabídku 

pro návštěvníky. Toto je i záměr na realizaci menšího areálu singletrailů v Telči v Lipkách. Realizací 
předloženého projektu si město Telč neklade ambice vytvořit atraktivitu, která sama o sobě bude lákat 
turisty a návštěvníky do Telče. Nicméně zcela jistě významně přispěje ke zvýšení celkové nabídky 

města, přispěje k oslovení nových cílových skupin návštěvníků, zvýšení návštěvnosti i mimo období 
letních prázdnin, tedy hlavní turistické sezóny.

Domníváme se, že výběr lokality Lipky je velmi vhodný vzhledem k návaznosti na okolí, návaznosti na 

realizované i plánované aktivity města a soukromých subjektů. Návaznost na další projekty;

• Cyklostezka a inline stezka Lipky: Cyklostezka Lipky (realizace 2018) je dlouhá cca 3,5 km. 
Cyklostezka propojuje centrum města s lokalitou Lipky, kde je plánován singletrailový areál. Při 
cyklostezce je umístěn mobiliář vč, většího odpočinkového místa s herními prvky pro dětí 
(podpořeno z Fondu Vysočiny - program Cyklodoprava a cykloturistika 2018).

® Cyklostezka po hrázi rybníka Roštejn, rekreační areál u rybníka Roštejn: Cyklostezka po hrázi 
rybníka Roštejn (realizace 2018) se napojuje na cyklostezku Lipky a přivádí pěší a cyklisty k 
rekreačnímu areálu u rybníka Roštejn, kde se nachází různá sportoviště, kemp, stravovací a 
ubytovací zázemí. Jde o stěžejní letní areál města Telč z pohledu vyžití občanů a návštěvníků 
města.

• Areál „Ranč": V těsné blízkosti lokality Lipky vzniká soukromou investicí rozsáhlý areál 
(ubytování, stravování, chov zvířat). Tento areál vytváří i možné zázemí pro singletrailový areál 
Telč - Lipky (občerstvení, informace...).



« Panský dvůr: Při cyklostezce kolem rybníka Nadýmák (součástí cyklostezky Lipky) se nachází 
volnočasový areál Panský dvůr. Zde se nachází informační centrum, lezecká stěna, lanové 
centrum, minipivovar, smyslová zahrada, expozice, půjčovna kol (i elektrokol) aj. volnočasové 
zázemí.
Přeshraniční projekt „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Muhlviertel a Geopark 

Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání": Předpoklad realizace 

2020 -2021. Je zde přímá návaznost na předložený projekt „Singletrailový areál Telč - Lipky". 
V rámci projektu mimo jiné vznikne stezka pro pěší a cyklo propojující Telč, lokalitu Lipky s 
Řásnou a dále Velkopařezitým rybníkem (rekreačním areálem) a následně aktivitami Geoparku 

Vysočina. Půjde o přírodní cyklostezku s řadou atraktivních zastavení.

• Cyklostezka Telč - Roštejn - Roštejn: Jde o cyklostezku propojující rekreační areál u rybníka 
Roštejn s hradem Roštejn (délka cca 8 km). V současné době je zpracován projekt pro stavební 
povolení, probíhají konzultace na SFDI z pohledu možnosti financování. Předpoklad realizace 
2021-2022.

Předložený záměr na vybudování singletrailových tratí je projednán jak v kompetentních orgánech 

města Telče (rada a zastupitelstvo města), projednán i schválen správcem lesního pozemku - Lesní 
družstvo Borovná. Rovněž byl představen veřejnosti (internetové stránky, místní zpravodaj).

Město Telč si je vědomo, že z pohledu dalšího provozu vybudovaných tras je důležitá jejich pravidelná 

údržba. Provoz a údržbu tras zajistí městská společnost Služby Telč, spol. s r.o. Finanční prostředky na 
údržbu budou každoročně alokovány v rozpočtu města. Propagaci tratí zajistí Odbor kultury MěÚ Telč.

8. Účel, na který bude dotace využita

Projekt řeší v lokalitě Lipky v Telči vybudování příměstského singletrailového areálu, který bude určen 

pro začátečníky a středně pokročilé. Půjde celkem o 3 tratě o celkové délce cca 2 810 m. Z toho je 510m 

stoupajících úseků a 2 300 m klesajících úseků. Půjde o tyto tratě:

• Lipka -1 245 m
• Březinka-645 m
• Na Vrších-920 m

Práce jsou v rozsahu terénních úprav nepodléhající stavebnímu povolení. Terénní úpravy jsou navrženy 

v místech směrových změn stezky - v klopených zatáčkách, v místech překonávání terénních nerovností 
(částečné doplňování, částečné odbagrování). Práce a trasování je navrženo tak, aby nedocházelo ke 

kácení vzrostlých porostů a ke zbytečným terénním úpravám. Pro zatraktivnění stezky je využíváno 

spadlých stromů a pařezů. V řešené lokalitě budou vymýceny pouze drobné jednotlivé náletové 

dřeviny, nebude řešeno plošné odstranění/kácení vzrostlých dřevin.

Projekt dále řeší proznačení a úpravy stávajících cest vhodných pro jízdu na horském kole - 
obousměrné trasy - především užívané ke stoupání, aby vznikly smysluplné okruhy se začátkem i 
koncem nebo trasy z jednoho bodu do druhého. Půjde o značení „stoupacích" tras a o drobné úpravy 

povrchu s cílem zlepšit jejich sjízdnost.



Součástí projektu je rovněž umístění doprovodného mobiliáře u výchozích míst (rozcestí stoupacích 

tras, u kaple sv. Karla Boromejského, Na Vrších). Na každém výchozím místě bude umístěno: lavicový 

set o délce 3m, odpadkový koš, stojan na kola, informační tabule s informacemi o areálu, vedením tratí, 
instrukcemi pro uživatele tratí, bezpečnostními pokyny apod,.

Projekt je zcela připraven k realizaci, ie zpracován projekt do úrovně pro realizaci stavby, jsou vydaná 

stanoviska místně a věcně příslušných stavebních úřadů. Je zpracován položkový rozpočet a výkaz 

výměr pro výběrové řízení. Tedy nic nebrání zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a 

samotná realizace.

9. Časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu

Předpokládané zahájení: prosinec 2019
© Realizace výběrového řízení; prosinec 2019 - únor 2020 

• Realizace stavby: březen 2020 - listopad 2020 

Ukončení projektu: listopad 2020

10. Seznam příloh

1. Podrobnější popis projektu

2. Výkresová dokumentace

3. Výpis z katastru nemovitostí

4. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů

5. Souhrnný rozpočet akce

6. Vyjádření stavebních úřadů

V Telči dne: 14.10.2019

! i , iitíóše z liratlofi 10, bíiB Mi TH H
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.!•: • .-i jjMi/OBQO, Cs. apnrílulnu Jihlava
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Pavel Komín, místostarosta města



Podrobnější popis projektu

Projekt řeší návrh singletrailových 
tratí v lokalitě Lipky v Telči. Jedná se 
o nový záměr přírodních 
cyklistických stezek pro terénní 
cyklistiku.

Singletraily jsou úzké přírodní stezky 
projektované a budované dle 
speciální a léty prověřené metodiky, 
díky které se singletrail stává 
uceleným produktem pro rekreaci 
v přírodě. Singletrail se vlní mezi 
stromy, nikdy nevede dlouho rovně, 
příliš z kopce ani do kopce.
Respektuje lesní prostředí a dělá vše 
pro to, aby si široká škála návštěvníků užila jízdu v přírodě.
Singletrail nejsou široké cesty lesní dopravní sítě, historické stezky a chodníky, pěšiny 
vyšlapané lidmi či zvěří nebo amatérsky postavené freeride tratě. Ačkoli singletrail často 
vypadá jako právě zmiňované stezky a chodníky, což je také esteticky jeho cílem, odlišuje

efektivní a udržitelnou správu sítě lesních 
stezek, managementu návštěvnosti stezek a 
která se maximálně zaměřuje na příjemné 
uživatelské zážitky. Singletraily úspěšně 
fungují řadu let v Kanadě, v USA a v 
posledních letech také ve Velké Británii, v 
Rakousku, Francii a Itálií. První stezky se 
začínají objevovat i v Česku, v Novém městě 
pod Smrkem, Novém městě na Moravě, v 
Rychlebských horách u obce Černá voda, v 
Bike resortu Valašsko (Bike aréna Vsetín, 
Singletrail Bike park Kyčerka, Trail Leskové 
ve Velkých Karlovicích, Zděchovský 
singltrail) a v dalších lokalitách.

Mimo velkých singletrail center vznikají menší příměstské areály, které nabízejí volnočasové 
rekreační vyžití obyvatelům ze spádové oblasti a současně rozšiřují a zatraktivňují nabídku 
pro návštěvníky. Toto je i záměr na realizaci menšího areálu singletrailů v Telči v Lipkách. 
Jsou navrženy tratě odpovídající obtížnosti začátečník a středně pokročilý.

Začátečník
Navržené stezky vedou po vrstevnicích, bez prudkých sjezdů, bez obtížných překážek 
na stezce, se širokým průjezdným profilem a se stálým povrchem (hliněný nebo kamenný). 
Práce jsou omezeny na terénní úpravy malého rozsahu. Stezka je místy (jen v případě 
nutnosti) doplněna dřevěnými prvky - kuláči, pro zpevnění krajnic při vedení stezky ve sklonu. 
Stezka je rovněž doplněna turistickým informačním značením.

Středně pokročilý cyklista
Stezky jsou navrženy tak, aby vyžadovaly střední fyzickou náročnost i jezdeckou dovednost, 
ale aby také splňovaly vyšší atraktivitu. Terénní úpravy jsou navrženy v místech směrových 
změn stezky - v klopených zatáčkách, v místech překonávání terénních nerovností (částečné 
doplňování, částečné odbagrování). Dále jsou na stezkách umístěny dřevěné lávky pro

se právě speciální metodikou, která umožňuje



přejezd malých potoků, vyjetých kolejí po těžké lesní technice a pro překonání velkých 
terénních nerovností a možných mokřadů. Práce a trasování je navrženo tak, aby nedocházelo 
ke kácení vzrostlých porostů a ke zbytečným terénním úpravám. Pro zatraktivnění stezky je 
využíváno spadlých stromů a pařezů. Stezka je navržena tak, aby se využil stávající stav lesa, 
pouze je doplněn o dřevěné prvky a lávky pro bezpečný průjezd. Dále je využito kuláčů pro 
zpevnění krajnic při vedení stezky ve sklonu. Vždy jsou však stezky navrženy tak, aby v 
případě že cyklista vyhodnotí, že průjezd daným dřevěným prvkem (úsekem) je nad jeho síly, 
má možnost úsek objet po bezpečné pěšině a následně se napojit zpět na stezku. V místech 
s vyšší vlhkostí je navržena úprava povrchu vysypáním drceného kameniva, nebo položení 
kamenné dlažby z lomového kamene, nebo dřevěných kuláčů (pražců).

Všechny navržené tratě v lokalitě Lipky budou doplněny značením. To bude rozděleno do dvou 
kategorií. Výstražné a orientační. Umístění na dřevěném sloupku se symbolem vykřičníku u 
výstražného značení, kdy tento vykřičník bude upozorňovat na případné terénní prvky trailu 
vyžadující zvýšenou ostražitost a orientační, které bude provedeno v barvách tratě nebo 
opatřeny symbolem tratě.
Stezky budou současně realizovány tak, aby byly vedeny co nejméně v hustém lesním 
porostu, nedojde ke kácení vzrostlých stromů.

Projekt obsahuje celkem 3 tratě - traily v lokalitě Lipky v Telči o celkové délce cca 2 810 m.
» Trasa Lipka - 1 245 m 
® Trasa Březinka - 645 m 
® Trasa Na Vrších - 920 m

Projekt dále řeší proznačení a 
úpravy stávajících cest vhodných 
pro jízdu na horském kole - 
obousměrné trasy - především 
užívané ke stoupání, aby vznikly 
smysluplné okruhy se začátkem i 
koncem nebo trasy z jednoho bodu 
do druhého. Půjde o značeni 
„stoupacich" tras a o drobné 
úpravy povrchu s cílem zlepšit 
jejích sjízdnost.
Součástí projektu je rovněž 
umístění doprovodného mobiliáře 
u výchozích míst (rozcestí 
stoupacich tras, u kaple sv. Karla 
Boromejského, Na Vrších). Na 
každém výchozím místě bude 
umístěno: lavicový set, odpadkový 
koš, stojan na kola, informační 
tabule s informacemi o areálu, 
vedením tratí, instrukcemi pro 
uživatele tratí, bezpečnostními 
pokyny apod..

Singletrailový areál je vhodně směřován do lokality Lipky a přímo propojuje řadu aktivit 
v oblasti cestovního ruchu, které jsou v území realizovány. Lokalita se nachází v těsné 
blízkosti zastavěného území města Telče, je s městem propojena cyklostezkami jak ve směru 
od rekreačního areálu u rybníka Roštejn (od nadregionální cyklotrasy č. 16), tak i ve směru od 
zámeckého parku (cyklostezka chráněnou lipovou alejí).
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Projekt je v současné době projektově připraven k realizaci. Město Telč má k dispozici 
realizační dokumentaci, vč. výkazu výměr (dokumentace pod názvem „Singletrack Telč, 
trailové tratě na okraji města"). Zároveň jsou vydána kladná stanoviska všech dotčených 
subjektů, vydaná stanoviska místně příslušných stavebních úřadů. Veškeré pozemky jsou ve 
vlastnictví města Telče. V případě podpory projektu z kraje Vysočina, přistoupí Město Telč 
ještě v roce 2019 k realizaci veřejné zakázky, tedy, aby mohl být projekt zahájen v jarních 
měsících 2020 a v roce 2020 rovněž realizačně ukončen.
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LEGENDA ZNAČENI
*^ÍX trallová trať v koridoru 

i ! uzlový bod

Informační mapa1}
POZNÁMKA
- Celková délka trati je 2 810 m, z toho Je 510 m 

stoupajících úseků a 2 300 m úseků klesacich.
- Pro přistup do lokality < k trallům bude využívána 

stávajíc! “Březinova cesta".

výškový systém B. p. V.
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LEGENDA ZNAČENI

"" A trallová trať v koridoru 

i. i uzlový bod

informační mapa

POZNÁMKA
- Celková délka trati je 2 810 m, z toho je 510 m 

stoupa) ících úseků a 2 300 m úseků klesacich.
* Pro přistup do lokality - k trallům bude využívána 

stávající “Bfozinava cesta1*.

Z výkresu nelze 
vzdáleno* 
odměřovat II! 
výškový systém B.

VYPRACOVALI; PROJEKTANT: Z0ĎP. PROJEKTANT:
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Ing. Vlasmll Rapant
MttOtfAYSy ůl mésto TelC ků Ttít páraje. 73ti STUPEft
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p.č. 7343 
k.ú. TELČ

LEGENDA ZNAČENÍ

trailová traf v koridoru 

fl uzlový bod

informační mapa

POZNÁMKA
■ Celková délka tratí j© 2 810 m, z toho jo 510 m 

ntouprt|ícfch úseků a 2 300 m úseků klesacfch.
■r . tup do lokality * k traltům bude využívána 

stávající “Březinova cesta1*,

LEGENDA VLASTNÍKŮ

■
 Město Telč, náměstí ZacharláSe z Hradce 10. 

Tdč-Vnitfní Město. 588 56 Telč

ystém B. p. V.

■ Ul: PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT:

Ksúbus Ing.Viasmii Rapant
I Rapant

* * * ÍĎt,mésto Télčk.áTBÍtpanslaí.7343 STUK#
DOKUMENTACE:

&*KfWfMcc
tímíni

r ■ i ‘•tjtoUjK.náměs Zachartil«Hiarf»JO,TdfrVriifhlMiao,SS8561Wt

Singletrack TELČ
TRAILOVÉ TRATĚ NA OKRAJI MĚSTA

ČÁST: 0
FORMAT:
0ATUM:
2AKAZKA ÚS#’'

Vlastnické vztahy
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2019 16:15:02

no dálkovým přístupem do katastru nemovitosti pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy 
ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okres: CZ0632 Jihlava Obec: 588024 Telč
Kat.území: 765546 Telč List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Vlastnické právo
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnitřní 00286745
Město, 58856 Telč

CASTECNY VYPIŠ

B Nemovitosti 

Pozemky
Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

7298/1 119584 lesní pozemek pozemek určený k 
plnění funkcí lesa

7337 2042 lesní pozemek pozemek určený k 
plnění funkcí lesa

7338 5549 lesní pozemek pozemek určený k 
plnění funkcí lesa

7339 3903 lesní pozemek pozemek určený k 
plnění funkcí lesa

7340 1447 lesní pozemek pozemek určený k 
plnění funkcí lesa

7341 985 lesní pozemek pozemek určený k 
plnění funkcí lesa

7343 380240 lesní pozemek pozemek určený k 
plnění funkcí lesa

7345/1 44303 lesní pozemek pozemek určený k 
plnění funkcí lesa

7485 6420 ostatní plocha ostatní
komunikace

7487/1 895 ostatní plocha jiná plocha
7487/4 1711 ostatní plocha ostatní

komunikace
7488/1 3947 ostatní plocha ostatní

komunikace
7488/2 4682 ostatní plocha ostatní

komunikace

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů - Bez zápisu

D Poznámky a další obdobné údaje 
Typ vztahu

o Změna výměr obnovou operátu 
Povinnost k

Parcela: 7339, Parcela: 7340, Parcela: 7488/1

Plomby a upozorněni - Bez zápisu 

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ČR 

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707,
strana 1



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav evidovaný k datu 02,10.2019 16:15:02

křes: CZ0632 Jihlava Obec: 588024 Telč
zemí: 765546 Telč List vlastnictví: 10001
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) 

lna

ouhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) Návrh na zápis 
©movitých věcí ve vlastnictví ČR do vlastnictví obce ze dne 13.2,1997, pol.VZ 153/1997.

Z-241/2007-739
Pro: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnitžní RČ/IČO: 00286745

Město, 58856 Telč
Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) Návrh na zápis
nemovitých věcí ve vlastnictví ČR do vlastnictví obce ze dne 10.7.1997, pol.VZ 1209/1997.

Z-250/2007-739
Pro; Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnitřní RČ/IČO: 00286745

Město, 58856 Telč
> Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) Návrh na zápis 
nemovitých věcí ve vlastnictví ČR do vlastnictví obce ze dne 9,7.1999, pol. VZ 331/1999.

Z-364/2007-739
Pro: Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnitřní RČ/IČO: 00286745

Město, 58856 Telč

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: 

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.

Vyhotovil: Vyhotoveno: 02.10.2019 16:18:54
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCO

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí Čti 
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód; 101.

strana 2



Katastr nemovitostí - částečný výpis
Ověřuji pod pořadovým číslem 82/19, že tato listina, která vznikla převedením r,A''' 
výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do 
podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z 
informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba; JANÁKOVÁ MARCELA

V Telči dne 0210. 2019

Podpis

/



Příloha č. 4

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů -

formulář pro obce

1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst. 3, písm. f) 1.

Jméno starosty: Wlgr, Roman Fabeš 

Jméno místostarosty: Pavel Komín

Níže uveďte datum zasedání zastupitelstva obce, na kterém byl starosta zvolen (popř. číslo usnesení 
o zvolení starosty, pokud existuje);

Dne 31.10. 2018 usnesením č.: UZ 8-7/1/2018

Dne 31.10. 2018 usnesením č.: UZ 9-8/1/2018

Obec může tuto skutečnost doložit i např. výpisem usnesení ze zasedání zastupitelstva obce o 
zvolení starostý obce, doložením kopie ze zasedání zastupitelstva obce nebo výpisem z registru osob, 
pokud je na výpise toto jméno starosty uvedeno apod.

2. Identifikace osob s podílem1 v právnické osobě (v žadateli) podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 2.

Pro obce je tato identifikace irelevantní.

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl1 a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.

(např. obec uvede zastoupení v organizacích, ve kterých má přímý obchodní podíl - např. 
technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti, vodárenské svazky apod.)

Pořadové
číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl

Výše podílu v 
%

1 70869855 Základní škola Masarykova Telč 100%
2 70852171 Základní škola Hradecká Telč 100%
3 71000348 Mateřská škola Telč 100%
4 71000402 Dům dětí a mládeže Telč 100%
5 65766547 Základní umělecká škola Telč 100%
6 61737500 Domov pro seniory Telč 100%
7 63496577 Služby Telč, spol. s r.o. 100%
8 18198724 Lesní družstvo Borovná 150/575
9 26911612 Francouzsko - česká hudební akademie 100%
10 71180311 Mikroregion Telčsko 1/48

11 26985870 Místní akčni skupina Mikroregionu Telčsko, o.s. 1/30

1 Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů.



12 45658901 Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice 10%

13 48460915 Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko Je členem

14 60085126 Česká inspirace Je členem

15 70963452
Sdružení České dědictví UNESCO { sdružení měst 
UNESCO) Je členem

16 62930460 A.T.I.C. Je členem

17 0 Greenway Praha - Vídeň Je členem

18 65992466 Sdružení historických sídel ČMS 2,11%

19 70812853 Sdružení obcí Vysočiny 1%

20 49279530 Hospodářská komora Je členem

21 60126361
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, 
o. s. Je členem

22 40765407 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Je členem

23 63113074 Svaz měst a obcí 0,04%

24 61385247 Národní síť zdravých měst Je členem
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

□ zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v žádných 
právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce obce:

Pavel Komín, místostarosta

ilám. ZachariášeUradco rO, 588 58 TEIČ
íel: 56/ 1 u <c>3, •;!; DiiZSC/áb, DIČ: CZ00Z8678-- 

U,: 14660!53<hV'0í;00, Čs. rasohíeln, Jíhlai/a



Město Telč 
Městský úřad Telč

Částečný výpis usnesení
z 1, zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 31. října 2018

UZ 9-8/1/2018
Zastupitelstvo města zvolilo Pavla Komína místostarostou města Telče pro volební období 
2018-2022.

Mgr. Pavel Soukop 
tajemník

V Telči, dne 13. listopadu 2018



Město Tele
Městský úřad Tele

Částečný výpis usnesení
z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 31. října 2018

UZ 8-7/1/2018
Zastupitelstvo města zvolilo Mgr. Romana Fabeše starostou města Telče pro volební období 
2018-2022.

/
Mgr. Pavél Soukop 
tajemník V

% b >

V Telči, dne 4. března 2019



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

Singleírailový areál Telč - Lipky

Zadavatel: Město Telč,
náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-
Vnitřní Město, 588 56 Telč l£0,

DIČ:

Projektant: Ing. Vlastimil Rapant IČO: 76405966
Sklářská 63 DIČ:

756 05 Karolínka

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Ceně
Ostatní a vedlejší náklady
00 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 116 000,00
Stavební objekt

SO.01 LIPKA = 1 245 m 1,00 814 516,93

SO.02 BŘEZINKA = 645 m 1,00 422 362,64

SO.03 NA VRŠÍCH = 920 m 1,00 599 925,05

SO.04 STOUPACÍ TRASA KE KARLOVI = 1.237 m 1,00 70 134,71

SO.05 MOBILIÁŘ 1,00 222 000,00

Celkem za stavbu celkem bez DPH 2 244 939,33

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 Zemní práce 1 364 741,67

2 Základy a zvláštní zakládání 20 956,10

5 Komunikace 253 780,80

92 Doplňující práce na komunikaci 38 287,50

93 Dokončovací práce 222000,00

99 Staveništnf přesun hmot 229 173,26

VN Vedlejší a ostatní náklady 116 000,00

Cena celkem bez DPH 2 7.44 939,33

dph n% 471 <137,26

Cena celkem vč. OPII 2 7.10 376,59



MĚSTSKY ÚŘAD TELČ
odbor stavební úřad
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

.StlSOVÁ ZN,: MěÚ Telč 7283/2019 SÚ
Č.J.: Telč 7285/2019 SÚ
VYŘIZUJE: Ing. Mácová Stanislava
TEL.: 567112482
E-MAIL: stanislava.macova@telc.eu

DATUM: 23.9.2019

S00GP0068G3G

SDĚLENÍ

Odbor stavební úřad Městského úřadu Telč, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zároveň místně příslušný pod § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil žádost, kterou dne 23,9.2019 
podalo
Město Telč, IČO 00286745, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56 Telč-Vnitřní Město 
zastoupené Městským úřadem Telč, odborem rozvoje a ÚP
(dále jen „žadatel11), a na základě tohoto posouzení sděluje k záměru
„SINGLETRACK TELČ, trailové tratě na okraji města41,
podle dokumentace vypracované RT projektem, Ing. Vlastimil Rapant, Ha Horebečvi 569, 75605 
Karolínka, v červu 2019, pod č. zak. 17/2019,
umístěném na lesním pozemku pare. č. 7342 ve vlastnictví Města Telč, který se nachází v katastrálním 
území Telč, že jeho realizace nevyžaduje vydání rozhodnutí, či jiné opatření podle stavebního zákona.

Záměr obsahuje:
- Terénní cyklostezky, singletraily - terénní úpravy (výška úpravy terénu nepřesáhne 1,5 m) o celkové 

délce 2810 m.
- Osazení drobných konstrukcí a lávek pro překonání nerovností terénu.
- Osazení informačního systému - směrové cykloturistícké značení (orientační tabule a značení na trailu 

s plochou do 0,6 m2).

Na základě a v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a), § 80 odst. 3 písm. a) a § 103 stavebního 
zákona, uvedený záměr nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení ani 
ohlášení.
Dále upozorňujeme žadatele na jeho povinnosti a odpovědnost při přípravě a provádění staveb dle § 152 
stavebního zákona. Toto ustanovení se vztahuje i na stavby nevyžadující stavební povolení nebo ohlášení, 
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, případně jiné opatření 
dotčeného orgánu vyžadovaného zvláštním předpisem.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TELČ
odbor stavební úřad 

588 58 Telč 1/10 
^ 65

Ing. Stanislava Mácová 
vedoucí odboru stavebního úřadu

Obdrží:
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56 Telč-Vnitřní Město zastoupené Městským 
úřadem Telč, odborem rozvoje a ÚP

Městský úřad Telč, odbor stavební úřad, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, Telč - spis
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Odbor dopravy
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
pracoviště Na Sádkách 453, Telč

tel. 567112411 IČO 00286745, E-mail: pavel.chromy@ telc.eu
fax 567243557

Město Telč

Č.j.: Vyřizuje/telefon: V Telči dne:
Telč 6547/2019 OD Ing. Chromý/567112473 26.08.2019

Věc:
Singletraek Telč, Trailové tratě na okraji města - vyjádření k PD a k realizaci akce

Městský úřad Telč - Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad, k 
žádostí sděluje následující stanovisko:

dle předložené projektové dokumentace na stavební akci

Singletraek Telč, Trailové tratě na okraji města

zpracované firmou Ing. Vlastimil Rapant, Na Horebečví 569, 756 05 Karolínka, jako zak.č. 17 2019R + 
DSP

se uvažovaná akce nedotkne námi sledovaných a chráněných zájmů.

Stavbu je možné, z pohledu zdejšího speciálního stavebního úřadu, realizovat bez předchozí 
administrace ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů.

S realizací stavby podle předložené PD jinak souhlasíme a nemáme námitek.

“ígg£ Ing. Pavel Chronj 
vedoucí odboru do


