
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 X X X X X X X X X X X X X X X X X .
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, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města



Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.


