
I Usneseni 
Z 92. schůze rady města, dne 08.08.2018 

UR 1383-2/92/2018 
Rada města bere na vědomí Zprávu o hospodaření Lesního družstva Borovná za rok 2017. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, O se Zdrželo 

UR 1384-3/92/2018 
Rada města schvaluje nákup květníků V částce 56 590,-Kč a jejich umístění před parkoviště V horní 
částí nám. Zachariáše Z Hradce. 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 57 000 Kč Z § 6409 rezerva na § 3745 veřejná 
zeleň na nákup truhlíků na květiny (§ 6409, pol. 5901/ § 3745, pol. 51XX). 
Hlasování: 7 pro, O proti, 0 se Zdrželo 

UR 1385-6/92/2018 
Rada města schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovatele města Telče za práci 
nad rámec povinností dle přílohy podání 6/92/2018. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, O se Zdrželo 

UR 1386-7/92/2018 
Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká" dle přílohy 
č.1. podání 7/92/2018. 

Rada města schvaluje složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
„Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká" dle přílohy č.3 podání 7/92/2018. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, O se Zdrželo 

UR 1387-8/92/2018 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru převodu práv k bytu č. 2 v ul. Radkovská čp. 617 V Telči dle 
textové části podání 8/92/2018. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se Zdrželo 

UR 1388-9/92/2018 
Rada města bere na vědomí další postup ve věci rekonstrukce ul. Hormomyslovská v Telči. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se Zdrželo 

UR 1389-10/92/2018 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku par.č. 7333/14 Ostatní plocha, jiná plocha 
V obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 7 pro, O proti, O se Zdrželo 

UR 1390-11/92/2018 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp.55 v Masarykově ulici v Telči, 
postavené na pozemku parc.č. st. 321 zastavěná plocha a nádvoří O výměře 1151 m2, pozemku 
parc.č. st. 321 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1151 m2, pozemku parc.č. 351/1 Ostatní plocha - 

manipulační plocha o výmere 292 m2 a pozemku parc.č. 331/5 Ostatní plocha, manipulační plocha o 
výměře 27 m2 vše v obci a k.ú. Telč dle upravené přílohy podání 11/92/2018.



Hlasování: 7 pro, 0 proti, O se Zdrželo 

UR 1391-12/92/2018 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru ve výši 42,4 mil. Kč na financování 
projektů města Telče za podmínek dle nabídky Komerční banky, a.s. 
Hlasování: 7 pro, O proti, 0 se Zdrželo 

UR 1392-13/92/2018 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 200 tis Kč společnosti Sdílení 
o.p.s. na provozní náklady mobilní hospicové péče. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření Z rezervy města ve výši 
200 000 Kč na provozní náklady mobilní hospicové péče (§ 6409, pol. 5901/ § 4359, pol. 5221). 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se Zdrželo 

UR 1393-14/92/2018 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy O umístění technického zařízení a instalaci systému 
určeného pro Zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů na odboru dopravy dle přílohy podání. 
Hlasování: 7 pro, O proti, 0 se Zdrželo 

UR 1394-15/92/2018 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy S paní X X X X X X X X X X X X na měsíc srpen 2018 
S možností automatického prodlužování nájmu O 1 měsíc V případě uhrazení nájemného za předchozí 
měsíc. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, O se Zdrželo 

UR 1395-15/92/2018 
Rada města schvaluje žádost Mažoretek Telč z.s. o mimořádnou dotaci na účast na Mistrovství 
Evropy V Chorvatsku ve výši 20 tis. Kč. 
Hlasování: 7 pro, O proti, 0 se Zdrželo 
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Pro účely Zveřejnění upraveno v souladu S Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
201 6/6 79 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob V souvislosti se zpracováním osobních 

údajů (GDPR) a Zákonem o Zpracování osobních údajů.


