
Usnesení
z 14. schůze rady města, dne 15.05.2019

UR 193-2/14/2019
Rada města schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací dle příloh podání 2/14/2019.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 194-3/14/2019
Rada města bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřizovatele
města Telče za I. Q 2019, dle příloh podání 3/14/2019.
Hlasování: 5 pro, 0 se zdrželo, 0 proti

UR 195-4/14/2019
Rada  města  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  č.  9900098280_1/VB/P  se
společností GasNet, s.r.o. v souvislosti se stavbou „Středotlaká plynovodní přípojka pro rodinný dům
čp. 306 na ulici Komenského v Telči-Starém Městě, číslo stavby 9900098280“ dle přílohy podání
4/14/2019.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

UR 196-5/14/2019
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva realizace stavby nad cizím pozemkem s
panem X X X X X X X X X X X X za podmínek dle textové části podání 5/14/2019.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 197-7/14/2019
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření RM 4/2019 dle přílohy podání 7/14/2019.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 198-8/14/2019
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem akce „Dokončení sportoviště v Telči – dílčí část víceúčelové hřiště a atletika“, bude
společnost Stavby Krajča s. r. o., IČ: 28337867.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 podání 8/14/2019.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 199-9/14/2019
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  posouzení  a  hodnocení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem  akce  „Dokončení  sportoviště  v  Telči  –  dílčí  část  renovace  umělého  fotbalového
trávníku“, bude společnost RENOSPORT profi s.r.o., IČ: 01939971.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 podání 9/14/2019.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 200-10/14/2019
Rada města schvaluje podání žádosti do Fondu Vysočiny, grantového programu Obnova venkova
Vysočiny 2019 dle textové části podání 10/14/2019.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 201-11/14/2019



Rada města schvaluje výměnu bytu paní X X X X X X X X X X X dle textové části podání 11/14/2019.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 202-12/14/2019
Rada města schvaluje Domu dětí a mládeže Telč, příspěvkové organizaci záměr podání žádosti do
operačního programu Šablony II – číslo výzvy 02_18_063 dle textové části podání 12/14/2019.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

Mgr. Roman Fabeš, 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.


