
Usnesení
z 32. schůze rady města, dne 24.02.2016

UR 505-2/32/2016
Rada města schvaluje podání žádosti do programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí dle textové části
podání 2/32/2016.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 506-3/32/2016
Rada města schvaluje  záměr podání  žádosti  o  poskytnutí  dotace ze Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO v Kraji Vysočina.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 507-4/32/2016
Rada města schvaluje  záměr podání  žádosti  o  poskytnutí  dotace ze Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 508-5/32/2016
Rada města bere na vědomí informaci o setkání majitelů historických motocyklů v Telči.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 509-6/32/2016
Rada města bere na vědomí konání roadshow na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči k MS v
horských kolech v Novém Městě na Moravě.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 510-7/32/2016
Rada města bere na vědomí návrh kulturních, společenských a sportovních akcí konaných v roce
2016.
Hlasování: 5pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 511-8/32/2016
Rada města schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy ze dne 29.10.2015 mezi pronajímatelem
městem Telč a nájemcem společností Jihlavské kotelny, s.r.o. dle přílohy podání 8/32/2016.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 512-9/32/2016
Rada města schvaluje paní X X X X X X X X X X X X prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v
bytovém domě v Cihelně č. p. 204, Telč - Staré Město na dobu určitou do 31. 5. 2017.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 513-10/32/2016
Rada města schvaluje paní X X X X X X X X X X X X X prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v
bytovém domě v ul. Radkovské č. p. 214, Telč - Staré Město na dobu určitou do 31. 3. 2018.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo



UR 514-11/32/2016
Rada města schvaluje podání žádostí pro Programu EFEKT 2016, Aktivity B.1 Opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) dle textové části podání 11/32/2016.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 515-12/32/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - pozemek parc.č. st. 1231 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 1552 m2, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 336 Salaš v Telči –
Štěpnici s veškerými součástmi a příslušenstvím, pozemek p.č. 7313/7 trvalý travní porost o vým.
958 m2, pozemek p.č. 7313/12 lesní pozemek o výměře 1341 m2, pozemek p.č. 7313/13 trvalý travní
porost o výměře 414 m2, část pozemku p.č. 7313/25 trvalý travní porost o výměře cca 59051 m2 ve
znění dle přílohy podání 12/32/2016.
Hlasování:5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 516-13/32/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 7426/1 v obci a k.ú. Telč o
vým. cca 725 m2.
Hlasování:5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 517-14/32/2016
Rada města schvaluje ceník úhrady za zřízení služebnosti na majetku města Telče dle přílohy podání
14/32/2016.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

Mgr. Roman Fabeš, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města

Anonymizováno dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


