
Usnesení
z 38. schůze rady města, dne 18.05.2016

UR 592-2/38/2016
Rada města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy rozpočtu města ve výši 66 tis. Kč na navýšení
finanční dotace pro kulturní organizace na rok 2016.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 593-2/38/2016
Rada města schvaluje dle návrhu Komise pro kulturu a cestovní ruch rozdělení finanční dotace pro
kulturní organizace na rok 2016 dle upravené přílohy podání 2/38/2016.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 594-2/38/2016
Rada města  schvaluje  dle  návrhu Komise pro  sport  a  volný  čas  rozdělení  finanční  dotace pro
sportovní  organizace  a  jednorázové  sportovní  akce  na  rok  2016  dle  upravené  přílohy  podání
2/38/2016.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 595-2/38/2016
Rada města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy rozpočtu města ve výši 200 tis. Kč na navýšení
finanční dotace pro sportovně organizovanou mládež do 18 let na rok 2016.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 596-2/38/2016
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení finančního příspěvku pro sportovní
organizovanou mládež do 18 let na rok 2016 dle upravené přílohy podání 2/38/2016.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 597-2/38/2016
Rada města schvaluje návrh Komise pro sport a volný čas na změnu zástupce SK Telč X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X .
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 598-3/38/2016
Rada města bere na vědomí výsledky hospodaření za I. Q. 2016 příspěvkových organizací:
1. Dům dětí a mládeže Telč
2. Mateřská škola Telč
Rada města schvaluje odměnu řediteli Domu dětí a mládeže Telč, příspěvkové organizace a odměnu
zástupkyni  ředitelky  Mateřské školy  Telč,  příspěvkové organizace,  dle  upravené přílohy podání
3/38/2016.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

UR 599-4/38/2016
Rada města bere na vědomí výsledky hospodaření za I. Q. 2016 příspěvkových organizací:
1. Základní škola Telč, Hradecká
2. Základní škola Telč, Masarykova
Rada města schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Telč Hradecká, příspěvkové organizace a



odměnu řediteli  Základní školy Telč,  Masarykova, příspěvkové organizace, dle upravené přílohy
podání 4/38/2016.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

UR 600-5/38/2016
Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za I. Q. 2016 příspěvkové organizace Domov pro
seniory Telč.
Rada města  schvaluje  odměnu ředitelce  Domova pro seniory  Telč,  příspěvkové organizace,  dle
(upravené) přílohy podání 5/38/2016.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

UR 601-6/38/2016
Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za I. Q. 2016 příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Telč.
Rada města schvaluje odměnu řediteli Základní umělecké školy Telč, příspěvkové organizace, dle
přílohy podání 6/38/2016.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

UR 602-7/38/2016
Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),  v  platném znění  a v  souladu s  ustanovením § 166 odst.  2 zákona č.  561/2004 Sb.,  o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění jmenuje Bc. Jarmilu Horníkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská
škola Telč s účinností od 1. 6. 2016.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 603-8/38/2016
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené 30.4.2013 na část pozemku
p.č. 7358/1 v k.ú. Telč o výměře cca 25 m2 s X X X X X X X X X X X X X X X X dle přílohy podání
8/38/2016.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 604-9/38/2016
Rada města schvaluje podání žádosti  na Krajský úřad kraje Vysočina o provedení přezkoumání
hospodaření města Telče za rok 2016.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 605-10/38/2016
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednoty č. 214/2 a bytové jednotky 214/4 v
domě č.p. 214 Telč -Staré Město dle upravené přílohy podání 10/38/2016.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 606-11/38/2016
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření RM 3/2016 dle předložené přílohy podání
11/38/2016.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 607-12/38/2016
Rada města na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek schvaluje, že zhotovitelem akce
„Oprava komunikace Studnice - Mysliboř ", bude společnost Silko s.r.o., Kosovská 5275/16a, 586 01
Jihlava. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 podání 12/38/2016.



Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 608-13/38/2016
Rada města na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek schvaluje, že zhotovitelem akce
„Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Masarykova v Telči ", bude společnost STARKON a.s. Rada
města schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 podání 13/38/2016.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 609-14/38/2016
Rada města schvaluje podání žádosti na akci „Celoplošná obnova komunikace Studnice – Mysliboř“
do grantového programu kraje Vysočina.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 610-15/38/2016
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů se společností EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4. dle přílohy podání
15/38/2016.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UR 611-16/38/2016
Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  projednat  Závěrečný  účet,  Zprávu  o  výsledku
přezkoumání hospodaření a účetní uzávěrku dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za
rok 2015.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval

UR 612-17/38/2016
Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  projednat  Závěrečný  účet,  Zprávu  o  výsledku
přezkoumání hospodaření a účetní uzávěrku dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2015.
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.


