
Usnesení
z 65. schůze rady města, dne 26.06.2013

UR 969-2/65/2013
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích
parc.  č.  7398 v  obci  a  k.ú.  Telč  na akci  "Výstavba kanalizace a  vodovodu v  ulici  Hradební  a
Družstevní v Telči" dle přílohy podání 2/65/2013.
Hlasování: 4 pro

UR 970-3/65/2013
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 5922/1, díl č. 4 v
lokalitě  zahrádky  Myslibořská  s  nájemcem  xxxxxxxxx,  bytem  xxxxx,  Telč,  dle  přílohy  podání
3/65/2013
Hlasování: 4 pro

UR 971-4/65/2013
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. st. 1030 - zast. pl. a nádvoří o vým. 10
m2, p.č. st. 1851 - zast. pl. a nádvoří o vým. 92 m2, p.č. st. 2143 - zast. pl. a nádvoří o vým. 60 m2 a
p.č. st. 2141/2 zast. pl. a nádvoří o vým. 16 m2, vše v obci a k.ú. Telč.
Hlasování: 5 pro

UR 972-5/65/2013
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  hodnocení  a  posouzení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem zakázky „Města v rozletu – Historické slavnosti  Zachariáše z Hradce a Kateřiny z
Valdštejna“ bude občanské sdružení Opus Magnum-společnost pro obnovu kulturních a historických
tradic, Lučice 2, 753 64 Bělotín, a schválila uzavření smlouvy o dílo dle přílohy podání 5/65/2013.
Hlasování: 5 pro

UR 973-6/65/2013
Rada  města  na  základě  doporučení  komise  pro  hodnocení  a  posouzení  nabídek  rozhodla,  že
zhotovitelem zakázky „Týden památek s dětmi“ bude Jiří Jabulka, nakladatelství Typ, Pražská 32, 370
04 České Budějovice a schválila uzavření smlouvy o dílo dle přílohy podání 6/65/2013.
Hlasování: 5 pro

UR 974-7/65/2013
Rada města povolila sraz historických vozidel na náměstí Zachariáše z Hradce v sobotu 27. 7. 2013.
Hlasování: 5 pro

UR 975-8/65/2013
Rada města schválila užití znaku města Telče s popiskou „Město Telč“ dle přílohy podání 8/65/2013.
Hlasování: 5 pro

Mgr. Roman Fabeš, v. r.
starosta města

Hana Müllerová, v. r.
místostarostka města



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


