
Usnesení
z 68. schůze rady města, dne 21.08.2013

UR 1002-2/68/2013
Rada města schválila uzavírání  dohod o přístupnosti  k rámcové smlouvě o poskytování  veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 008925 s Mikroregionem Telčsko
a jeho jednotlivými členskými obcemi.
Hlasování: 6 pro

UR 1003-3/68/2013
Rada města  nedoporučila  zastupitelstvu  schválit  zveřejnění  záměru prodeje  části  pozemku p.č.
7362/2 v k.ú. Telč.
Rada města neschválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 7362/2 v k.ú. Telč.
Hlasování: 6 pro

UR 1004-4/68/2013
Rada města doporučila zastupitelstvu města prodat pozemky 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 o obci a k.ú. Telč společnosti E-ON Distribuce,
a.s. za cenu 250 Kč/m2, tj. celkem 44 500,-- Kč.
Hlasování: 6 pro

UR 1005-5/68/2013
Rada města schválila Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu (Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava)snížení
nájemného z nebytových prostor v budově v Telči na Masarykově ulici č.p. 330 na částku 75 tis. Kč
ročně a to s účinností od 1.1.2014.
Hlasování: 6 pro

UR 1006-6/68/2013
Rada města nedoporučila zastupitelstvu města schválit  zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
639/3 o vým. 4 m2 v k.ú. Studnice.
Hlasování: 6 pro

UR 1007-7/68/2013
Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření města za I-VII roku 2013.
Hlasování: 6 pro

UR 1008-8/68/2013
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1331/20 o výměře 119 m2 v
k.ú. Telč.
Hlasování: 6 pro

UR 1009-9/68/2013
Rada města schválila vyhodnocení  veřejné zakázky na akci  „Poskytnutí  dlouhodobého úvěru na
financování projektů pro rok 2013 a 2014“.
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru ve výši 27,8 mil. Kč na financování
rozvojových projektů města Telče za podmínek dle nabídky Komerční banky a.s., se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33, Praha – 1M PRIBOR za cenu 437 301 Kč (úroková sazba 0,59 % p.a. – 1M PRIBOR +



marže = 0,3 % p.a. + 0,29 % p.a.)
Hlasování: 6 pro

UR 1010-10/68/2013
Rada města schválila vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Zateplení a výměna oken u veřejných
budov v Telči - Realizace úspor energie v objektu administrativní budovy Na Sádkách, Telč“ dle
přílohy č. 1 podání 10/68/2013.

Rada města schválila uzavření smlouvy se sdružením Webel s.r.o., náměstí Svobody 93/22, 602 00
Brno, IČ 29315476 a VHH Thermont s.r.o., Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IČ 25878778 na akci
„Zateplení  a  výměna  oken  u  veřejných  budov  v  Telči  -  Realizace  úspor  energie  v  objektu
administrativní budovy Na Sádkách, Telč“ dle přílohy č. 2 podání 10/68/2013.
Hlasování: 6 pro

UR 1011-11/68/2013
Rada města schválila vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Zateplení a výměna oken u veřejných
budov v Telči - Realizace úspor energie v objektu ZŠ Masarykova, Telč“ dle přílohy č. 1 podání
11/68/2013.

Rada města schválila uzavření smlouvy se společností PS PLAST STAVBY s.r.o., U Výstaviště 1429,
370 05 České Budějovice, IČ 8119401 na akci „Zateplení a výměna oken u veřejných budov v Telči -
Realizace úspor energie v objektu ZŠ Masarykova, Telč“ dle přílohy č. 2 podání 11/68/2013.
Hlasování: 6 pro

UR 1012-12/68/2013
Rada města schválila vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Zateplení a výměna oken u veřejných
budov v Telči  -  Realizace úspor energie v objektu ZŠ Hradecká,  Telč“ dle přílohy č.  1 podání
12/68/2013.

Rada města schválila uzavření smlouvy se společností BRICK - STAV CZ a.s., Vráto 101, 370 01
České Budějovice, IČ 26098377 na akci „Zateplení a výměna oken u veřejných budov v Telči -
Realizace úspor energie v objektu ZŠ Hradecká, Telč“ dle přílohy č. 2 podání 12/68/2013.
Hlasování: 6 pro

UR 1013-13/68/2013
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit finanční závazek ve výši 16 018 659 Kč na
profinancování projektu „Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč“ podpořeného z Regionálního
operačního programu Jihovýchod.
Hlasování: 6 pro

UR 1014-14/68/2013
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit  finanční závazek ve výši 8 899 091 Kč na
profinancování projektu „Revitalizace veřejného prostranství u MŠ Komenského Telč“ podpořeného
z Regionálního operačního programu Jihovýchod
Hlasování: 6 pro

UR 1015-15/68/2013
Rada města schválila manželům X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X prodloužení nájemní
smlouvy k bytu č. 1 v bytovém domě v ul. Radkovské č. p. 214, Telč - Staré Město, a to do 31. 10.
2014.
Hlasování: 6 pro



UR 1016-16/68/2013
Rada města schválila manželům X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X prodloužení nájemní
smlouvy k bytu č. 6 v bytovém domě v ul. U Háje č. p. 626, Telč - Staré Město na dobu určitou, a to
do 30. 9. 2014.
Hlasování: 6 pro

UR 1017-17/68/2013
Rada města doporučila zastupitelstvu města udělit Cenu města Telče za rok 2013 Ivě Steinové, Janu
a Aleši Wimmerovým a Spolku dobrovolných hasičů Telč.
Hlasování: 6 pro

UR 1018-19/68/2013
Rada města schválila zadání zhotovení slavnostního praporu SDH Telč a rozpočtové opatření ve výši
73 597,- Kč dle textové části podání.
Hlasování: 6 pro

UR 1019-20/68/2013
Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci se společností Seznam.cz,a.s. dle přílohy podání
20/68/2013.
Hlasování: 6 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.


