
Usnesení 
z 2. schůze rady města, dne 22.11.2006 

 
 
UR 15-2/2/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplné znění Zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Domov pro seniory Telč s účinností od 1. ledna 2007 dle přílohy 
podání 2/2. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady Zastupitelstva města Telče o 
vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných městem Telč 
dle upravené přílohy podání 2/2. 
Rada města schvaluje organizační změnu příspěvkové organizace Domov důchodců Telč - 
navýšení počtu zaměstnanců o jednoho pracovníka bez navýšení mzdových prostředků 
organizace. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 16-3/2/2006 
Rada města schválila podat žádost do Fondu Vysočiny dotačního programu Bezpečnost ICT 
II dle podání 3/2. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 17-4/2/2006 
Rada města souhlasí s nákupem nové klavinovy a využitím financí investičního fondu k 
uvedenému nákupu dle textové části podání 4/2. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 18-5/2/2006 
1. Rada města schválila ceny za svoz a likvidaci TKO pro podnikatelské subjekty a ostatní 
organizace s platností od 1. 1. 2007 dle textové části podání 5/2. 
2. Rada města vzala na vědomí informaci o výši poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro občany. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 19-6/2/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dle §84, odst. 2, písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle §26, zákona č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění změnu č.2 územního plánu 
města Telče. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 20-7/2/2006 
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 71, 7303/21 a 7306/4 v obci a k. ú. Telč mezi budoucím oprávněným 
městem Telč a budoucím povinným Pozemkovým fondem České republiky dle přílohy podání 
7/2. Věcné břemeno spočívá v právu budoucího oprávněného zřídit a provozovat na 
pozemcích vodovodní a kanalizační řad v rámci akce "Výstavba kanalizace a vodovodu v 
ulici Batelovská až po Lauerovu cihelnu v Telči".  
Hlasování: 6 pro 
 



UR 21-8/2/2006 
Rada města vzala na vědomí informaci o zastavení stavebních prací na přístavbě školních 
dílen u ZŠ Masarykova 141 a o provedení zimních opatření. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 22-9/2/2006 
Rada města na základě doporučení odboru rozvoje a územního plánování a dle předložené 
zprávy o posouzení a hodnocení nabídek schválila zhotovitele stavby "Přepojení kanalizační 
přípojky na sběrač a zrušení stávajících malých ČOV u DPS a domova důchodců" firmu Tipa, 
a.s. divize Tipastav, Třebíč a schvaluje uzavření smlouvy o provedení díla dle přílohy podání.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 23-10/2/2006 
Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti 
investora na stavbě "Inženýrské sítě pro 36 RD v obytné zóně Telč - Svatojánská" v 
předloženém znění (resp. v upravené podobě). 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 24-11/2/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města : 
- schválit Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku parc.č 1204/86 o výměře 342 m2 a 
parc.č. 1204/87 o výměře 437 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- schválit Dohodu o použití zaplacené kupní ceny ze zrušené smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy ze dne 28. 2. 2006 k úhradě kupní ceny za pozemek parc.č 1204/86 o výměře 
342 m2 a parc.č. 1204/87 o výměře 437 m2 v obci a k.ú. Telč 
- schválit Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku parc.č. 1204/79 o výměře 697 m2 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 25-12/2/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě na prodej 
pozemku: 
- parc.č 1204/81 o výměře 538 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 26-13/2/2006 
Rada města schvaluje odpisový plán Domova důchodců ,p.o. na rok 2007 dle přílohy podání 
13/2. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 27-14/2/2006 
Rada města schválila rozpočtová opatření dle přílohy podání 14/2. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 28-17/2/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium na rok 2007 dle 
textové části podání 17/2. 
Hlasování: 6 pro 
 



UR 29-18/2/2006 
Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu EU MEDIA 2007-2013 
na projekt Arts§film Telč 2007 a systém financování tohoto projektu, jež spočívá v zajištění 
finanční částky ve výši 50% rozpočtu projektu společností Avant Promotion, s.r.o. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 30-19/2/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, stanovilo od 1. prosince 
2006 měsíční odměny neuvolněným členům rady města ve výši 1640,- Kč a neuvolněným 
členům zastupitelstva města ve výši 550,- Kč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 31-20/2/2006 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zřídit v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb, 
O obcích finanční a kontrolní výbor ve složení : 
Finanční výbor : 
předseda : Stanislav Máca 
členové :  
Luděk Rux 
Marie Plačková 
Tomáš Jirásek 
Pavel Opatrný 
Bedřich Burian 
Jan Kopejtka 
 
Kontrolní výbor : 
předseda : Miroslav Kouba 
členové : 
Jindřich Kaupa 
Vladimír Veselý 
František Štancl 
Jaroslav Kadlec 
Josef Muranský 
Petr Svatoň 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 32-21/2/2006 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zřídit v souladu s § 117 a § 120 zákona č. 
128/2000 Sb., O obcích osadní výbor ve složení : 
Předseda : Jan Staněk 
Členové :  
Miroslav Mařík 
František Krejčí 
Josef Vítů 
Jitka Přibylová 
Hlasování: 5 pro 
 



UR 33-22/2/2006 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města, jmenovat v souladu s ustanovením §84 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích zástupcem města v Lesním družstvu Borovná Stanislava Bureše. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 34-23/2/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolat v souladu s ustanovením §84 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, Miroslava Sovu a Františka Štancla z dozorčí rady Služeb Telč, spol.s 
r.o. a jmenovat zástupci města v dozorčí radě společnosti Služby Telč, spol.s r.o. Pavla 
Komína a Vladimíra Švece. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 35-24/2/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účast města na projektu Panského dvora 
formou pronájmu areálu bývalého školního statku. 
Hlasování: 6 pro 
 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Müllerová, v. r. 
místostarostka města 

 
Anonymizováno dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.       jp 


