
Usnesení 
z 6. schůze rady města, dne 24.01.2007 

 
 
UR 74-2/6/2007 
Rada města vzala na vědomí informaci o Telčských listech dle rozpravy a textové části podání 
2/6. 
Rada města schválila ceník inzerce a předplatného Telčských listů dle přílohy podání 2/6. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 75-4/6/2007 
Rada města schválila platové výměry pro ředitele příspěvkových organizací na úseku školství 
dle upravené přílohy podání 4/6. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 76-5/6/2007 
Rada města zrušila "kritéria pro stanovení příplatku za vedení a osobních příplatků vedoucích 
příspěvkových organizací na úseku školství", schválená usnesením rady UR 140-8/15/2003. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 77-6/6/2007 
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Telč a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ: 68745654 dle přílohy podání 6/6. 
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 
 
UR 78-7/6/2007 
Rada města schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce 
„Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko“ v rámci 2. výzvy 
grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji 
Vysočina. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 79-8/6/2007 
Rada města schválila pronájem pozemků p.č. 7340/4, p.č. st. 365/3, p.č. st. 364/3 o celkové 
výměře 492 m2 v obci a k.ú. Telč společnosti Telčská strojírenská, a.s. (Těšíkova 50, Telč) za 
podmínek: 
- doba nájmu - do 31. 12. 2007 
- cena nájmu - 3.444,-- Kč 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 80-9/6/2007 
Rada města předběžně souhlasí s pronájmem nebytových prostor v suterénu budovy čp. 
Masarykova 330 o výměře 39,3 m2 (bývalá dílna)Zdravotnické záchranné službě kraje 
Vysočina, p.o. Konečné stanovisko rada města zaujme až po předložení návrhu nájemní 
smlouvy, který bude předběžně odsouhlasen smluvními stranami. 
Rada města schválila pronájem nebytových prostor v suterénu budovy čp. Masarykova 330 o 
výměře 56,12 m2 souboru Podjavořičan za podmínek uvedených v podání 9/6.  
Hlasování: 7 pro 
 



UR 81-11/6/2007 
Rada města neschválila příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR MO Telč na organizování 
sportovně rehabilitační, zájmové a spolkové činnosti. 
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 
 
UR 82-13/6/2007 
Rada města schválila zvýšení nájemného o 2,5 % v městských bytech v ul. U Háje č.p. 626, 
Špitální č.p. 611 a ve třech bytech sociálního charakteru na Radkovské ul. č.p. 214 s účinností 
od 1. července 2007 dle nařízení vlády č. 145/2003 Sb.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 83-14/6/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení nového územního plánu 
Telče, dle § 6, odst. 5, písm. a) a dle § 44, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu a dle § 84, odst.2, písm. y) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v 
platném znění. 
 
Rada města doporučila zastupitelstvu města určit člena zastupitelstva města Ing. arch. Jiřího 
Ondráčka pro spolupráci s pořizovatelem na zpracování návrhu zadání územního plánu dle § 
47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 84-15/6/2007 
Rada města schválila nájemní smlouvu na byt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na dobu 
neurčitou dle přílohy podání 15/6. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 85-16/6/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit finanční příspěvky žadatelům o dotaci 
dle "Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina 2007" ve 
výši dle upraveného textu podání 16/6. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 86-17/6/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, stanovilo počínaje 
měsícem únor 2007 měsíční odměny neuvolněným členům rady města ve výši 1.730,- Kč a 
neuvolněným členům zastupitelstva města ve výši 590,- Kč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 87-18/6/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě na prodej 
pozemku: 
- parc.č 1203/40 o výměře 834 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
a slečně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- prac.č. 1204/88 o výměře 668 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasování: 7 pro 
 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Müllerová, v. r. 
místostarostka města 

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


