
Usnesení 
z 10. schůze rady města, dne 14.03.2007 

 
 
UR 110-2/10/2007 
Rada města schválila záměr požádat o dotaci z Programu prevence kriminality na místní 
úrovni – Partnerství na zřízení kamerového systému v Telči. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 111-3/10/2007 
Rada města neschválila záměr podat žádost do Fondu Vysočiny dotačního programu 
Metropolitní sítě VII dle podání 3/10. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 112-4/10/2007 
Rada města schválila dodavatele veřejné zakázky Zvýšení bezpečnosti ICT MěÚ Telč 
specifikované v předmětu výzvy společnost AutoCont CZ a.s. a pověřila starostu uzavřením 
příslušné smlouvy. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 113-5/10/2007 
Rada města schválila návrh sportovní a kulturní komise na finanční dotace pro sportovní a 
kulturní organizace na rok 2007 dle přílohy podání 5/10. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 114-6/10/2007 
Rada města schválila Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce 
„Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko“ v rámci grantového 
schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 115-7/10/2007 
Rada města vzala na vědomí zprávu o výši nákladů na zimní údržbu místních komunikací za 
uplynulé zimní období 2006/07. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 116-8/10/2007 
Rada města rozhodla, že nevyhoví žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prominutí poplatku 
z prodlení dle textové části podání 8/10. 
Rada města rozhodla prodloužit paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nájemní smlouvu na byt 
č. 3 v bytovém domě v ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou do 31. 3. 2008 za 
podmínky, že bude zaplacen poplatek z prodlení do 31. 3. 2007. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 117-9/10/2007 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku parc. č. st. 763/1 v 
k.ú. Telč od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 7 pro 
 



UR 118-10/10/2007 
Rada města jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na dodavatele PD 
"Rekonstrukce přístupových komunikací k památkám v MPR Telč a MPZ Telč - Staré Město" 
dle textové části podání č. 10/10. 
Rada města schválila firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky v soutěži na 
dodavatele PD "Rekonstrukce přístupových komunikací k památkám v MPR Telč a MPZ Telč 
- Staré Město" dle textové části podání č. 10/10 
RM schválila zadávací podmínky poptávkového řízení dle přílohy podání č. 10/10. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 119-11/10/2007 
Rada města schválila záměr podat žádost o poskytnutí příspěvku na realizaci stavby "TELČ II 
– oprava povrchu chodníků ulice Masarykova a ulice Staňkova" z rozpočtu SFDI pro rok 
2007, z programu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 120-12/10/2007 
Rada města schválila dodatek č. 1 smlouvy s krajem Vysočina na poskytnutí finanční podpory 
pro realizaci projektu "Rozvoj turistické infrastruktury v Telči" dle přílohy podání 12/10. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 121-13/10/2007 
Rada města schválila smlouvu na provedení stavby "Rekonstrukce povrchů komunikace a 
chodníků v ulici Květinová" s firmou COLAS CZ, a.s. Jihlava dle upravené části podání 
13/10 a pověřila starostu města k jejímu podpisu. 
Rada města schválila smlouvu na provedení stavby "Rekonstrukce povrchů komunikace a 
chodníků v ulici Křížova a Luční (část)" s firmou COLAS CZ, a.s. Jihlava dle upravené části 
podání 13/10 a pověřila starostu města k jejímu podpisu. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 122-14/10/2007 
Rada města schválila záměr podat žádost z Fondu Vysočiny o podporu projektu z grantového 
programu „Diagnóza památek“ na pořízení stavebně historického průzkumu městského 
hradebního systému v terénu.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 123-15/10/2007 
Rada města za základě doporučení hodnotící komise rozhodla uzavřít smlouvu na provedení 
činností "Panský dvůr Telč - příprava a realizace výběrového řízení na nalezení privátního 
partnera Projektu - služby ekonomického, právního a organizačního poradenství"s konsorciem 
společností Deloitte Advisory, s.r.o. a Havel & Holásek, s.r.o., advokátní kancelář. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 124-16/10/2007 
Rada města pověřila vedoucí finančního odboru provedením nabídky na prodej osobních 
automobilů dle textové části podání 16/10. Došlé nabídky budou přeloženy k vyhodnocení 
radě města. 
Hlasování: 7 pro 
 



UR 125-17/10/2007 
Rada města pověřila vedoucí finančního odboru provedením poptávkového řízení na výběr 
auditora pro přezkum hospodaření města na období 2007 - 2010 dle upravené textové části 
podání 17/10. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 126-18/10/2007 
Rada města se seznámila s předloženou Závěrečnou zprávou o realizaci projektu Charitní 
domov pokojného stáří v Telči a vzala tuto zprávu na vědomí. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 127-19/10/2007 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 3792/4 , díl č. 7 o 
výměře 375 m2 obci a k.ú. Telč v zahrádkářské osadě Třešňovka. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 128-20/10/2007 
Rada města schválila Směrnici č. 3/2007 Pracovní cesty dle předloženého návrhu podání 
20/10. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 129-21/10/2007 
Rada města schválila návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2007 a Zásady pro použití 
prostředků ze sociálního fondu Města Telče dle upravené přílohy podání 21/10 a to s 
účinností od 1. 1. 2007. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 130-22/10/2007 
Rada města schválila pronájem části náměstí Zachariáše z Hradce před domem čp. 71 o 
výměře cca 200 m2 společnosti Vltava-Labe-Press,a.s. dne 12. 6. 2007 za účelem promo akce 
Jihlavského deníku za cenu 2.000,- Kč.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 131-23/10/2007 
Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování datových služeb sítě Metnet mezi 
odběratelem městem Telč a poskytovatelem Službami Telč, s. r. o. dle přílohy podání 23/10. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 132-24/10/2007 
Rada města schválila nový Organizační řád Městského úřadu Telč (Vnitřní předpis č. 2/2007) 
dle přílohy podání 24/10. 
Hlasování: 7 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.        jp 


