
Usnesení 
z 11. schůze rady města, dne 27.03.2007 

 
 
UR 133-2/11/2007 
Rada města vzala na vědomí oznámení ZŠ Telč Masarykova a ZŠ Telč Hradecká o vyhlášení 
ředitelského volna na den 7. 5. 2007. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 134-3/11/2007 
Rada města schválila stanovení bodů III. finančních ukazatelů: 
1. Základní škola Telč, Masarykova: 
Rada města souhlasí s převodem částky 464 042,72 Kč na fond rezervní organizace a zároveň 
souhlasí s čerpáním zbytku půjčky ve výši 489 794,59 Kč z tohoto fondu na účel, pro který 
byla poskytnuta. 
2. Základní škola Telč, Hradecká: 
Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření organizace a souhlasí s odvodem zisku ve 
výši 28 351,70 Kč na fond rezervní organizace. 
3. Základní umělecká škola Telč: 
Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření organizace a souhlasí s odvodem zisku ve 
výši 2 433,04 Kč na fond rezervní organizace. 
4. Mateřská škola Telč: 
Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření organizace a souhlasí s odvodem zisku ve 
výši 33 741,98 Kč na fond rezervní organizace. 
5. Dům dětí a mládeže Telč: 
Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření organizace a souhlasí s odvodem zisku ve 
výši 8 707,43 Kč na fond rezervní organizace. 
6. Domov pro seniory Telč: 
Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření organizace a souhlasí s odvodem zisku ve 
výši 599,33 Kč na fond rezervní organizace. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 135-5/11/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy s JMP Net s. r. 
o. na STL plynovod Svatojánská dle upravené přílohy podání 5/11. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 136-6/11/2007 
Rada města schválila smlouvu s konsorciem společností Deloitte Advisory, s.r.o. a Havel & 
Holásek, s.r.o., advokátní kancelář na provedení činností "Panský dvůr Telč - příprava a 
realizace výběrového řízení na nalezení privátního partnera Projektu - služby ekonomického, 
právního a organizačního poradenství" dle upravené přílohy podání 6/11. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 137-7/11/2007 
Rada města přidělila byt č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu 
určitou, a to do 30. 4. 2008. 
Hlasování: 6 pro 
 



UR 138-8/11/2007 
Rada města schválila jako zpracovatele Generelu bezbariérových tras města Telče, firmu Ing. 
Lubomír Grošof, projektová kancelář, Strážek 227, 592 53 Strážek. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 139-9/11/2007 
Rada města schválila dodatek č. 1 smlouvy na stavbu "Revitalizace toku a rybníku Nadýmák". 

Hlasování: 6 pro 

 
UR 140-10/11/2007 
Rada města schválila záměr podat žádost na Fond Vysočiny o finanční příspěvek na rozšíření 
a doplnění sběrných míst separovaného odpadu na území města Telče. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 141-11/11/2007 
Rada města, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve 
věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r.o., se seznámila s roční účetní 
závěrkou za rok 2006 a na základě toho ji schválila ve znění podání 11/11. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 142-12/11/2007 
Rada města Telč, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb. o obcích 
rozhoduje ve věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r.o., se seznámila s 
návrhem rozdělení čistého hospodářského výsledku za rok 2006 a na základě toho ho 
schválila ve znění podání 12/11. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 143-13/11/2007 
Rada města schválila užití veřejného prostranství pro zřízení předzahrádek určených k 
poskytování hostinských služeb pro letní turistickou sezonu v roce 2007 a to v rozsahu a za 
podmínek schválených v roce 2006 a za podmínek dle upraveného návrhu smlouvy v příloze 
podání 13/11.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 144-14/11/2007 
Rada města schválila Smlouvu o dodávce tepla dle přílohy podání 14/11. 

Hlasování: 6 pro 

 
UR 145-15/11/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závěrečný účet Města Telče dle přílohy 
podání 15/11. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 146-16/11/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků dle § 5 odst. 
1 písm.a) a b) zák.č. 95/99 Sb.(o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z 
vlastnictví státu na jiné osoby) a to p.č. PK 2349/5, 2345/2, 2353/6, 2337/3, 718, 719 a nově 



vzniklé pozemky dle GP 1139-137/2004 - p.č. 2328/27, 2328/30, 2328/28, 2328/31 a 
pozemek p.č. 329/1 vše v k.ú. Telč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 147-17/11/2007 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 7310/1 v obci a k.ú. 
Telč.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 148-18/11/2007 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 639/2 o výměře 90 m2 v 
k.ú. Studnice. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 149-19/11/2007 
Rada města vzala na vědomí dopis Dětského domova - odstoupení od nájemní smlouvy 
uzavřené na pozemek parc.č. 260/2 v obci a k.ú. Telč. 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č. 260/2 o výměře 268 m2 v 
obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 150-20/11/2007 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc.č. 262 o výměře 6792 m2 a 
parc.č. 261 o výměře 3613 m2 (ostrov na Štěpnickém rybníku). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 151-21/11/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě na prodej 
pozemku: 
- parc.č 1204/84 o výměře 504 m2 a parc. č. 1204/85 o výměře 396 m2 manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 152-22/11/2007 
Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování lékařské služby první pomoci v roce 
2007 - všeobecné s obchodní společností PP Hospitals s.r.o. Dačice a stomatologické s 
obchodní společností STOMA, s. r. o. Telč pro obce správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Telč dle přílohy podání 22/11 a pověřuje starostu města k podpisu smluv. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 153-23/11/2007 
Rada město doporučila zastupitelstvu města udělit čestné občanství režiséru Vojtěchu 
Jasnému za zásluhy o Telč při příležitosti obnovení premiéry filmu Až přijde kocour. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 
UR 154-24/11/2007 
Rada města schválila finanční příspěvek Občanské poradně Jihlava dle textové části podání 
24/11. 
Hlasování: 6 pro 
 



UR 155-26/11/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dodatky zřizovacích listin příspěvkových 
organizací dle přílohy podání 26/11 a pověřuje starostu vydáním úplného znění těchto 
zřizovacích listin. 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu Zásad zastupitelstva města Telče 
o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Telč dle přílohy podání 26/11 a pověřuje starostu vydáním jejich úplného znění. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 156-27/11/2007 
Rada města Telč, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb. o obcích 
rozhoduje ve věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r.o., schválila 
finanční odměnu a navýšení platu řediteli Služeb Telč, spol. s r.o. Radovanu Bockovi ve výši 
dle přílohy podání 27/11 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 157-28/11/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 2372/1 v obci a k. ú. 
Telč společnosti STARKON Jihlava CZ, a. s. za podmínek přílohy podání 10/6. 
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.     jp 


