
Usnesení 
z 14. schůze rady města, dne 09.05.2007 

 
 
UR 190-3/14/2007 
Rada města schválila uzavření smlouvy na základě doporučení hodnotící komise s 
Urbanistickým Střediskem Brno spol. s.r.o., na vypracování územně plánovacích podkladů 
„Zpracování průzkumů a rozborů pro území města Telč a místní části obce Studnice“. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 191-4/14/2007 
Rada města schválila podání žádosti o finanční prostředky z grantového programu Stromy pro 
stezky 2007 vyhlášeného Nadací Partnerství. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 192-5/14/2007 
Rada města schválila podání žádosti na Fond Vysočiny z grantového programu "Čistá voda" o 
finanční příspěvek na projektovou dokumentaci "Vodovod a kanalizace v Telči v ul. Tyršova, 
nám. Hrdinů, Mládkova, Myslibořská - slepá část". 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 193-6/14/2007 
Rada města schválila předloženou kalkulaci cen nabízených služeb za ubytování a ostatní 
služby dle upravené přílohy podání 6/14.  
Rada města schválila rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 80 tis Kč na dokoupení 
vybavení turistické ubytovny na ZS v Telči dle požadavků Svazu venkovské turistiky.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 194-7/14/2007 
Rada města pověřila vedoucí finančního odboru provedením poptávkového řízení na přijetí 
úvěru na financování komunikací dle upravené textové části podání 7/14.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 195-8/14/2007 
Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření města za I/IV 2007. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 196-9/14/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 4 998 000 
Kč z rezervy města na úhradu výdajů vyplývajících ze Smlouvy o poskytování poradenských 
služeb uzavřené mezi Deloitte Advisory s.r.o. (Karolínská 654/2, Praha 8), advokátní 
kanceláří Havel,Holásek s.r.o. a Městem Telč.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 197-10/14/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit  
1)změnu smluvních podmínek Smlouvy o úvěru č. 1263/05/LCD ze dne 17. 5. 2005 v článku 
III, ost. 2 - uhrazení mimořádné splátky ihned po podpisu dodatku ke Smlouvě o úvěru a 
snížení následujících čtvrtletních splátek s účinností od 25.6.2007 na 225 tis Kč čtvrtletně. 
Poslední splátka bude zaplacena dne 25.12.2010. 



2) změnu smluvních podmínek Smlouvy o úvěru č. 688-026-06 v článku IV, ost. 1 - odložení 
mimořádné splátky z dotace na leden 2008 a odložení čtvrtletních splátek za 6, 9 a 12/2007 
jejich "rozpuštění" do splátek 2008 - 2010.  
3)změnu smluvních podmínek Smlouvy o úvěru č. 688-079-06 v článku IV, ost. 1 - odložení 
čtvrtletních splátek za 6, 9 a 12/2007 jejich "rozpuštění" do splátek 2008 - 2011 a změnu v 
odst. 8 - odložení mimořádné splátky z dotace na leden 2008.  
4) rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 5.085 tis Kč, a to snížení 
plánovaných výdajů na úhradu jistin a jejich převedení do rezervy města. 
5)uložení finančních prostředků z dotace programu SROP -METNET ve výši 4.874.920 Kč a 
Turistická infrastruktura ve výši 6.500.000 Kč na Sporoinvest 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 198-11/14/2007 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 3792/4, díl č. 22 o 
výměře 384 m2 obci a k.ú. Telč v zahrádkářské osadě Třešňovka. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 199-12/14/2007 
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájmu pozemků parc. č. 262 o výměře 
6792 m2 a parc.č. 261 o výměře 3613 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené přílohy 
podání 12/14. 
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 
 


