
Usnesení 
z 15. schůze rady města, dne 23.05.2007 

 
 
UR 200-2/15/2007 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o společném vytvoření 
komunikační infrastruktury realizované v rámci akce Metropolitní sítě VI, grantového 
programu Fondu Vysočiny mezi obcemi Volevčicemi, Řídelovem, Vanůvkem a Městem Telčí 
dle přílohy podání 2/15. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 201-3/15/2007 
Rada města schválila v souladu s čl. 2 odst. 2 vyhlášky města Telče č. 2/2001 O znaku města 
Telče a jeho užívání, bezúplatné užití znaku města Telče pro vydavatelství PROXIMA 
Bohemia, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, v oficiální encyklopedii nového správního členění 
kraje Vysočina. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 202-4/15/2007 
Rada města schválila v souladu s čl. 2 odst. 2 vyhlášky města Telče č. 2/2001 O znaku města 
Telče a jeho užívání, bezúplatné užití znaku města Telče pro Dolnorakouskou zemskou 
výstavu 2009. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 203-5/15/2007 
Rada města schválila záměr podat žádost o finanční prostředky z Fondu na přípravu projektů 
2007 na vypracování přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce přístupových komunikací 
k památkám MPR Telč a MPZ Telč - Staré Město“. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 204-6/15/2007 
Rada města nedoporučila zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku p.č. 710/2 v k.ú. Telč o výměře 15 m2. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 205-7/15/2007 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 6908/51 o výměře 167 m2 v 
k.ú. Telč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 206-8/15/2007 
Rada města schválila prodej osobního automobilu Škoda Felicia, registrační značka JIH 37-
71, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 10500,-Kč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 207-9/15/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. st. 2135 o vým. 2 
m2 a p.č. 2136 o vým. 3 m2 vše v obci a k.ú. Telč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxza cenu 100,-- Kč/m2. 
Hlasování: 7 pro 



 
UR 208-10/15/2007 
Rada města neschválila žádost pana xxxxxxxxxxxxxx o výměru informační tabule s mapou 
Telče dle textové části podání a obrazové přílohy 10/15. 
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 
 
UR 209-11/15/2007 
Rada města schválila užití části veřejného prostranství před domem č.p. 26 v ulici Palackého 
pro předzahrádku restaurace U pětilisté růže, určenou k poskytování hostinských služeb pro 
letní turistickou sezonu v roce 2007 na dobu od 1.6.2007 - 30. 9. 2007. 
Rada města schválila užití části veřejného prostranství na nám. Zachariáše z Hradce pro 
předzahrádku restaurace Na zámecké, určenou k poskytování hostinských služeb pro letní 
turistickou sezonu v roce 2007 na dobu od 1.7.2007 - 30. 9. 2007. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 210-12/15/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navrhované rozpočtové opatření v 
rozpočtu na rok 2007 dle textové části podání 12/15 ((§6171, pol.3111 648 tis Kč/§ 6171, 
pol.6130 - 272,5 tis Kč, §6409, pol.5901 - 375,5 tis Kč).  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 211-13/15/2007 
Rada města schválila rozpočtová opatření dle přílohy podání 13/15. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 212-14/15/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru na financování akce 
"Opravy a rekonstrukce místních komunikací a chodníků v Telči" ve výši 17,9 mil Kč za 
podmínek dle nabídky České spořitelny, a.s. Jihlava s fixací úrokové sazby na 6 let.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 213-15/15/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě na prodej 
pozemku: 
- parc. č. 1203/53 o výměře 19 m2, parc. č. 1204/91 o výměře 664 m2, parc. č. 1204/92 o vým. 
333 m2 manželům Mgr. Petru Procházkovi a Mgr. Evě Procházkové (Radkovská 393, 588 56 
Telč). 
Hlasování: 7 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 
 


