
Usnesení 
z 16. schůze rady města, dne 06.06.2007 

 
 
UR 214-2/16/2007 
Rada města, na základě smlouvy o výpůjčce a zajištění provozu metropolitní sítě METNET 
Telč uzavřené dne 18.4.2006 mezi městem Telč a Službami Telč, spol. s r.o. posoudila 
náklady a příjmy spojené s provozem metropolitní sítě za období od 1.1.2007 do 31.3.2007. 
Na základě tohoto posouzení uznala náklady za oprávněné a rozhodla následujícím způsobem 
: Zisk bude ponechán Službám Telč, s. r. o. pro provoz metropolitní sítě. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 215-3/16/2007 
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 3792/4, 
díl č. 22 o výměře 384 m2 obci a k.ú. Telč v zahrádkářské osadě Třešňovka dle přílohy podání 
3/16. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 216-4/16/2007 
Rada města nesouhlasí s rozpočtovým opatřením z rezervy města ve výši 40 tis. Kč na obnovu 
městského mobiliáře na centrálním parkovišti z § 6409/5901 na § 2212/5169.  
Rada města rozhodla, že zábrany nakoupí Služby Telč, s. r. o. (obnova městského mobiliáře 
na centrálním parkovišti). 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 217-5/16/2007 
Rada města přidělila byt č. xx v Domě s pečovatelskou službou paní xxxxxxxxxxxxxxx za 
podmínky, že sociální odbor MěÚ Telč vydá kladné stanovisko k uzavření smlouvy o nájmu 
bytu v DPS. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 
UR 218-6/16/2007 
Rada města schválila složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
vypracování projektové dokumentace stavby "Sportovní areál v ul. Masarykova Telč - zimní 
stadion" dle upravené textové části podání 6/16. 
Rada města schválila Zadávací podmínky pro veřejnou soutěž na projektanta PD stavby 
"Sportovní areál v ul. Masarykova Telč - zimní stadion" dle upravené textové části podání 
6/16. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 219-7/16/2007 
Rada města schválila vnitřní předpis č. 7/2007 Směrnici o postupu při péči o pietní místa, 
válečné a významné hroby dle přílohy podání č. 7/16. 
Hlasování: 6 pro 
 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Bohumil Norek, v. r. 
člen Rady města 

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


