
Usnesení 
z 18. schůze rady města, dne 04.07.2007 

 
 
UR 233-2/18/2007 
Rada města schválila výběrovou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zadání veřejné 
zakázky na projekt „Vítejte v Telči, městě UNESCO“ v rámci projektu 4.1.2. SROP dle 
textové části podání 2/18. 
Rada města schválila firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na projekt „Vítejte v 
Telči, městě UNESCO." dle textové části podání 2/18. 
Hlasování:5 pro 
 
UR 234-3/18/2007 
Rada města vzala na vědomí informaci o konání Horáckého jarmarku v Telči. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 235-4/18/2007 
Rada města schválila uzavření Dohody o spolupráci při pořádání akce Prázdniny v Telči 2007 
včetně její nedílné součásti Zásady stánkového prodeje v době konání akce Prázdniny v Telči 
2007 a Dohody o bezúplatném užití veřejného prostranství dle přílohy podání 4/18. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 236-5/18/2007 
Rada města ve smyslu § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon), v platném znění, udělila 
výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu Telč na školní rok 2007/8 pro 1., 2., 3. a 4. třídu 
MŠ Komenského na počet dětí 28. Zvýšený počet dětí ve třídách nesmí být na úkor kvality 
vzdělávací činnosti, nesmí být porušovány předpisy hygienické ani bezpečnosti a ochrany 
zdraví. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 237-7/18/2007 
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 3 - ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 8. 2006 
mezi městem Telč a SATES MORAVA s. r. o. týkající se stavební akce "Telč II - oprava 
povrchu chodníků ulice Staňkova a ulice Masarykova". 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 238-8/18/2007 
Rada města schválila dotaci Oblastní charitě Jihlava ve výši 50 000,- Kč a rozpočtové 
opatření dle textové části podání 8/18.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 239-9/18/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prominutí nedobytných pohledávek v 
celkové výši 292.881,50 Kč dle textové části podání 9/18. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 240-11/18/2007 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 603/3 a části pozemku 
603/4 o celkové výměře cca 88 m2 v obci a k.ú. Telč. 



Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. PK 667/1 o výměře 477 m2 v 
obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 241-12/18/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Dokumentaci výběrového řízení na výběr 
partnera (investora) projektu Revitalizace Panského dvora (projektu rozvoje a revitalizaci 
území bývalého Školního statku v Telči). 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 242-13/18/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet za rok 2006 a Zprávu o 
přezkoumání hospodaření za rok 2006 Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 243-14/18/2007 
Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 70712/2007 o přenechání majetku do užívání mezi 
ČR-MPSV a městem Telč dle přílohy. 
Hlasování: 4 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 
 


