
Usnesení 
z 19. schůze rady města, dne 25.07.2007 

 
 
UR 244-2/19/2007 
Rada města schválila organizační řád, pracovní řád a vnitřní organizační strukturu 
příspěvkové organizace Domov pro seniory Telč dle přílohy podání 2/19. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 245-3/19/2007 
1. Rada města bere na vědomí předložený rozbor pojistných smluv a ukládá ředitelům 
příspěvkových organizací na úseku školství doplnit popř. změnit své pojistné smlouvy ve 
smyslu návrhů a závěrů z přiloženého rozboru. 
2. Rada města souhlasí s tím, aby pojištění zodpovědnosti bylo řešeno souhrnně pro všechny 
příspěvkové organizace tak, jak je uvedeno v rozboru pojistných smluv. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 246-4/19/2007 
Rada města rozhodla o zadání veřejné zakázky dle podání 4/19/2007. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 247-6/19/2007 
1. Rada města vzala na vědomí vyčíslení nákladů na dostavbu dešťové kanalizace v ul. 
Staňkova v rozsahu dle textu podání. 
2. Rada města schválila provedení rozpočtového opatření v rozsahu přesunu z § 6409(ostatní 
činnosti), pol. 5901(rezerva) částky 200 000 Kč na dostavbu dešťové kanalizace v ul. 
Staňkova do výdajové části § 2321(odvádění a čištění odpadních vod) , pol. 5171(opravy a 
udržování). 
3. Rada města schválila Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníků ulic 
Masarykova a Staňkova dle textové části podání 6/19. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 248-7/19/2007 
Rada města na základě doporučení hodnotící komise rozhodla, že zhotovitelem projektové 
dokumentace stavby "Sportovní areál v ul. Masarykova Telč - zimní stadion" bude společnost 
AS PROJECT CZ, s.r.o,U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 249-8/19/2007 
Rada města jmenovala členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek 
podaných v rámci výběrového řízení na nalezení privátního partnera na projekt Development 
území bývalého školního statku (Panského dvora) dle upravené textové části podání 8/19. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 250-9/19/2007 
Rada města schválila paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako žadatelku o uzavření nájemní 
smlouvy na byt č. xxxxx umístěného v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx, Telč xxxxxxxx. 
Hlasování: 7 pro 
 



UR 251-10/19/2007 
Rada města schválila u zákonem vymezených městských bytů zvýšení nájemného dle Zákona 
č. 107/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2008: 
z původní sazby 17,79 Kč/m2 na 21,28 Kč/m2 
z původní sazby 14,31 Kč/m2 na 18,40 Kč/m2 
z původní sazby 8,99 Kč/m2 na 12,44 Kč/m2. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 252-11/19/2007 
Rada města vzala na vědomí informaci o hospodaření Města Telč za II. čtvrtletí 2007. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 253-12/19/2007 
Rada města schválila rozpočtová opatření dle přílohy podání 12/19. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 254-13/19/2007 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku parc.č. 592/11 a části pozemku 1204/16 o celkové výměře cca 495 m2 v obci a k.ú. 
Telč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 255-15/19/2007 
Rada města vzala na vědomí informaci o uzavřených smlouvách dle Směrnice č. 1/2007. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 256-17/19/2007 
Rada města jmenovala Vladimíra Švece xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Telč do 
funkce vedoucího odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu s účinností od 20. 
8. 2007 na dobu neurčitou, místo výkonu práce správní obvod obce s rozšířenou působností 
Telč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 257-18/19/2007 
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování lékařské služby první pomoci v 
roce 2007 s obchodní společností PP Hospitals s.r.o. Dačice. 
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 


