
Usnesení 
z 20. schůze rady města, dne 15.08.2007 

 
 
UR 258-3/20/2007 
Rada města neschválila umístění značení kulturního a turistického cíle Konvikt sv. Andělů na 
pozemcích města dle žádosti a projektu firmy DoZnač, s.r.o. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 259-4/20/2007 
Rada města schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství dle 
upravené textové části podání 4/20. 
Rada města ukládá ředitelce MŠ Telč, aby písemně sdělila zřizovateli opatření směřující k 
vyřešení finanční situace na školce vč. ekonomického rozboru uvedených opatření v termínu 
do 30. 9. 2007. 
Rada města ukládá ředitelům všech školských příspěvkových organizací zajistit, aby do konce 
roku 2007 neměly školské příspěvkové organizace záporný výsledek hospodaření s financemi 
na přímé vzdělávání. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 260-5/20/2007 
Rada města schválila uvolnění finančních prostředků z rezervy rozpočtu města ve výši 200 
000 Kč na předfinancování městské akce Královské slavnosti aneb Císař Zikmund 
Lucemburský v Telči po 570 letech konané ve dnech 17. a 18. srpna 2007 v rámci 
Dispozičního fondu INTERREG IIIA. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 261-6/20/2007 
Rada města schválila konání Hasičského dne v Telči dne 1. září 2007 s ukončením ve 02.00 
hod. následujícího dne. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 262-7/20/2007 
Rada města schválila rozpočtové opatření z rezervy města na úhradu elektrické energie 
turistické ubytovny v Telči (§ 6409, pol. 5901/§ 2142, pol. 5154) ve výši 20500,-- Kč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 263-8/20/2007 
Rada města schválila navržený postup dle textové části podání 8/20.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 264-9/20/2007 
Rada města neschválila umístění poutačů na náměstí Zachariáše z Hradce na výstavu Telčský 
dům - historie a legendy z Telče a okolí. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 265-12/20/2007 
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 266-13/20/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Zásady pro stanovení cen prodávaných 
pozemků z majetku Města Telče dle upravené přílohy podání 13/20. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 267-15/20/2007 
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 586/13 o 
výměře 124 m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 268-16/20/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města udělit Cenu města Telče za rok 2007 Telčské 
dechovce, Muzejnímu spolku, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a týmu Croquet Clubu Dynamo Telč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 269-17/20/2007 
Rada města udělila dle článku 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 o zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního 
prostředí a veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice) občanskému 
sdružení OBROZENÍ 2000, se sídlem Slavatovská 97, 588 56 Telč výjimku pro konání akce 
HAFAN 007 na náměstí Zachariáše z Hradce dne 25. 8. 2007 do 23:00 hod. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 270-18/20/2007 
Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem městem Telč a 
vypůjčitelem obcí Strachoňovice, jejímž předmětem je výpůjčka dopravního automobilu DA 
12 A21 Furgon RZ 1JO 1532 dle přílohy podání 18/20. 
Hlasování: 6 
 
UR 271-19/20/2007 
Rada města schválila změnu usnesení UR 233-2/18/2007 – místo firmy Antonín Bína - Dobrý 
důvod bude firma Dobrý důvod, s. r. o. se sídlem Kostelní Myslová 44, 588 56 Telč, IČ 
27711056. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 272-19/20/2007 
Rada města schválila uzavření Smlouvy č. 42280531 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na realizaci akce, na kterou je poskytována podpora z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (kterou podepsal ředitel Státního fondu životního prostředí české 
republiky Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. dne 14. 8. 2007) mezi Státním fondem životního 
prostředí České republiky a Městem Telč dle přílohy 19/20. 

Hlasování: 6 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 


