
Usnesení 
z 21. schůze rady města, dne 29.08.2007 

 
 
UR 273-2/21/2007 
Rada města vybrala dodavatele kopírovací techniky specifikované v předmětu výzvy "COPY 
- MeU Telc 2007" společnost IMPROMAT CZ, spol. s r. o. 
Hlasování:6 pro 
 
UR 274-3/21/2007 
1. Rada města vzala na vědomí rozbor nákladů financování projektu „Revitalizace toku a 
rybníka Nadýmák v Telči“ dle podmínek poskytnuté dotace. 
2. Rada města schválila provedení rozpočtového opatření v rozsahu přesunu z § 6409(ostatní 
činnosti), pol. 5901(rezerva) částky 65 000 Kč na zajištění vlastního podílu projektu 
„Revitalizace toku a rybníka Nadýmák v Telči“ do výdajové části § 2333(úpravy drobných 
vodních toků), pol. 6121 (investiční výdaje). 
Hlasování:6 pro 
 
UR 275-4/21/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření dle textové části 
podání 4/21. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 276-5/21/2007 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu rybníků Štěpnický, Ulický, Staroměstský 
dle upravených podmínek podání 5/21. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 277-6/21/2007 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 7616/16 o výměře 47 m2 v 
obci a k.ú. Telč, který vznikl na základě geometrického plánu č. 1305-4753/2007. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 278-8/21/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. PK 667/1 o 
výměře 477 m2 v obci a k.ú. Telč manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč /m2. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 279-9/21/2007 
Rada města schválila rozpočtová opatření dle přílohy podání 9/20. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 280-10/21/2007 
Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce a komplexní podpoře 
aplikačních programových produktů a rozvoji systému se společností GORDIC, spol. s r. o. 
dle přílohy podání 10/21. 
Hlasování: 6 pro 



UR 281-11/21/2007 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 5 000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů 
Telč na akci Hasičský pětiboj ( § 6409,pol. 5901/ § 5512, pol. 5139). 
Hlasování: 6 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 


