
Usnesení 
z 22. schůze rady města, dne 11.09.2007 

 
 
UR 282-2/22/2007 
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem IMPROMAT CZ, spol. 
s r. o., U Hellady 697/4, Praha 4 a nájemcem Městem Telč na pronájem centrální kopírky 
(AFICIO MP C3500AD) dle přílohy podání 2/22. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 283-3/22/2007 
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem Městem Telč a 
zhotovitelem Jiřím Jabulkou Nakladatelství Typ – grafický a polygrafický servis, Pražská 32, 
České Budějovice na zpracování akce „Vítejte v Telči, městě UNESCO“ dle přílohy podání 
3/22.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 284-4/22/2007 
Rada města na základě doporučení výběrové komise pro hodnocení a posouzení nabídek 
schválila zhotovitele zakázky „Vítejte v Telči, městě UNESCO“ Jiřího Jabulku Nakladatelství 
Typ – grafický a polygrafický servis, Pražská 32, České Budějovice. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 285-5/22/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dotaci Oblastní charitě Jihlava ve výši 
200.000,--Kč na provoz DPS Telč a rozpočtové opatření dle textové části podání 5/22. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 286-6/22/2007 
Rada města rozhodla snížit osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace xxxxxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dle závěru z rozpravy k bodu 6/22.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 287-7/22/2007 
Rada města vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou 
v Telči. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 288-8/22/2007 
Rada města schválila vypovězení nájmu bytu: 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
z důvodu uvedeného v § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku v platném znění. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 289-9/22/2007 
Rada města schválila xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prodloužení nájemní smlouvy na 
byt č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou do 31. 10. 2008. 
Hlasování: 5 pro 
 



UR 290-10/22/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dotaci SK Telč ve výši 200.000,--Kč na 
zahájení provozu zimního stadionu a rozpočtové opatření z rezervy města ve stejné výši (§ 
6409, pol. 5901/§ 3419, pol.5229). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 291-10/22/2007 
Rada města schválila rozpočtové opatření (zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu) na § 
2142 pol. 2111 (příjem) a na § 2142 pol. 5169 (výdej) ve výši 47.900,--Kč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 292-11/22/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 2.853.600,-- 
Kč na úhradu nákladů projektové dokumentace stavby "Sportovní areál v ul. Masarykova 
Telč - zimní stadion" (§ 6409, pol. 5901/§ 3635, pol. 6119). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 293-12/22/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. parc.č. 603/3 o 
výměře 48 m2 a části pozemku 603/4 o výměře cca 40 m2 v ulici Svatojánská v k.ú. Telč 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč /m2.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 294-13/22/2007 
Rad města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1203/28 o výměře 
42 m2, 603/5 o výměře 74 m2 a části pozemku 603/4 o výměře cca 20 m2 v obci a k.ú. Telč 
spoluvlastníkům nemovitosti na pozemku par.č. st. 2040 dle spoluvlastnických podílů za cenu 
100,-- Kč /m2. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 295-14/22/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města odvolat v souladu s ustanovením §84 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, Vladimíra Švece z dozorčí rady Služeb Telč, spol.s r.o. a jmenovat 
zástupcem města v dozorčí radě společnosti Služby Telč, spol.s r.o. Jiřího Plachého. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 296-15/22/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Deklaraci účasti města v projektu Telč - 
krajinný park - pavilony VŠ kolejí dle přílohy podání 15/22. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 297-16/22/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit umístění větrných elektráren na 
katastrálním území města Telč a katastrálním území místní části Studnice. 
Hlasování: 4 pro 
 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Müllerová, v. r. 
místostarostka města 

Anonymizováno dle zák. č. 101/2002 o ochraně osobních údajů v platném znění.                  jp 


