
Usnesení
z 1. schůze rady města, dne 20.11.2002

UR 1-2/1/2002
Rada města pověřila odbor kultury a školství vyžádáním souhlasu KúkV s odvoláním
Miloslavy Vyhlídalové z funkce ředitelky organizační složky Mateřská škola, Komenského k
31. 12. 2002, dále s odvoláním Blanky Hauzarové z funkce ředitelky organizační složky
Mateřská škola, Nerudova k 31. 12. 2002 a s jmenováním Blanky Hauzarové do funkce
ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Telč od 1. 1. 2003.
Hlasování: 7 pro

UR 2-3/1/2002
Rada města schválila odměnu dle § 10 NV č. 251/92 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, řediteli Základní
školy Telč, Masarykova Jiřímu Kodýsovi ve výši dle přílohy podání 3/1.
Hlasování: 7 pro

UR 3-4/1/2002
Rada města schválila finanční odměnu dle § 10 NV č. 251/92 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů,
ředitelce Základní školy a Zvláštní školy Telč, Hradecká Mgr. Miluši Remešové ve výši dle
přílohy podání 4/1.
Hlasování: 7 pro

UR 4-5/1/2002
Rada města pověřila k provádění občanských sňatků členy zastupitelstva města Ing. J.
Bartoška, Radka Doležala, Milenu Kopečnou, Ing. F. Kuhna, Lubomíra Nerada, Bohumila
Norka, V. Peichlovou, Ing. J. Plucara, M. Sovu, RNDr. M. Vystrčila a stanovila, že při těchto
příležitostech mohou pověření členové ZM a místostarostka H. Müllerová užívat závěsný
odznak.
Hlasování: 7 pro

UR 5-6/1/2002
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy podle § 66 a) zák. č. 128/2000 Sb. v
platném znění mezi Městem Telč a Statutárním městem Jihlavou na zabezpečení výkonu
přenesené působnosti podle zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě v platném znění zákona č.
94/1990 o působnosti národních výborů, při provádění některých ustanovení zákona o právu
shromažďovacím a zákona o civilní službě, kterou za Městský úřad Telč bude vykonávat
Magistrát města Jihlavy, protože Městský úřad Telč není schopen v roce 2003 vykonávat
přenesenou působnost, která je předmětem smlouvy (viz příloha podání 1/2002).
Hlasování: 7 pro

Mgr. Roman Fabeš
starosta města

Hana Mullerová
místostarostka města


