
Usnesení 
z 2. schůze rady města, dne 05.12.2002 

 
 
UR 6-2/2/2002 
Rada města vyslovila souhlas s návrhem Nařízení Přírodního parku Javořice ve znění dle 
podání 2/2.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 7-6/2/2002 
Rada města schválila znění smlouvy o nájmu hrobového místa na pohřebištích v Telči a 
odsouhlasila sazby za pronájem hrobového místa a za služby spojené s jeho užíváním. 
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 
 
UR 8-7/2/2002 
Rada města schválila odměnu podle § 10 NV 251/1992 Sb., řediteli Základní školy Telč 
Oldřichu Noskovi ve výši dle přílohy podání 7/2. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 9-8/2/2002 
Rada města schválila odvolání z funkce ředitelky organizační složky MŠ Komenského 
Miloslavy Vyhlídalové k 31. 12. 2002, odvolání z funkce ředitelky organizační složky MŠ 
Nerudova Blanky Hauzarové k 31. 12. 2002 a jmenování do funkce ředitelky příspěvkové 
organizace MŠ Telč Blanky Hauzarové od 1. 1. 2003. 
Hlasování: 6 pro (1 nepřítomen) 
 
UR 10-9/2/2002 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města na 
rok 2002 ve výši 100 tis. Kč - příspěvek Oblastní charitě Jihlava dle podání 9/2. RM pověřila 
vedoucí FO předložením podání zastupitelstvu města. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 11-10/2/2002 
Rada města schválila pronájem nemovitosti čp. 57 ul. Masarykova, Telč Dětskému domovu 
Telč - Obecně prospěšné společnosti Čtyřlístek za podmínek: doba pronájmu - doba určitá do 
31. 12. 2003, výše nájemného - kompenzace za veškerou údržbu objektu. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 12-12/2/2002 
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy Město/J. B. na byt v bytovém domě na 
dobu určitou do 24. 10. 2003 za podmínky včasného placení nájemného a splácení dluhu - viz 
podání 12/2. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 13-13/2/2002 
Rada města schválila pronájem pozemku p. č. 7470/3 v obci a k. ú. Telč o výměře 81 m2 
manželům V. a R. J. za podmínek dle textové části podání 13/2. 
Hlasování: 7 pro 
 
 



UR 14-14/2/2002 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 7658/2 v obci a k. ú. Telč o 
výměře 148 m2. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 15-15/2/2002 
Rada města rozhodla, že nebude v zastupitelstvu města iniciovat prodej nemovitosti č. p. 205 
Radkovská ulice. 
Hlasování: 6 pro, 1 člen rady města nebyl přítomen 
 
UR 16-16/2/2002 
Rada města vyslovila souhlas k žádosti K. M. na pronájmem bytu v bytovém domě do 31. 12. 
2003. 
Hlasování: 6 pro, 1 člen rady města nebyl přítomen 
 
UR 17-18/2/2002 
Rada města schválila zveřejnění záměru pozemku p. č. 667/1 o výměře 640 m2 v obci a k. ú. 
Telč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 18-19/2/2002 
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů (kanceláře 
v přízemí čp. 10 na nám. Zachariáše z Hradce) se Statutárním městem Jihlavou za podmínek 
dle podání 19/2. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 19-22/2/2002 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium na rok 2003 dle 
podání 22/2. Předložením podání ZM pověřila vedoucí FO. 
Hlasování: 7 pro  
 
UR 20-23/2/2002 
Rada města doporučila zastupitelstvu města zřídit v souladu s § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích finanční a kontrolní výbor ve složení:  
finanční výbor - předseda František Štancl, členové Miroslav Brzek, Jan Kopejtka, Petr 
Mlejnek, Marie Tripalová 
kontrolní výbor - předseda Miroslav Sova, členové Bohumír Doskočil, Petr Svatoň, Jan 
Vyhlídal a Vladislav Veselý. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 21-25/2/2002 
Rada města rozhodla, že město nebude v objektu 453 Na Sádkách pronajímat prostory pro 
komerční činnost (služby). 
Hlasování: 5 pro, 2 členové RM nebyli přítomni 
 
UR 22-26/2/2002 
Rada města jmenovala tajemnicí komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele 
Domova důchodců Telč Věru Zimovou, vedoucí sociálního odboru. 
Hlasování: 7 pro 
 



UR 23-27/2/2002 
Rada města vzala na vědomí vzdání se funkce vedoucí odboru kultury a školství Hany 
Müllerové a pověřila řízením odboru kultury a školství Mgr. Marii Fojtovou M. A. do 15. 12. 
2003. 
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 
 
UR 24-28/2/2002 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby v souladu s nařízením vlády č. 358/2000 
Sb., a 122/2002 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev stanovilo od 
1.prosince 2002 měsíční a další odměny neuvolněným členům rady města ve výši 1300 Kč a 
neuvolněným členům zastupitelstva města ve výši 400 Kč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 25-29/2/2002 
Rada města jmenovala zástupcem města ve svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
starostu města Romana Fabeše. 
Hlasování: 7 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


