
Usnesení
z 3. schůze rady města, dne 19.12.2002

UR 26-2/3/2002
Rada města vzala na vědomí informaci o žádostech o provozování periodických prodejních
trhů na náměstí Zachariáše z Hradce v roce 2003 a rozhodla jejich provozování nepovolit.
Hlasování: 6 pro

UR 27-3/3/2002
Rada města schválila komisi na konkurzní řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace
Domov důchodců Telč ve složení dle podání 3/3.
Hlasování: 6 pro

UR 28-4/3/2002
Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření Lesního družstva Borovná za období od 1.
1. 2001 do 31. 12. 2001 bez připomínek.
Hlasování: 5 pro

UR 29-5/3/2002
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby v souladu s ustanovením § 84 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích odvolalo Ing. Josefa Kamaryta ze zastupování města v Lesním
družstvu Borovná a jmenovala zástupcem města v Lesním družstvu Borovná Ing. Jiřího
Policara. Předložením podání ZM pověřila rada města starostu města.
Hlasování: 5 pro

UR 30-6/3/2002
Rada města schválila finanční odměnu dle § 10 NV 251/92 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ředitelce Základní školy a Zvláštní
školy Telč Hradecká, Mgr. Miluši Remešové dle upravené přílohy podání 6/3.
Hlasování: 6 pro

UR 31-8/3/2002
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit v souladu s § 117 a 120 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích osadní výbor v části města Studnice ve složení Jan Staněk - předseda, Miroslav
Mařík, František Krejčí ml., Josef Vítů, Jitka Přibylová - členové. Předložením podání ZM
pověřila rada města starostu města.
Hlasování: 6 pro

UR 32-9/3/2002
Rada města schválila sběrový kalendář na rok 2003 (příloha vyhlášky města č. 2/2001) ve
znění dle podání 9/3.
Hlasování: 6 pro

UR 33-15/3/2002
Rada města vyslovila souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy dle žádosti Českého svazu
chovatelů pro Sbor badatelů bible na nebytové prostory v čp. 3 Jihlavská ul. za podmínky, že
doba pronájmu bude neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
Hlasování: 5 pro



UR 34-16/3/2002
Rada města zřídila v souladu s § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích komise rady města a
jmenovala jejich předsedy dle podání 16/3.
Hlasování: 5 pro

UR 35-19/3/2002
Rada města schválila objem úhrad za telefonní služby od 15. 11. 2002 pro členy rady města,
tajemníka MěÚ, Martu Horákovou a Ing. Bohumila Tripala dle textové části podání 19/3.
Hlasování: 6 pro

UR 36-21/3/2002
Rada města stanovila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, že od 1. 1. 2003 bude celkový počet zaměstnanců města v městském
úřadě 58,5. Rada města vzala na vědomí organizační struktruru městského úřadu od 1. 1.
2003.
Hlasování: 5 pro

UR 37-22/3/2002
Rada města schválila kandidáty do Správní rady VZP ČR, OP VZP Jihlava a Dozorčí rady
VZP ČR, OP VZP Jihlava dle podání 22/3/2002.
Hlasování: 5 pro

Mgr. Roman Fabeš
starosta města

Hana Mullerová
místostarostka města


