
Usnesení 
z 9. schůze rady města, dne 20.03.2003 

 
 
UR 68-2/9/2003 
Rada města stanovila platy ředitelů ZŠ, MŠ, ZUŠ a DDM pro rok 2003 dle upravené přílohy 
podání 2/9. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 69-4/9/2003 
Rada města jako zástupce vlastníka nemovitosti vyslovila souhlas se zřízením hygienického 
zázemí pro zákazníky bistra v domě č.p. 70 za podmínky, že stavební práce budou v celém 
rozsahu hrazeny nájemcem. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 70-5/9/2003 
Rada města schválila komisi pro výběr zhotovitele restaurátorských prací na restaurování tří 
kamenných plastik v ul. Na Dlážkách ve složení: Hana Müllerová, Bohumil Norek a Ing. 
Bohumil Tripal. Rada města odsouhlasila vyzvání firem k předložení cenových nabídek dle 
podání 5/9. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 71-6/9/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení státní finanční podpory v 
Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2003 a současně doporučuje schválit povinné 
příspěvky z rozpočtu města na rok 2003 dle podání č. 6/9. U příspěvku na obnovu vstupního 
schodiště kostela sv. Jakuba stanovila podmínku pro jeho poskytnutí provedením 
poptávkového řízení na dodávku prací za účasti zástupců města (Ing. Tripal, B. Norek).  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 72-7/9/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit vyhlášku o obecně závazných částech 
územního plánu města, ve které je obsažena změna č. 1 územního plánu města dle přílohy 
podání 7/9. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 73-9/9/2003 
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
jmenovala členkou komise pro regeneraci MPR a MPZ Helenu Benešovou ml. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 74-10/9/2003 
Rada města rohodla o uzavření smlouvy na provádění integrované celoplošné speciální 
ochranné deratizace ve městě se společností Služby DDD Michal Novotný, Třebíč. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou do 30. 11. 2006. 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 
 



UR 75-11/9/2003 
Rada města rozhodla o zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 382 o výměře 198 m2 a 
parc. č. 383 o výměře 70 m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 76-12/9/2003 
Rada města rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu pozemků dle podání 12/9. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 77-14/9/2003 
Rada města schválila zveřejnění záměru převodu části pozemku parc. č. 544/7 a části 
pozemku parc. č. 544/8 o celkové výměře cca 495 m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 78-15/9/2003 
Rada města rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 262 v obci a k.ú. Telč o 
výměře 6,792 m2. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 79-16/9/2003 
Rada města schválila dodatek č. 5 ke smlouvě o pronájmu movitého a nemovitého majetku 
uzavřené mezi městem Telč a společností Služby Telč spol. s r. o. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 80-18/9/2003 
Rada města schválila odložení splátky místního poplatku za užívání veřejného prostranství za 
rok 2002 (J. L. - předzahrádka Zámecká) ve výši 16704 Kč do 30. 4. 2003. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 81-19/9/2003 
Rada města vyslovila souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s firmou Alois Dallmyer 
automatenservice s. r. o. Praha dle podání 19/9. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 82-20/9/2003 
Rada města rozhodla, že nebude v zastupitelstvu města iniciovat prodej části pozemku par. č. 
1204/2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 83-21/9/2003 
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy J. P. na byt na dobu určitou do 31. 8. 
2003. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 84-22/9/2003 
Rada města Telč provedla ve smyslu zákona 148/98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, a 
Metodického materiálu NBÚ bezpečnostní prověrku I. stupně pro stupeň utajení "vyhrazené" 
tajemníka MěÚ Telč Oldřicha Zadražila a vydala pro jeho osbou Záznam o určení k 
seznamování se s utajovanými skutečnostmi v rozsahu stupně utajení " vyhrazené" ve 3 



vyhotoveních.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 85-23/9/2003 
Rada města stanovila výši slev za opakovanou plošnou inzerci v Telčských listech - 2, 3x 
sleva 10%, 4 a vícekrát sleva 15% v v případě požadavku opakování inzerce při jejím zadání. 
Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


