
Usnesení 
z 10. schůze rady města, dne 03.04.2003 

 
 
UR 86-2/10/2003 
Rada města schválila doplnění komise na výběrové řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové 
organizace Domov důchodců Telč schválené usnesením č. 27-3/3/2002 o Ing. Josefa Plucara a 
Věru Zimovou. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 87-3/10/2003 
Rada města schválila úpravu vstupného na věž sv. Ducha ve výši dle upravené textové části 
podání 3/10. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 88-4/10/2003 
Rada města souhlasí s užitím veřejného prostranství na území města Telče takto:  
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zach. z Hradce před čp. 7 pro společnost "Hotel Černý 
orel s.r.o.", v době od 15.4.2003 do 30.9.2003, v rozsahu 104 m2, 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zach. z Hradce před čp. 32 pro podnikatelku paní Evu 
Marečkovou, provozovovatelku "Pizzerie" v době od 20.4.2003 do 20.9.2003, v rozsahu 37 
m2, 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zach. z Hradce před čp. 33 pro podnikatele Ing. Ivana 
Křena, provozovatele restaurace "U Zachariáše" v době od 15.4.2003 do 15.9.2003, v rozsahu 
78 m2, 
- pro zřízení posezení na nám. Zach. z Hradce před čp. 23 pro podnikatele Petra Haase, 
provozovatele kavárny "Antoniana" v době od 20.4.2003 do 20.10.2003, v rozsahu 16 m2, 
- pro zřízení posezení na nám. Zach. z Hradce před čp. 19 pro podnikatele Luďka Přikryla, 
provozovatele kavárny "Caffé bar La Piazza", v době od 15.4.2003 do 15.10.2003, v rozsahu 
6 m2, 
- pro zřízení posezení na nám. Zach. z Hradce před čp. 70 pro podnikatelku Janu Zídkovou, 
provozovatelku "Bistra" v době od 1.5.2003 do 31.8.2003, v rozsahu 9 m2, 
- pro zřízení posezení v ulici Na Baště před čp. 450 pro podnikatelku Markétu Smetanovou, 
provozovatelku kavárny "Hotelu Pangea" v době od 20.4.2003 do 30.9. 2003, v rozsahu 18 
m2, 
- pro zřízení posezení v ulici Palackého před čp. 26 pro společnost "JZ VEGA, s.r.o.", 
provozovatele restaurace "Pětilistá růže" v době od 1.5.2003 do 30.9.2003, v rozsahu 3 m2, 
- pro zřízení posezení na nám. Zach. z Hradce před čp. 43 pro podnikatele Ing. Ivana Paggio, 
IČ 69517622, provozovatele cukrárny "Hotelu Celerin" v době od 1.6.2003 do 31.8.2003, v 
rozsahu 6 m2, 
- pro zřízení posezení na nám. Zach. z Hradce před čp. 12 pro podnikatele Václava Peše, IČ 
66537479, provozovatele kavárny "Café Bar" v době od 1.5.2003 do 15.9.2003, v rozsahu 4 
m2 
Pro zřízení předzahrádky na náměstí Zachariáše z Hradce před vchodem do Zámecké 
restaurace pro Jaroslava Lechnýře IČ 49403575 v době od 15. 4. 2003 do 30. 9. 2003 za 
podmínky předchozího splnění usnesení RM č. 80-18/9/2003, v rozsahu 55 m2. 
2) Technicko-estetické provedení předzahrádek a posezení bude na úrovni r. 2002, příp. 
v rozsahu požadavku rozhodnutí orgánu památkové péče v roce 2002. 
3) Do 30.7.2003bude za účasti provozovatelů předzahrádek a posezení, Městského úřadu Telč 
- odboru životního prostředí, odboru stavebního úřadu a Města Telč vyhodnoceno provedení 



předzahrádek. 
Následně bude vydáno rozhodnutí odboru životního prostředí ve věci jejich provedení ve 
smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o stát. památkové péči pro rok 2004, příp. další eventuální 
stanovisko stavebního úřadu podle zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, pokud se bude 
jednat o drobnou dočasnou stavbu. 
4) Delší časové užití veřejného prostranství než je uvedeno v usnesení je možné za podmínky 
jeho ohlášení a úhrady poplatku za dané období. 
5) V případě důvodů, jež nesnesou odkladu a které nelze řešit jinak, si Město Telč vyhrazuje 
právo nařídit provozovateli posezení nebo předzahrádky na nezbytně nutnou dobu zařízení 
odklidit nebo omezit. V případě takovéhoto omezení bude místní poplatek v alikvotní výši 
vrácen. 
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 

 
UR 89-6/10/2003 
Rada města na základě vyhodnoceného výběrového řízení rozhodla, že smlouva na 
vypracování generelu kanalizace města Telče bude uzavřena s firmou Hydroprojekt CZ a. s., 
Praha. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 90-7/10/2003 
Rada města schválila pronájem nebytových prostor o výměře 38,90 m2 v budově čp. 330 
Okresní správě sociálního zabezpečení Jihlava za podmínek uvedených v upravené textové 
části podání 7/10.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 91-9/10/2003 
Rada města rozhodla vyzvat k podání cenové nabídky na provedení stavebních prací akce 
\"Rekonstrukce střešního pláště na objektu čp. 2 na náměstí Zachariáše z Hradce\" stavební 
firmy dle podání 9/10. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 92-9/10/2003 
Rada města jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek v rámci výběrového řízení 
na zhotovitele stavebních prací "Rekonstrukce střešního pláště na objektu čp. 2 na nám. 
Zachariáše z Hradce v Telči" ve složení Mgr. Roman Fabeš, Ing. Josef Plucar, Bohumil 
Norek, Ing. Václav Ondráček a Ing. Bohumil Tripal. 
Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


