
Usnesení 
z 11. schůze rady města, dne 16.04.2003 

 
 
UR 93-3/11/2003 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu (předmět smlouvy - projednávání přestupků 
proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obcím svěřeny, přestupky proti veřejnému 
pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly 
spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, 
přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých 
zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst) dle podání 3/11. Rada města 
prohlašuje, že zvláštní orgán města a městský úřad je schopen řádně vykonávat předmět 
smlouvy. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 94-6/11/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s § 13, zákona č. 50/1976 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)v platném znění pořízení regulačního 
plánu stavby "Stezka pro pěší a cyklisty Telč - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého - obec 
Krahulčí".  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 95-8/11/2003 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemků dle podání 8/11. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 96-9/11/2003 
Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 7401, 7400, 7472, 6908/35, 36, 7144/2, 
7478, 7481, 7303/1, 7303/22, 7303/2, 7322, 7350/1, 7327/5, 7325/2, 7351/14, 7351/17, 6999, 
819, 7299/2, 7126/3,4 o celkové výměře 273705 m2 Školnímu statku Telč za podmínek dle 
textové části podání 9/11. 
Hlasování: 6 pro 

 
UR 97-10/11/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 382 o výměře 
198 m2 a parc. č. 383 o výměře 70 m2 v obci a k.ú. Telč panu J. O. a panu V. L. za cenu 20,-- 
Kč/m2.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 98-12/11/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darování pozemku parc.č. 544/13 v obci 
a k.ú. Telč o výměře 637 m2 ČR - Ministerstvu vnitra, za účelem výstavby Obvodního 
oddělení Policie ČR v Telči. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 99-14/11/2003 
Rada města doporučuje ZM schválit Statut účelového sociálního fondu Města Telče určeného 
pro zaměstanace Města Telče a uvolněné členy Zastupitelstva města Telče dle podání 14/11. 
Hlasování: 7 pro 



UR 100-15/11/2003 
Rada města schválila přidělení bytu v bytovém domě v Telči panu M. B. za podmínek 
uvedených v textové části podání 15/11.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 101-17/11/2003 
Rada města schválila podle §102 odst.2 písm n) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a Pravidla pro přijímání a 
vyřizování stížností ve znění del podání ../11. 
Současně rada města zrušila Směrnici pro přijímání, projednávání a vyřizování petic 
schválenou městskou radou 19. června 1997 usnesením č.667 - 1/79 a interní sdělení 
tajemníka MěÚ o evidenci a vyřizování stížností z 20. září 1995. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 102-18/11/2003 
Rada města rozhodla, že smlouva na restaurování tří figurálních soch v ul. Na Dlážkách bude 
uzavřena s ak. sochařem M. B. a pověřila starostu města k podpisu smlouvy o provedení díla. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 103-19/11/2003 
Rada města jmenovala podle § 102 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění vedoucí odboru kultury Věru Peichlovou, které stanovila nástup do funkce 24. 4. 2003. 
Hlasování: 7 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


