
Usnesení 
z 12. schůze rady města, dne 05.05.2003 

 
 
UR 104-3/12/2003 
Rada města schválila v souladu s čl. 2 odst. 2 vyhlášky města Telče č. 2/2001 O znaku města 
Telče a jeho užívání, bezúplatné užití znaku města Telče společností Mediatel pro Zlaté 
stránky Kraje Vysočina 2003/2004. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 105-4/12/2003 
Rada města schválila čerpání částky 50 000 Kč z rozpočtové rezervy (§ kultura) na zakoupení 
varhan (svatební obřady na SZ, kulturní akce). 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 106-5/12/2003 
Rada města jmenovala ředitelem Domova důchodců Telč Ing. Miloše Roudenského.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 107-6/12/2003 
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt v bytovém domě I. D. na dobu 
určitou do 31.8.2003. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 108-7/12/2003 
RM rozhodla, že stavební práce na rekonstrukci parapetní zdi se sochou sv. Prokopa v ulici 
Na Baště provede firma Pozemní stavby Jihlava. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 109-9/12/2003 
Rada města rozhodla, že výrobu a montáž tzv. Americké lávky provede firma ZS Jihlava a. s. 
za podmínek dle podání 9/12. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 110-10/12/2003 
Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 263 o výměře 6792 m2 v obci a k.ú. Telč 
(ostrov - Štěpnický rybník) panu V. M. za shodných podmínek roku 2002 na dobu určitou do 
31. 12. 2003. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 111-12/12/2003 
Na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky "Rekonstrukce 
střešního pláště na objektu čp. 2 na nám. Zachariáše z Hradce v Telči" rozhodla rada města, 
že smlouva na provedení díla bude uzavřena se společností STARKON Jihlava CZ, a.s., 
Jihlava. 
Hlasování: 7 pro 
 
 
 
 



UR 112-14/12/2003 
Rada města rozhodla zadat projektovou dokumentaci na rekonstrukci čp. 122 ateliéru Girsa 
Praha dle cenové nabídky přílohy podání 14/12. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 113-15/12/2003 
Rada města schválila rozpočtové opratření ve výši 50 000 Kč na § 2212 (silnice) pol. 5171 
pro Služby Telč (nejnutnější opravy místních komunikací). 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 114-19/12/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výdajové části 
rozpočtu ve výši 1 mil. Kč z § 6409 pol. 5901 na § 3419 pol 6329 (příspěvek SK na 
rekonstrukci zimního stadionu). 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 115-22/12/2003 
Rada města schválila bezúplatný převod movitých věcí dle přílohy podání 22/12 Spolku 
katolický dům s Orlovnou v celkové ceně 8 830 Kč vč. darovací smlouvy. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 116-24/12/2003 
Rada města schválila zeveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 6319 o výměře 1.255 m2 
v obci a k. ú. Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 117-25/12/2003 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 43 000 Kč - § 3111 pol. 5331/§ 6409 pol. 
5901 - bojler MŠ Komenského. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 118-26/12/2003 
Rada města rozhodla, že nebude v zastupitelstvu města iniciovat zveřejnění záměru prodeje 
pozemku p. č. 544/6 a 544/3 část v obci a k. ú. Telč. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 119-27/12/2003 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 481/2 a parc. č. PK 481 v 
k. ú. Studnice o celkové výměře 17821 m2. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 120-28/12/2003 
Rada města schválila dodatek č. 2/03 ke smlouvě 1/1/96 ze dne 1. 4. 1996 s LD Borovná dle 
upravené přílohy podání 28/12. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 121-29/12/2003 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč MO MRS Telč na sportovní 
rybářské závody pro nezletilé členy organizace v roce 2003. 
Hlasování: 5 pro 



UR 122-30/12/2003 
Rada města schválila pronájem pozemků dle přílohy podání 8/11 o celkové výměře 37,62 ha 
ZD Telč za podmínek dle textové části podání 30/12. 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


