
Usnesení
z 15. schůze rady města, dne 12.06.2003

UR 135-3/15/2003
Rada města schválila příspěvek 3 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Nevcehle a příspěvek
3 000 Kč Českému svazu chovatelů, základní organizaci Telč, na akce pořádané v rámci
Kalendáře kulturních, sportovních a společenských akcí města Telče roku 2003.
Hlasování: 6 pro

UR 136-4/15/2003
Rada města schválila Zásady stánkového prodeje v době konání akce "Prázdniny v Telči
2003" v upraveném znění podání 4/15.
Hlasování: 6 pro

UR 137-5/15/2003
Rada města schválila Dohodu o spolupráci při pořádání akce "Prázdniny v Telči 2003" dle
upraveného podání 5/15.
Hlasování: 6 pro

UR 138-6/15/2003
Rada města schválila:

1. úpravu finančních ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Telč, Masarykova
v bodu III ukazatelů a vykázaný zisk ponechává organizaci na pokrytí ztráty z roku 2001

2. úpravu finančních ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Zvláštní škola
Telč, Hradecká v bodu III ukazatelů a vykázaný zisk ponechává organizaci na pokrytí ztráty z
roku 2001

3. úpravu finančních ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Telč v
bodu III ukazatelů a vykázaný zisk ponechává organizaci k posílení fondu rezervního

4. úpravu finančních ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců Telč v bodu III
ukazatelů a vykázaný zisk ponechává organizaci k pokrytí ztráty z minulých let.

Hlasování: 4 pro, 2 se zdrželi

UR 139-7/15/2003
Rada města schválila využití peněz ze sponzorských darů k účelu, pro který byly poskytnuty,
tedy na nákup zpětného dataprojektoru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Telč,
Masarykova.
Hlasování: 5 pro

UR 140-8/15/2003
Rada města schválila kritéria pro stanovení příplatku za vedení a osobních příplatků
vedoucích příspěvkových organizací na úseku školství dle upravené přílohy podání 8/15.
Hlasování: 6 pro



UR 141-9/15/2003
Rada města rozhodla vyzvat firmy Profi Jihlava, Urbanistické středisko Brno, H - projekt Telč
a Delta projekt Dačice k předložení cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace
inženýrských sítí a komunikací v obytné zóně Telč - Svatojánská.
Hlasování: 7 pro

UR 142-9/15/2003
Rada města jmenovala komisi pro vyhodnocení nabídkového řízení na projektanta
inženýrských sítí a komunikací v obytné zóně Telč - Svatojánská v následujícím složení: Mgr.
Roman Fabeš, Lubomír Nerad (náhradník Bohumil Norek), Ing. Josef Plucar, Ing. Arch.
Ivana Krejčová a Ing. Bohumil Tripal.
Hlasování: 7 pro

UR 143-10/15/2003
Rada Města:
- vzala na vědomí podmínky implementace Směrnice Rady EU 91/EHS o čištění městských
komunálních odpadních vod obsažené v usnesení vlády ČR č. 1236 z 9. 12. 2002.
- vzala na vědomí informaci o začlenění aglomerace města v příloze usnesení vlády ČR č.
1236 z 9. 12. 2002
- souhlasí s návrhem na zpřesnění a doplnění Seznamu aglomerací předloženým ze strany
kraje Vysočina při poradě dne 28. 5. 2003 ve vztahu ke správnímu území města
Hlasování: 6 pro

UR 144-12/15/2003
Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout od Kraje Vysočina bezplatně část
kanalizačního sběrače v areálu Gymnázia Otokara Březiny Telč.
Hlasování: 6 pro

UR 145-15/15/2003
Rada města stanovila nástup do funkce ředitele Domova důchodců Telč Ing. Miloše
Roudenského na 1. červenec 2003. Rada města schválila pro ředitele DD Telč platové
zařazení, příplatek za vedení, zvláštní příplatek a osobní příplatek ve výši dle podání 15/15.
Hlasování: 6 pro

UR 146-16/15/2003
Rada města schválila pronájem pozemků p. č. 481/2 a p. č. PK 481 v k. ú. Studnice o celkové
výměře 17 821 m2 ZD Sedlejov za podmínek dle upravené nájemní smlouvy dle rozpravy u
podání 16/15.
Hlasování: 5 pro

UR 147-17/15/2003
Rada města schválila finanční příspěvek katehetce ZŠ II a ZŠ III Martě Burianové na dětskou
pouť dne 16. 6. 03 v Kostelním Vydří ve výši 500 Kč.
Hlasování: 6 pro

UR 148-20/15/2003
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc.č. 6319 v obci a k.ú. Telč
Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci Telč za cenu 5 Kč/m2.
Hlasování: 6 pro



UR 149-22/15/2003
Rada města doporučuje zastupitelstvu města podpořit usnesením Žádost o vyřazení lokality
hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v území vymezeném městy Pelhřimov-Jihlava-
Třešť-Telč z dalších průzkumů a seznamu vhodných lokalit.
Hlasování: 6 pro

UR 150-23/15/2003
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 2000 Kč pro Střední průmyslovou školu
textilní v Jihlavě - Helenín na reprezentativní módní přehlídku, která se koná 26. 6. 2003 na
Státním zámku v Telči.
Hlasování: 6 pro

UR 151-24/15/2003
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit členství Města Telče v Občanském
sdružení Greenways Praha - Vídeň.
Hlasování: 6 pro

Mgr. Roman Fabeš
starosta města

Hana Mullerová
místostarostka města


