
Usnesení 
z 18. schůze rady města, dne 24.07.2003 

 
 
UR 172-4/18/2003 
Rada města rozhodla, že k předložení nabídky na realizaci akce \"Regenerace vyhrazené 
zeleně v areálu gymnázia a základní školy\" a \"Rehabilitace bývalé zahrady Lannerova domu 
v Telči\" budou vyzvány firmy Služby Telč, Starkon CZ Jihlava, PSJ holding Jihlava. 
Rada města schválila komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci akce 
\"Regenerace vyhrazené zeleně v areálu gymnázia a základní školy\" a \"Rehabilitace bývalé 
zahrady Lannerova domu v Telči\" ve složení Mgr. Roman Fabeš (Hana Müllerová), Ing. 
Václav Ondráček (Lubomír Nerad), Antonín Dvořáček (Mgr. Hana Chalupská), Ing. Lenka 
Komůrková (Jitka Běhanová), Ing. Věra Marečková (Ing. arch. Ivana Krejčová) - v závorce 
jsou uvedeni náhradníci. 
Hlasování: 5 pro, 1 proti 
 
UR 173-5/18/2003 
Rada města schválila rozpočtové opatření kterým: 
Z § 6409 (Ostatní činnosti), položky 5901 (Rezerva) rozpočtu města 2003 převádí částku  
40 000 Kč do § 3631(Veřejné osvětlení), pol. 5171 (Opravy a udržování) rozpočtu města 
2003.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 174-6/18/2003 
Rada města rozhodla, že k předložení cenových nabídek na zhotovení stavby "Vestavba 3 bj. 
do půdního prostoru bytového domu čp. 214" budou vyzvány firmy Nerad stavební firma 
Telč, Trojan stavební firma Telč, Pozemní stavby spol. s r. o. Věžní ul. Jihlava, Stavoservis 
stavební firma Telč (F. Křesťan), Stavitel Krejčí stavební firma Telč. 
 
Rada města schválila komisi pro výběr zhotovitele stavby "Vestavba 3 bj. do půdního 
prostoru bytového domu čp. 214" ve složení Mgr. Roman Fabeš (H. Müllerová), František 
Štancl (Radek Doležal), Ing. Václav Ondráček (RNDr. Stanislav Máca), Ing. Lenka 
Komůrková (Ing. Miroslav Brzek), Ing. Bohumil Tripal (Ing. Věra Marečková). 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 
UR 175-7/18/2003 
Rada města schválila mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací ve školství v 
rozsahu podání 7/18. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 176-9/18/2003 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 7426/2 o vým. 24 
m2 v obci a k.ú. Telč manželům I. a M. B. a prodej pozemku parc.č. 7426/3 o výměře 33 m2 
paní M. Š. za cenu 100 Kč/m2. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 177-10/18/2003 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. PK 609/1 v obci a k. 
ú. Telč. 
Hlasování: 6 pro 



UR 178-11/18/2003 
Rada města schválila dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vedení 
telekomunikačních sítí na pozemcích parc.č. st. 21/1, st. 159,7361/3, 7378/1, 7375/2, 7361/1, 
7361/2 a 7355/1 v obci a k.ú. Telč a v budovách čp. 10 a 70 umístěných na pozemcích st. 
21/1, st. 159. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 179-12/18/2003 
Rada města schválila zařazení stánku a. s. Rybářství Telč jako sponzora Města na plochu A na 
náměstí Zachariáše z Hradce při akci "Prázdniny v Telči 2003". 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 180-13/18/2003 
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 pro firmu Mapcentrum České 
Budějovice na připravované pohlednici města Telče. 
Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


