
Usnesení 
z 20. schůze rady města, dne 21.08.2003 

 
 
UR 184-2/20/2003 
Rada města schválila zápis do městské kroniky za rok 2002. RM vyslovila poděkování 
kronikářce H. B. za vedení městské kroniky. RM stanovila odměnu kronikářce za provedený 
zápis za rok 2002 dle podání č. 2/20 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 185-4/20/2003 
RM rozhodla přidělit byt manželům Š. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 186-5/20/2003 
RM neschválila výměnu bytu v bytovém domě dle žádosti E. R. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 187-6/20/2003 
RM schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt v bytovém domě pro I. D. na dobu určitou 
do 31. 12. 2003, s tím že se jedná o poslední prodloužení nájemní smlouvy. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 188-7/20/2003 
RM rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy na byt v bytovém domě pro J. P. na dobu 
určitou do 31. 12. 2003, s tím že se jedná o poslední prodloužení nájemní smlouvy. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 189-8/20/2003 
RM doporučuje ZM projednat v rámci změny č. 2 ÚP města podněty na změny funkčního 
využití střediska bývalé provozovny Jihlavských mlékáren na Myslibořské ulici a bývalé 
provozovny Českého křišťálu (malírna) v ulici Na Posvátné. 
Hlasování: 6 pro  
 
UR 190-9/20/2003 
RM schválila prodej movitého majetku - nakladače UNC 060 inv. číslo 251 společnosti 
Služby Telč s.r.o. za cenu 120 tis. Kč. 
Hlasování: 5 pro 
2 se zdrželi 
 
UR 191-12/20/2003 
RM schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc.č. st. 190/1 o vým. 188 m2, parc.č. 
111/3 o vým. 234 m2 a parc.č. 111/9 o vým. 284 m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 192-13/20/2003 
RM rozhodla, že nebude v zastupitelstva města iniciovat prodej nemovitosti č.p. 57 
Masarykova ulice Telč. 
Hlasování: 7 pro  
 



UR 193-14/20/2003 
RM schválila zveřejnění záměru převodu pozemků p.č. 610/10 o vým. 30 m2, 610/11 o vým. 
421 m2, 610/9 o vým. 122 m2, 610/7 o vým. 346 m2, 629/3 o vým. 31 m2, 629/4 o vým. 13 
m2, část pozemku parc.č. 609/9 díl "a" o výměře 67 m2, a část pozemku parc.č. 609/11 - díl 
"d" o výměře 380 m2 v obci a k.ú. Telč. 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné přijetí pozemků parc.č. 7707 o vým. 
242 m2, parc.č. 7708 o vým. 101 m2 a p.č. 610/8 o vým. 2 m2 v obci a k.ú. Telč od kraje 
Vysočina. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 194-18/20/2003 
RM schválila podání projektu "Podpora ekologické výchovy" z fondu Vysočiny za podmínek 
dle podání 18/20. 
Hlasování: 7 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


