
Usnesení 
z 21. schůze rady města, dne 04.09.2003 

 
 
UR 195-2/21/2003 
Rada města schválila komisi vč. náhradníků pro výběr zhotovitele stavby "Obnova 
Hasičského domu čp. 122 na nám. Zachariáše z Hradce v Telči" ve složení Mgr. R. Fabeš (H. 
Müllerová), B. Norek (R. Doležal), RNDr. S. Máca (Ing. V. Ondráček), Ing. J. Plucar (Ing. L. 
Komůrková), Ing. B. Tripal (Ing. arch. I. Krejčová). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 196-2/21/2003 
Rada města rozhodla, že k předložení cenové nabídky na zhotovení stavby "Obnova 
Hasičského domu čp. 122 na nám. Zachariáše z Hradce v Telči" budou vyzvány firmy: 
NERAD stavební firma, TROJAN stavební firma, František Křesťan - STAVOSERVIS a Ing. 
Jiří Krejčí - STAVITEL. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 197-3/21/2003 
Rada města rozhodla, že smlouva na zhotovení stavby "Vestavba 3 bj. do půdního prostoru 
bytového domu, Telč" bude uzavřena s firmou Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o., Jihlava. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 198-4/21/2003 
Rada města rozhodla,že smlouva na zhotovení projektové dokumentace "Inženýrské sítě pro 
obytnou zónu Telč - Svatojánská ulice" bude uzavřena s firmou PROfi Jihlava spol. s r.o., 
Jihlava  
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel 
 
UR 199-8/21/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat prodej části pozemku parc. č. 7369 v 
obci a k. ú. Telč za podmínek smlouvy o budou kupní smlouvě dle přílohy podání 8/21. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 200-9/21/2003 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 7411/1 o výměře 4 m2 
v obci a k. ú. Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 201-13/21/2003 
Rada města schválila Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Statutárním 
městem Jihlava a Městem Telč k zabezpečení přenesené působnosti na úseku civilní služby 
podle přílohy podání 13/21 (Změna čl.III "úhrada nákladů" a čl.IV "doba trvání smlouvy"). 
RM pověřila tajemníka MěÚ Oldřicha Zadražila k jednání na Ministerstvu vnitra ve věci 
Dodatku č.1 o změně veřejnoprávní smlouvy podle přílohy podání 13/21.  
Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 



UR 202-14/21/2003 
Rada města schválila Změnu č. 1 Vnitřního předpisu č. 2/2003 Organizační řád Městského 
úřadu ve znění přílohy podání 14/21. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 203-15/21/2003 
Rada města rozhodla, že nebude iniciovat v zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 
7362/2 v obci a k. ú. Telč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 204-17/21/2003 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - objektu 
občerstvovacího zařízení a veřejných WC ve Slavíčkově ulici 334 od 1. 11. 2003. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 205-18/21/2003 
Rada města podporuje převod Školního statku Telč na Město Telč a je připravena jednat o 
podmínkách a způsobu převodu. 
Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


