
Usnesení 
z 22. schůze rady města, dne 18.09.2003 

 
 
UR 206-4/22/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednávat podnět pro změnu č. 2 ÚP v rozsahu 
podání č. 4/22. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 
UR 207-5/22/2003 
Rada města schválila pronájem části pozemku parc.č. PK 609/1 o vým. 180 m2 panu P. D. za 
podmínek dle upraveného podání 5/22. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 208-6/22/2003 
Rada města přijala nabídku českobudějovického vydavatelství Unios na vybudování 
turistického informačního systému a uložila odboru kultury ve spolupráci s odborem rozvoje a 
s finančním odborem vyřešit instalaci mapy a pronájem předmětného pozemku. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 209-7/22/2003 
Rada města schválila stanovení výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním 
základního vzdělání (školného) ve výši 100% skutečných nákladů spojených s poskytováním 
základního vzdělání, vypočítaných dle skutečnosti minulého kalendářního roku. 
Dále rada zplnomocňuje ředitele školy, aby ve vyjímečných případech, na základě žádosti 
žáka a ve správním řízení, osvobodil žáka zčásti nebo úplně od placení těchto nákladů, je-li to 
v zájmu školy s přihlédnutím k nadání, prospěchu a sociálním poměrům žáka. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 210-8/22/2003 
Rada města souhlasí s vyčleněním částky 200 000 Kč z § 3322 (Zachování a obnova 
kulturních památek) schváleného rozpočtu města na rok 2003 jako povinnou účast investora v 
roce 2003 na financování stavby "Obnova Hasičského domu čp. 122 na nám. Zachariáše z 
Hradce v Telči".  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 211-10/22/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 998 tis. Kč z 
§ 6409, pol. 5901 na § 3612 pol. 6121 pro financování stavby "Vestavba 3 bj. do půdního 
prostoru domu čp. 214, ul. Radkovská, Telč".  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 212-11/22/2003 
Rada města rozhodla, že k předložení cenové nabídky na zhotovení Projektové dokumentace 
stavby "Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mládkova (část), Na Korábě, Furchova" 
budou vyzvány firmy:  
1. PROfi Jihlava 
2. H-PROJEKT Telč 
3. Urbanistické středisko Brno 
Hlasování: 6 pro 



UR 213-11/22/2003 
RM schválila členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek na zhotovitele 
PD stavby "Rekonstrukce místních komunikacích v ulicích Mládkova (část), Na Korábě, 
Furchova" ve složení: 
1. Mgr. Roman Fabeš (Hana Müllerová) 
2. Lubomír Nerad (Bohumil Norek) 
3. Jan Kopejtka (RNDr. Stanislav Máca) 
4. Ing. Věra Marečková (Jiří Salus) 
5. Ing. Bohumil Tripal (Ing. arch. Ivana Krejčová) 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 214-12/22/2003 
Rada města schválila přidělení jednotlivých bytů v bytových domech akce "54 b.j. Telč - ul. 
Radkovská" zbývajícím zájemcům dle přílohy podání 12/22. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 215-13/22/2003 
Rada města schválila pronájem 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 MRS MO Telč za podmínek 
dle upravené textové části podání. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 216-14/22/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstu města schválit návrh darovací smlouvy (darování 
nemovitosti čp. 3/I s p.č. st. 10 o vým. 312 m2 ČVUT Praha) dle přílohy podání. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 217-15/22/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darování 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 p.č. 609/9 díl "a" o vým. 67 m2, část pozemku p.č. 
609/11 - díl "d" o vým. 380 m2 v obci a k.ú. Telč kraji Vysočina. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 218-18/22/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit cenu města Telče za rok 2003 Ireně 
Fojtové, Václavu Jehličkovi, Mgr., Janu Urbancovi a Janu Štokrovi. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 219-19/22/2003 
Rada města rozhodla zřídit pracovní komisi zabývající se převodem Školního statku do 
majetku města a způsobem jeho dalšího provozu. 
Složení komise : 
Mgr. Roman Fabeš 
Ing. Josef Plucar 
Jan Kopejtka 
Ing. Miroslav Brzek 
Ing. Miroslav Nosek 
Ing. Josef Kamaryt 



JUDr.Jana Matoušková 
Ing. Lenka Komůrková 
 
UR 220-20/22/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výdajové části 
rozpočtu na rok 2003 ve výši 1.170.000 Kč dle textové části podání 20/4. 
Hlasování 6 pro 
 
UR 221-21/22/2003 
Rada města rozhodla, že smlouva na provedení stavební akce "Obnova Hasičského domu čp. 
122 na nám. Zachariáše z Hradce v Telči" bude uzavřena s firmou Lubomír Nerad 
STAVEBNÍ FIRMA, Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


