
Usnesení 
z 27. schůze rady města, dne 27.11.2003 

 
 
UR 264-4/27/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášku o místních poplatcích ve znění 
dle upravené přílohy podání č. 4/27. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 265-7/27/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci Mikroregionu Telčsko ve výši 
150 tis. Kč na realizaci projektu "Navštivte nejen Telč, ale i Telčsko". 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 266-11/27/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu 
rybničních pozemkových parcel mezi Městem Telč a Rybářstvím Telč z 10. 12. 1997. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 267-12/27/2003 
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku na prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2004 k 
nájemní smlouvě uzavřené mezi pronajímatelem panem J. Š. a nájemcem Městem Telč na 
pronájem pozemků parc. č. 7515/25 a parc. č. 6908/4 v lokalitě skládky Na Mokrovcích a to s 
účinností od 1. 1. 2004. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 268-13/27/2003 
Rada města doporučuje ZM prodat pozemky v obci a k. ú. Telč : 
parc. č. 441/14 o vým. 63 m2 a parc. č. 441/8 o vým. 2 m2 manželům M. a O. Š. 
parc. č. 441/9 o vým. 6 m2 – P. F. 
parc. č. 441/10 o vým. 25 m2 – V. T., 
parc. č. 441/11 o vým. 223 m2 – M. a V. H., 
parc. č. 441/13 o vým. 10 m2 – M. J., 
za cenu ve výši 100 Kč/m2. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 269-14/27/2003 
Rada města schválila složení inventarizační komise dle předloženého návrhu textové části 
podání 14/27. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 270-15/27/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí bezúplatného převodu pozemku 
parc. č. 7710 o vým. 48 m2 v obci a k. ú. Telč od kraje Vysočina. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 271-16/27/2003 
Rada města schválila pronájem zahrady v zahrádkářské osadě Třešňovka paní B. N. za 
podmínek uvedených v nájemní smlouvě.  
Hlasování: 6 pro 



UR 272-17/27/2003 
RM schválila rozpočtové opatření ve výši 200 tis. Kč pro ZŠ II a III (2x 100 tis. Kč - školní 
nábytek) dle textové části podání 17/27. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 273-18/27/2003 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit členství města Telče v asociaci Narádní 
síť Zdravých měst ČR jako "člen - pozorovatel". 
Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


