
Usnesení 
z 28. schůze rady města, dne 11.12.2003 

 
 
UR 274-2/28/2003 
Rada města schválila odměny pro vedoucí organizací zřizovaných Městem Telč dle 
rozšířeného podání 2/28. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 275-3/28/2003 
Rada města přidělila byt č. 32 v DPS M. S. za podmínky,že sociální odbor MěÚ vydá kladné 
stanovisko k uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 276-4/28/2003 
Na základě vyhodnocení poptávkového řízení rada města rozhodla, že smlouva na zpracování 
energetických auditů bude uzavřena s organizací Energetická agentura Vysočiny, z. s. p. o., 
Jiráskova 65, 586 01 Jihlava. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 277-6/28/2003 
V souladu s § 26 odst. 2 a § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění doporučuje rada města zastupitelstvu města 
schválit návrh regulačního plánu Telč - obytná zóna ul. Svatojánská včetně vymezení závazné 
části RP a veřejně prospěšných staveb.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 278-7/28/2003 
Rada města schválila pronájem nebytových prostor (bufet na autobusovém nádraží) pro O. S. 
a J. P. na dobu neurčitou od 15. 12. 2003. Cena pronájmu 1 tis. Kč/rok. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 279-8/28/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 150/575 vlastnických podílů na 
nemovitostech - dům čp. 16 na st. parc. č. 1, st. parc. č. 1, parc. č. 368/62, parc. č. 16/1 a parc. 
č. 16/2 v obci a k. ú. Borovná a zplnomocnit R. Č. k prodeji této nemovitosti. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit použití finančních prostředků získaných 
prodejem nemovitostí dle návrhu LD Borovná. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 280-9/28/2003 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darování nemovitosti čp. 2/I s 
pozemkem parc. č. st. 8 v obci a k. ú. Telč Masarykově univerzitě Brno pro účely vzdělávací, 
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další činnosti dle zákona o vysokých školách. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby pověřilo starostu města k podpisu darovací 
smlouvy za podmínky současného uzavření nájemní smlouvy mezi SOŠ Telč a MU Brno. 
Hlasování: 5 pro 
 
 



 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  
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místostarostka města  

 


