
Usnesení 
z 33. schůze rady města, dne 03.03.2004 

 
 
UR 318-2/33/2004 
Rada města schválila J. B. prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v bytovém domě v Telči 
na dobu určitou do 30. 4. 2004. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 319-3/33/2004 
Rada města souhlasí se záměrem ORÚP podat žádosti o finanční příspěvky na zpracování 
projektové dokumentace a stavbu železniční zastávky Telč – Staré Město v rozsahu podání č. 
3/33. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 320-4/33/2004 
Rada města vzala na vědomí informaci o dokončení stavby „vestavba 3 bj. do půdního 
prostoru bytového domu a schválila rozpočtové opatření ve výši 197 600 Kč na uhrazení 
vícenákladů spojených s touto stavbou 3 b.j. dle bodu 3 podání 4/33. 
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 
 
UR 321-5/33/2004 
Rada města rozhodla, že smlouva na zajištění realitních služeb pro přípravu obytné zóny Telč 
- ul. Svatojánská bude uzavřena s Technickou kanceláří Ing. Zdeňka Kohoutka, Telč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 322-7/33/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášku Města Telče o závazných 
částech regulačního plánu Telč - obytná zóna Svatojánská ulice dle přílohy podání 7/33. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 323-9/33/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení státní finanční podpory v 
Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2004 a současně doporučuje schválit povinné 
příspěvky z rozpočtu města na rok 2004 dle upraveného podání č. 9/33 (bez čp. 58). 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 324-10/33/2004 
Rada města schválila pronájem nemovitosti v Telči na dobu 31. 12. 2005 za podmínek dle 
přílohy podání 10/33. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 325-13/33/2004 
Rada města schválila finanční příspěvek Rokenrolovému klubu ELVIS Jihlava na Mistrovství 
ČR v akrobatickém rokenrolu ve výši 5 tis. Kč a poskytnutí propagačních materiálů města. 
Hlasování: 7 pro 
 
 
 
 



UR 326-14/33/2004 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 580/1 o výměře cca 
60 m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 327-15/33/2004 
Rada města souhlasí s udělením výjimky pro Rybářství Telč a. s. na využití závadných látek 
ke krmení ryb (obilí, pálené a chlorové vápno) na rybnících Štěpnický, Ulický, Staroměstský 
v rozsahu dle žádosti upravené přílohy podání 15/33 (kontrola vody v každém rybníku). 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 328-16/33/2004 
Rada města vyslovila souhlas společnosti McCANN-ERICKSON PRAGUE s natáčením 
televizní upoutávky pro vládní agenturu České centrály cestovního ruchu na nám. Zachariáše 
z Hradce. Rada města schválila bezúplatný pronájem náměstí Zachariáše z Hradce po dobu 
natáčení upoutávky. Hlasování: 6 pro 
 
UR 329-17/33/2004 
Rada města schválila dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení veřejné 
telekomunikační sítě v budovách čp. 2 , čp. 122, umístěných na pozemcích parc.č. st. 73, st. 
75, st. 8 a na pozemcích parc.č. 7356/1, 7357, 7358/2, 7688 a 7355/1 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 
 
UR 330-18/33/2004 
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 544/8 v obci a 
k. ú. Telč za účelem vybudování přístřešku pro 2 osobní automobily PČR, vzhledem k 
zamítavému stanovisku HZS Kraje Vysočina. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 331-19/33/2004 
Rada města vzala na vědomí rezignaci Stanislava Máci na funkci předsedy sportovní komise 
RM a jmenovala předsedou sportovní komise Romana Fabeše. 
Hlasování: 7 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


