
Usnesení 
z 35. schůze rady města, dne 31.03.2004 

 
 
UR 342-2/35/2004 
Rada města rozhodla, že smlouva na vypracování projektové dokumentace stavby "Nástavba 
školních učeben na stravovací pavilon objektu ZŠ Masarykova ul. v Telči, modernizace školní 
kuchyně a výstavba nového objektu dílen" bude uzavřena s projekční společností SPA, spol. s 
r. o. Jihlava, společnost projektových ateliérů, Jihlava.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 343-2/35/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření v rozsahu podání č. 
2/35 na pořízení projektové dokumentace stavby "Nástavba školních učeben na stravovací 
pavilon objektu ZŠ Masarykova ul. v Telči, modernizace školní kuchyně a výstavba nového 
objektu dílen". 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 344-3/35/2004 
Rada města souhlasí, aby k předložení nabídky v rámci soutěže na zhotovitele stavby 
„Výstavba kanalizace v ulicích Jihlavská, Furchova, Na Korábě, Mládkova (část), včetně 
přípojek v Telči“ byly vyzvány firmy dle podání č. 3/35. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 345-3/35/2004 
Rada města schválila složení komise na vyhodnocení nabídek podaných v rámci soutěže na 
zhotovitele stavby „Výstavba kanalizace v ulicích Jihlavská, Furchova, Na Korábě, 
Mládkova(část), včetně přípojek v Telči“ dle podání č. 3/35. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 346-4/35/2004 
Rada města schválila rozpočtové opatřením v rozsahu podání č. 4/35 –smluvní zajištění 
realitních prací a služeb pro obytnou zónu Telč – ul. Svatojánská Technickou kanceláří Ing. 
Zdeněk Kohoutek Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 347-9/35/2004 
Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku na vydání knihy J. K. Zamazala "Bílá 
Telč – oživené vzpomínky" ve výši 3000 Kč a odkoupení 20 ks publikací Městem. Finanční 
příspěvek bude poskytnut po vydání publikace. 
Hlasování 6 pro 
 
UR 348-10/35/2004 
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce mobilního telefonu Siemens ME 45 pro J. V. dle 
textová části podání 10/35. 
Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 



UR 349-11/35/2004 
Rada města vzala na vědomí informaci o žádosti o provozování periodických prodejních trhů 
na náměstí Zachariáše z Hradce v roce 2004 a rozhodla jejich provozování nepovolit. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 350-12/35/2004 
1)Rada města souhlasí s užitím veřejného prostranství na území města takto:  
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zach. z Hradce před čp. 7 pro společnost "Hotel Černý 
orel s. r. o.", v době od 15. 4. 2004 do 30. 9. 2004, v rozsahu 104 m2, 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zach. z Hradce před čp. 33 pro podnikatele Ing. Ivana 
Křena, provozovatele restaurace "U Zachariáše" v době od 1. 4. 2004 do 21. 9. 2004, v 
rozsahu 78 m2, 
- pro zřízení posezení na nám. Zach. z Hradce před čp. 23 pro podnikatele Petra Haase, 
provozovatele kavárny "Antoniana" v době od 1. 4. 2004 do 31.10.2004, v rozsahu 16 m2, 
- pro zřízení posezení na nám. Zach. z Hradce před čp. 19 pro podnikatele Luďka Přikryla, 
provozovatele kavárny "Caffé bar La Piazza", v době od 15. 4. 2004 do 15. 10. 2004, v 
rozsahu 6 m2, 
- pro zřízení posezení na nám. Zach. z Hradce před čp. 70 pro podnikatelku Janu Zídkovou, 
provozovatelku "Bistra" v době od 1. 5. 2004 do 31. 8. 2004, v rozsahu 9 m2 
- pro zřízení předzahrádky na nám Zachariáše z Hradce před čp. 32 pro podnikatelku Evu 
Marečkovou, provozovatelku „Pizzerie“ v době od 24. 4. 2003 do 25. 9. 2003, v rozsahu 37 
m2, 
- pro zřízení posezení v ulici Na Baště před čp. 450 pro podnikatelku Markétu Smetanovou, 
provozovatelku kavárny „Hotelu Pangea“ v době od 1. 5. 2004 do 30. 9. 2004, v rozsahu 15 
m2, 
- pro zřízení posezení na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 43 pro podnikatele Ing. Ivana 
Paggio, provozovatele cukrárny „Hotelu Celerin“ v době od 18. 5. 2004 do 31. 8. 2004, v 
rozsahu 6 m2 
2) Technicko-estetické provedení předzahrádek a posezení bude na úrovni r. 2003. 
3) Delší časové užití veřejného prostranství než je uvedeno v usnesení je možné za podmínky 
jeho ohlášení a úhrady poplatku za dané období. 
4) V případě důvodů, jež nesnesou odkladu a které nelze řešit jinak, si Město Telč vyhrazuje 
právo nařídit provozovateli posezení nebo předzahrádky na nezbytně nutnou dobu zařízení 
odklidit nebo omezit. V případě takovéhoto omezení bude místní poplatek v alikvotní výši 
vrácen. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 351-13/35/2004 
Rada města schválila příspěvkovým organizacím, zřizovaným městem, finanční ukazatele na 
rok 2004 a hospodářský výsledek účetního období roku 2003 dle textové části podání 13/35. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 352-14/35/2004 
Rada města schválila návrh smlouvy kupní a dodatku č. 7 ke smlouvě o pronájmu uzavřené 
mezi Městem Telč a společností Služby Telč, spol. s r.o. dle přílohy podání 14/35 (Školní 
statek). 
Hlasování: 6 pro 
 
 
 



UR 353-14/35/2004 
Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem pozemků dle textové části podání 14/35 
mezi Městem a spol. Služby Telč (pozemky ŠS). 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 354-15/35/2004 
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 262 v obci a k. ú. Telč panu Ing. Petrovi 
Pízovi (Praha) na dobu určitou do 31. 12. 2004 s účinností od 1. 4. 2004 za podmínek: Účel 
nájmu: chov ovcí (max. 25 ks), cena nájmu: údržba ostrova. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 
UR 355-16/35/2004 
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 580/1 v obci a k.ú. Telč o výměře 60 
m2 H. V. na dobu neurčitou za podmínek dle upravené přílohy podání 16/35 (doba pronájmu 
neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce). 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 356-18/35/2004 
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na provoz kina P. K. v roce 
2004 dle přílohy podání 18/35. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 
UR 357-20/35/2004 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 2500 Kč Občanské poradně Jihlava dle 
textové části podání 20/35. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 358-21/35/2004 
Rada města schválila smlouvu o výpůjčce (zařízení kina) P. K. dle přílohy textové části 
podání 21/35. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 359-22/35/2004 
Rada města schválila Vnitřní směrnici č. 10/2004 DD Telč a Odpisový plán na rok 2004 ZUŠ 
Telč dle přílohy podání 22/35.Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


