
Usnesení 
z 36. schůze rady města, dne 14.04.2004 

 
 
UR 360-2/36/2004 
Rada města vzala na vědomí stanovisko komise RM pro životní prostředí k oznámení záměru 
o hodnocení vlivů na životní prostředí pro Středisko výkrmu vepřů Telč – „Cihelna", které 
bylo odesláno KrÚ OŽP starostou města. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 361-3/36/2004 
Rada města stanovila mimotarifní složky mzdy ředitelům příspěvkových organizací 
zřizovaných městem na úseku školství na období od 1. 4. 2004 do 31. 12. 2004 dle upravené 
textové části přílohy podání 3/36. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 362-6/36/2004 
Rada města rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku na vydání katalogu na výstavu 
medailerských prací M. V. v Telči ve výši 3000 Kč za podmínek dle textové části podání 
6/36. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 363-7/36/2004 
Rada města rozhodla, že smlouva na zhotovení stavebních prací "Obnova střešního pláště v 
Domově důchodců Telč" bude uzavřena s firmou Oldřich Svoboda, pokrývačství, Nová Říše 
247. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 364-7/36/2004 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 96 tis. Kč z § 6409 pol. 5901 na § 3322 pol. 
5171 na obnovu střešního pláště Domova důchodců Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 365-8/36/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města podle ust. § 20 odst.7) zákona č. 50/1976 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle ust. § 84 odst. 2) písm. b) zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění schválit "Zadání pro zpracování změny č. 2 
územního plánu města Telče" ve znění dle přílohy podání 8/36. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 366-9/36/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku parc. č. 7369/2 o výměře 181 
m2 v obci a k. ú. Telč A. P. za cenu 510 Kč/m2 a za podmínek textové části podání 9/36. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 367-10/36/2004 
Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům 1331/3, 1331/23, 
1331/24, 2328/7, 2366/10, 2366/14, 2367/2 a 7411/4 v obci a k. ú. Telč Českému Telecomu, 
a. s. Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3. 
Hlasování: 6 pro 



UR 368-11/36/2004 
Rada města rozhodla, že nebude v zastupitelstvu města iniciovat zveřejnění záměru prodeje 
stavby - garáží situovaných na pozemku parc. č. st. 1430/3 zastavěná plocha v obci a k. ú. 
Telč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 369-13/36/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města odstoupit od smlouvy kupní areálu bývalé 
Biovety v Telči (právní účinky vkladu dne 20. 11. 2002 čj. V 486/2002 – Město Telč/ 
obchodní spol. L + H) za podmínek uvedených v upravené příloze podání 13/36. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 370-14/36/2004 
Rada města schválila Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Městem Telč 
o zajišťování Programu obnovy venkova kraje Vysočina dle přílohy podání 14/36. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 371-15/36/2004 
Rada města rozhodla, že smlouva na zhotovení stavby „Výstavba kanalizace v ulicích 
Jihlavská, Furchova, Na Korábě, Mládkova (část) v Telči“ bude uzavřena se stavební firmou 
TIPA, a. s., divize TIPASTAV Třebíč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 372-16/36/2004 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 7922/1 v obci a k. ú. Telč 
o výměře cca 19.950 m2. 
Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


