
Usnesení 
z 39. schůze rady města, dne 26.05.2004 

 
 
UR 385-2/39/2004 
Rada města schválila rozpočtové opatření - převedení finanční částky 5000 Kč (§ 6409, pol. 
5901/§ 3639, pol. 5137) z rozpočtové rezervy do rozpočtu odboru kultury za účelem úhrady 
informačního panelu Greenways Praha – Vídeň dle podání 2/39. 
Hlasování: 4 pro, 1 proti 
 
UR 386-4/39/2004 
386-4/39/2004Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč Českému svazu 
chovatelů, základní organizaci Telč, na akce pořádané v rámci Kalendáře kulturních, 
sportovních a společenských akcí města Telče roku 2004. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 387-5/39/2004 
Rada města schválila "Dohodu o spolupráci při pořádání akce Prázdniny v Telči 2004" včetně 
přílohy "Zásady stánkového prodeje v době konání akce Prázdniny v Telči 2004" a "Dohody 
o bezúplatném užití veřejného prostranství" v rozsahu podání. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 388-6/39/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 350 tis. Kč 
(§ 6409, pol. 5901/§ 2212, pol. 5171) pro zajištění financování oprav místních komunikací v 
roce 2004 dle podání 6/39. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 389-7/39/2004 
Rada města rozhodla, že smlouva na akci "Plynofikace budovy čp. 453 Na Sádkách" bude 
uzavřena s firmou Smejkal Telč.  
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel 
 
UR 390-9/39/2004 
Rada města schválila domovní řády, pro bytové domy ve vlastnictví Města Telče dle podání 
9/39. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 391-10/39/2004 
Rada města schválila záměr podat žádost o podporu projektu na opravu místních komunikací 
v obci Studnice z programu "Rozvoj vesnice 2004" Fondu Vysočina dle podání č. 10/39. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 392-11/39/2004 
Rada města schválila záměr podat žádost o podporu projektu „Redakční systém pro 
podnikatele“ z Fondu Vysočiny dle podání 11/39. 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 



UR 393-12/39/2004 
Rada města schválila záměr podat žádost o podporu projektu „GIS – III“ z Fondu Vysočiny 
dle podání 12/39. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 394-13/39/2004 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 230, Radkovská ulice, Telč - 
Staré Město s pozemky tvořícími se stavbou jeden funkční celek za podmínek dle upravené 
textové části podání 13/39. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 395-14/39/2004 
Rada města schválila návrh na prodej části neupotřebitelného majetku bývalého Školního 
statku (koně a příslušný inventář)dle upravené textové části podání 14/39. 
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel 
 
UR 396-15/39/2004 
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 7362/2 (parkoviště u Školního statku) 
společnosti Služby Telč, spol. s r.o. od 1.6.2004. K tomuto datu bude vyhotoven dodatek k 
nájemní smlouvě o pronájmu movitého a nemovitého majetku uzavřené dne 3.6.2000. 
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel 
 
UR 397-16/39/2004 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve prospěch příspěvkové organizace Mateřská škola 
Telč ve výši 90 tis. Kč (§ 6409 pol. 5901/§ 3111 pol. 5331) na opravu a údržbu budovy 
Mateřské školy v Komenského ulici (oprava střechy).Hlasování: 5 pro 
 
UR 398-17/39/2004 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1331/20 v obci a k.ú. 
Telč. Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.st. 2032 v obci a k.ú. 
Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 399-18/39/2004 
Rada města schválila pronájem části pozemku parc. č. 7654 o výměře cca 21 m2 paní V. K. - 
UNIPRO (Nová Říše) od 1.1.2004 do 31. 12. 2008, za smluvní cenu ve výši 12.000 Kč/rok.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 400-20/39/2004 
Rada města schválila dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k budovám bez 
čp. umístěných na poz. p.č. 2372/1, 2372/2, 2400/2 a věcné břemeno k pozemku parc.č. 
2372/1, 2400/9, 2372/2, 2400/2, 2400/8 za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav 
podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě Českému Telecomu a.s. dle přílohy textové 
části podání 20/39. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 401-21/39/2004 
Rada města schválila sazebník úhrad za poskytnutí pozemku města pro uložení inženýrských 
a spojovacích sítí (věcné břemeno) v kategorizaci podle významu lokalit města Telče dle 



podání 21/39. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 402-23/39/2004 
Rada města schválila záměr podat žádost o podporu projektu „Rekonstrukce mantinelů na ZS 
v Telči“ z Fondu Vysočiny dle podání 23/39. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 403-24/39/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet a Zprávu o činnosti 
kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v roce 2003. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 404-25/39/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 
17.200 tis. Kč na financování investičního záměru města – „Obytná zóna Telč – ul. 
Svatojánská“ od České spořitelny, a. s. pobočka Jihlava, Křížová 1. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 405-26/39/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby poskytlo SK Telč účelovou dotaci ve výši 
1,2 mil. Kč z finančních prostředků města (Sporoinvest) na dokončení rekonstrukce ledové 
plochy ZS. 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


