
Usnesení 
z 40. schůze rady města, dne 09.06.2004 

 
 
UR 406-3/40/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit užití účelové dotace na obnovu památek 
ve výši 1 mil. Kč od Kraje Vysočina pro finanční zajištění dokončení stavby "Památková 
obnova Hasičského domu čp. 122 na nám. Zachariáše z Hradce v Telči". 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 407-5/40/2004 
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 regulační plán Telč - obytná zóna Dačická včetně vymezení závazné části RP a 
veřejně prospěšných staveb dle upravené textové části podání 5/40. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 408-6/40/2004 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 100 tis. Kč na financování přípravných 
prací na projektu METNET. (§ 6409 pol. 5901/§ 6171 pol. 5199). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 409-7/40/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 190 tis. Kč 
pro poskytnutí příspěvku Dobrovolnému svazku obcí mikroregionu Telčsko na projektovou 
dokumentaci regionální sítě SOMTNET. (§ 6409 pol. 5901/§ 6409 pol. 6349). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 410-8/40/2004 
Rada města schválila rozdělovník majetku bývalého Školního statku dle inventarizace k 31.4. 
2004 a schválila dodatek č. 7 ke smlouvě Město/Služby Telč o pronájmu movitého a 
nemovitého majetku. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 411-8/40/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje zásob a zvířat býv. ŠS dle 
přílohy podání 8/40. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 412-9/40/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet Města Telče za rok 2003 
dle přílohy podání 9/40. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 413-10/40/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat zprávu o výsledku hospodaření DSO 
Železnice - Kostelec - Slavonice za rok 2003. 
Hlasování: 5 pro 
 
 



UR 414-11/40/2004 
Rada města schválila rozpočtové opatření pro Mateřskou školu Telč ve výši 120 tis. Kč 
(pořízení el. sporáku) (§ 6409 pol. 5901/§ 3111 pol. 6121). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 415-12/40/2004 
Rada města schválila pronájem části pozemku parc.č. 85/3 v obci a k. ú. Telč žadatelům: J. N. 
- 300 m2, J. A. - 50 m2, manželům K. a M. S. - 76 m2 a manželům J. a J. H. - 183 m3 za 
podmínek dle textové části podání 12/40. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 416-13/40/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků z vlastnictví města 
Telče a to parc. č. 7351/13 o vým. 474 m2, parc. č. 7351/16 o vým. 1235 m2, parc. č. 7351/17 
o vým. 854 m2, parc. č. 7351/21 o vým. 12 m2 a parc. č. 829/2 o vým. 103 m2 v obci a k. ú. 
Telč za pozemky ve vlastnictví ŘSD ČR parc. č. 7397/10 o vým. 805 m2, parc.č. 7351/19 o 
vým. 94 m2, parc. č. 7397/9 o vým. 196 m2, parc.č. 7397/6 o vým. 530 m2, parc. č. 7397/5 o 
vým. 109 m2, parc. č. 7397/4 o vým. 299 m2 a parc. č. 825/3 o vým. 157 m2.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 417-14/40/2004 
Rada města Telče souhlasí s užitím veřejného prostranství na náměstí Zachariáše z Hradce pro 
zřízení posezení 1) v době od 1. 6. 2004 do 30.9.2004, v rozsahu 5 m2 pro pana Z. Ch., 3) v 
době od 1.8. 2004 - 30. 10. 2004 v rozsahu 6 m2 pro pana R. Z.,za podmínek:a) Technicko-
estetické provedení posezení bude na úrovni r. 2003, u nově zřizovaných posezení za 
podmínek ORÚP/památkové péčeb) Delší časové užití veřejného prostranství než je uvedeno 
v usnesení je možné za podmínky jeho ohlášení a úhrady poplatku za dané období.c) V 
případě důvodů, jež nesnesou odkladu a které nelze řešit jinak, si Město Telč vyhrazuje právo 
nařídit provozovateli posezení na nezbytně nutnou dobu odklidit nebo omezit. V případě 
takovéhoto omezení bude místní poplatek v alikvotní výši vrácen. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 418-15/40/2004 
Rada města schválila rozpočtová opatření v příjmové a výdajové části rozpočtu na rok 2004 
dle přílohy podání 15/40. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 419-16/40/2004 
Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny programu 
Vysočina bez bariér. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 420-17/40/2004 
Rada města schválila rozpočtového opatření – dotaci Oblastní Charitě Jihlava na provoz 
Pečovatelské služby v Telči ve výši 200 tis. Kč. (6409 pol. 5901/4314 pol. 5229)Hlasování: 5 
pro 
 
 
 
 



UR 421-18/40/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet a Zprávu o činnosti 
dozorčí rady svazku obcí Mikroregion Telčsko v roce 2003. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 422-19/40/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit podle § 84 odst. 2r zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích odměny neuvolněných členů zastupitelstva a rady města v max. výši vč. dalších 
odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění a schválit výplatu rozdílu mezi výší 
měsíčních odměn dle článku II odst. 2 NV 337/2004 Sb. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 423-20/40/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat prodej nemovitosti čp. 6 a 7 Hradecká 
ul. vč. souvisejících pozemků.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 424-21/40/2004 
Rada města schválila „Dohodu o skončení nájmu bytu uzavřenou ve smyslu § 710 odst. 1 
občanského zákoníku v platném znění“ pro nájemce bytů objektu bydlení č. 6 a 7 v Hradecké 
ul. v Telči. 
Hlasování: 4 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


