
Usnesení 
z 42. schůze rady města, dne 07.07.2004 

 
 
UR 436-5/42/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení následujícího znění:V 
návaznosti na podmínky programu PHARE 2003 (část II) schvaluje zastupitelstvo města na 
realizaci projektu "Rekonstrukce místních komunikací na nám. Zachariáše z Hradce, v ul. 
Palackého a U Masných krámů jako přístupových cest k historickému jádru města Telče 
(UNESCO)" (Zkrácený název pro potřeby žádosti: Rekonstrukce komunikací zpřístupňující 
Náměstí Zachariáše z Hradce)vlastní finanční podíl města v celkové výši 2 mil Kč. Tato 
částka představuje cca 30 % celkových oprávněných nákladů na realizaci projektu a 
respektuje tedy povinnou částku vlastního financování dle podmínek programu PHARE 2003 
(min. 25 % z celkových oprávněných nákladů projektu). V případě přiznání dotace z 
programu PHARE 2003 bude tato částka uvolněna z rozpočtu města. Pokud vzniknou s 
realizací projektu vícenáklady, je město připraveno je uhradit, aby byl splněn cíl projektu. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 437-5/42/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení následujícího znění:V 
návaznosti na podmínky programu PHARE 2003 (část II) schvaluje zastupitelstvo města na 
realizaci projektu "Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mládkova, Na Korábě, 
Furchova jako přístupové cesty k historickému jádru města Telče (UNESCO)" (Zkrácený 
název pro potřeby žádosti: "Rekonstrukce přístupové cesty k historickému jádru města 
(UNESCO)“) vlastní finanční podíl města v celkové výši 2,2 mil Kč. Tato částka představuje 
cca 30 % celkových oprávněných nákladů na realizaci projektu a respektuje tedy povinnou 
částku vlastního financování dle podmínek programu PHARE 2003 (min. 25 % z celkových 
oprávněných nákladů projektu). V případě přiznání dotace z programu PHARE 2003 bude 
tato částka uvolněna z rozpočtu města. Pokud vzniknou s realizací projektu vícenáklady, je 
město připraveno je uhradit, aby byl splněn cíl projektu. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 438-6/42/2004 
Rada města schválila zveřejnění záměru výpůjčky části sklepního prostoru o výměře cca 16 
m2 v budově čp. 71 Muzeu Vysočiny Jihlava. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 439-7/42/2004 
Rada města schválila užití veřejného prostranství přilehlého k restauraci Pětilistá růže v 
Palackého ulici o výměře 2 m² pro účely restauračního posezení pro JZ VEGA, s. r. o. do 
30.9.2004. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 440-8/42/2004 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 200 tis Kč pro ZŠ Masarykova (§ 6409, 
pol.5901/ § 3113, pol. 5331). 
Hlasování: 4 pro 
 
 
 



UR 441-9/42/2004 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 200 tis Kč pro ZŠ a ZvŠ Hradecká (§ 6409, 
pol.5901/ § 3113, pol. 5331). 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 442-10/42/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu 2. splátky půjčky 
SK Telč ve výši 100tis. Kč do 30.6.2005. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 443-11/42/2004 
Rada města schválila rozpočtová opatření v příjmové a výdajové části rozpočtu na rok 2004 
dle přílohy podání 11/42. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 444-14/42/2004 
Rada města schvaluje smlouvu s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina, z. s. p. o.na 
odborné vedení a komplexní přípravu projektu „OTEVŘENÁ ŠKOLA“ pro předložení 
žádosti o spolufinancování v rámci strukturálních fondů EU ze Společného regionálního 
operačního programu. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 445-15/42/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků parc. č. 7668, parc. 
č. 1513/2 a parc. č. 2370/2 v obci a k. ú. Telč od A. M. za cenu dle podání 15/42. 
Hlasování: 4 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


