
Usnesení 
z 47. schůze rady města, dne 13.10.2004 

 
 
UR 482-3/47/2004 
Rada města schválila uvolnění finančních prostředků z rezervy rozpočtu města dle textové 
části podání 3/47 na nákup vánočního osvětlení ve výši 50 tis. Kč. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 483-5/47/2004 
Rada města se seznámila s redakčním systémem pro podnikatele PRIVAT a schválila jeho 
Provozní řád. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 484-10/47/2004 
Rada města schválila přidělení náhradního bytu č. 11 v bloku A na Radkovské ul. v Telči paní 
J. K. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 485-11/47/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s prodejem pozemků vedených na LV 
bývalého PBH Telč, s. p. dle podání 11/47. 
Hlasování: 5 pro  
 
UR 486-12/47/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 662 v k. ú. 
Studnice o výměře cca 100 m2 paní R. N. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 487-13/47/2004 
Rada města vzala na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostorů 
uzavřené dne 28. 12.1998 s paní M. K.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 488-14/47/2004 
Rada města neschválila zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 7658/2 o výměře 148 m2 
v obci a k. ú. Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 489-15/47/2004 
Rada města schválila vybavení víceúčelové jednací místnosti (kanceláře) v Městské galerii 
Hasičský dům v celkové výši 18 000 Kč a rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu 
města dle podání č. 15/47. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 490-16/47/2004 
Rada města schválila zřízení dvou společensky účelných pracovních míst v Domově 
důchodců Telč dle podání č. 16/47. 
Hlasování: 5 pro 
 



UR 491-18/47/2004 
Rada města schválila pronájem vozidla Škoda Fabia Combi na finanční leasing dle podání 
18/47 a rozpočtové opatření ve výši 55 tis. Kč § 6409, pol. 5901/§ 6171, pol. 5178. 
Hlasování 5 pro 
 
UR 492-19/47/2004 
Rada města bere na vědomí předložený materiál projektu „Rekonstrukce stávajících a 
výstavba nových stok, zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko“ dle přílohy 
podání 19/47 a doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční spoluúčast Města Telče na 
přípravě a realizaci projektu „Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok, zajištění 
množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko“ 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 493-20/47/2004 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření v rozsahu: z § 6409 
(Ostatní činnosti), pol. 5901 (Rezerva) schváleného rozpočtu města 2004 přesunout částku ve 
výši 364 000 Kč do výdajové části § 2212 (Silnice), pol. 5171 (Opravy a udržování) za 
účelem financování opravy MK v obci Studnice. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 494-22/47/2004 
Rada města schválila rozpočtové opatření na obnovu podlahové krytiny v části budovy čp. 10 
z § 6409, pol. 5902 na § 6171, pol. 5171 ve výši 90 tis. Kč. 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


