
Usnesení 
z 51. schůze rady města, dne 15.12.2004 

 
 

UR 535-2/51/2004 
Rada města schvaluje odměny vedoucím příspěvkových organizací na úseku školství dle 

upravené přílohy podání 2/51. 

Hlasování: 6 pro 

 

UR 536-3/51/2004 
Rada města schvaluje odměnu dle § 10a NV č. 251/92 Sb. řediteli Domova důchodců Ing. 

Miloši Roudenskému dle doplněné textové části podání 3/51. 

Hlasování: 6 pro 

 

UR 537-4/51/2004 
Rada města schvaluje zhotovitele akce "Přestavba bytu čp. 15 v areálu Statku Telč, ul. 

Slavatovská 297" Trojan Pavel, stavební firmu Telč a vzala na vědomí informaci o 

financování akce. 

Hlasování: 6 pro 

 

UR 538-5/51/2004 
Rada města rozhodla, že mandátní smlouvy na zajištění služeb souvisejících s organizačně-

administrativním zajištěním výběru zhotovitele 4 veřejných stavebních zakázek města dle 

přílohy 5/51 podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a 

souvisejících vyhlášek budou uzavřeny se společností STAVONA Jihlava, spol. s r.o. Jihlava. 

Hlasování: 6 pro 

 

UR 539-6/51/2004 
Rada města schválila částečnou změnu usnesení RM č. 469-4/46/2004 a přidělila byt č. 10 v 

Telči panu P. T. jako náhradu za vymístění bytové jednotky v domě čp. 6 na Hradecké ul. v 

Telči (původní usnesení - náhradní byt č. 5 v bytovém domě čp. 626 na ul. U Háje v Telči – 

Starém Městě). 

Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 

 

UR 540-7/51/2004 
Rada města schvaluje záměr podat žádost o podporu projektu výstavby místního rozhlasu v 

obci Studnice z Fondu Vysočiny, z grantového programu „Rozvoj vesnice 2004 – II“. 

Hlasování: 5 pro, 1 proti 

 

UR 541-8/51/2004 
Rada města schvaluje rozpočtová opatření za listopad 2004 dle přílohy podání 8/51. 

Hlasování: 6 pro 

 

UR 542-9/51/2004 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 6028/2 o výměře 

cca 80 m2 v obci a k.ú. Telč. 

Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomen 

 

 

 



UR 543-11/51/2004 
Rada města schvaluje prominutí pohledávek v celkové výši 2878 Kč dle textové části podání 

11/51. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí pohledávky společnosti 

Jihlavské mlékárny a. s. Jihlava ve výši dle textové části podání 11/51.  

Hlasování: 5 pro, 1 při hlasování nepřítomen 

 

UR 544-12/51/2004 
Rada města schvaluje záměr podat žádost o podporu projektu Telčský desetiboj seniorů z 

Fondu Vysočiny programu Jednorázové akce 2005. 

Hlasování: 6 pro 

 

UR 545-13/51/2004 
Rada města schvaluje záměr podat žádost o podporu projektu Nositelé tradice lidových 

řemesel, zvyků, písní a tanců z Fondu Vysočiny programu Regionální kultura IV. 

Hlasování: 6 pro 

 

UR 546-14/51/2004 
Rada města schvaluje záměr podat žádost o podporu projektu Bohuslav Reynek - osobnost 

Vysočiny z Fondu Vysočiny programu Regionální kultura IV. 

Hlasování: 6 pro 

 

 

 

 

Mgr. Roman Fabeš 

starosta města  

Hana Mullerová 

místostarostka města  

 


