
Usnesení
z 55. schůze rady města, dne 16.02.2005

UR 577-2/55/2005
Rada města jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele veřejné
zakázky "Dodávka a montáž gastronomického zařízení pro modernizaci školní kuchyně ZŠ
Masarykova 141" dle textové části podání 2/55.
Hlasování: 5 pro

UR 578-3/55/2005
Rada města schválila vypsání poptávkového řízení na výběr dodavatele bouracích prací na
odstranění objektu bývalého zařízení staveniště v areálu ZŠ III a Gymnázia Otokara Březiny
dle doplněného textu (rozšířeno o Služby Telč) podání 3/55.
Hlasování: 5 pro

UR 579-4/55/2005
Rada města rozhodla, že smlouva na zpracování návrhu Plánu odpadového hospodářství
města Telče bude uzavřena s firmou DEKONT CZECH, a. s. Brno.
Hlasování: 5 pro

UR 580-5/55/2005
Rada města rozhodla o ukončení smluvního vztahu mezi Městem Telč a firmami TESCO
Jindřichův Hradec a Služby Telč na likvidaci separovaného odpadu v Telči.
Rada města schvaluje uzavření nové smlouvy na kompletní dodávku likvidace separovaného
odpadu v Telči s firmou A.S.A. Dačice.
Hlasování: 6 pro

UR 581-6/55/2005
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k budovám čp. 10 na
pozemku p.č. st. 21/1, čp. 70 na pozemku parc. č. st. 159, a věcné břemeno k pozemku parc.č.
7355/1, 7355/2, 7361/1, 7378/1, st. 21/1, st. 160/1 vše v obci a k.ú. Telč za účelem zřízení,
provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě za jednorázovou
úhradu ve výši 3.120 Kč.
Hlasování: 6 pro

UR 582-7/55/2005
Rada města schválila upravenou smlouvu (čl. 7) o nájmu nebytových prostorů v DPS Oblastní
charitě Jihlava za podmínek dle textové části podání 7/55.

Hlasování: 6 pro

UR 583-9/55/2005
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č. 7370/4, p. č. st. 365/3, p. č.
st. 364/3 o celkové výměře 492 m2 v obci a k. ú. Telč.
Hlasování: 6 pro



UR 584-10/55/2005
Rada města schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajišťování domácí pečovatelské služby ve
městě Telči a pečovatelské služby v domech s pečovatelskou službou v majetku města s
účinností od 10. února 2005 v navrhovaném znění podání 10/55.
Hlasování: 6 pro

UR 585-11/55/2005
Rada města schválila Ing. Miloši Roudenskému, řediteli Domova důchodců Telč, plat vč.
dalších příplatků dle upraveného návrhu podání č. 11/55 s účinností od 1. 1. 2005.
Hlasování: 6 pro

UR 586-12/55/2005
Rada města schvaluje řešení finanční spoluúčasti obce na obnově kulturních památek žadatelů
o dotaci z "Opatření Programu rozvoje kraje Vysočina 2.4.2: Podpora rozvoje kultury a
kulturního dědictví, ochrana a obnova památek" uvedené v alt. 4 textové části podání 12/55.
Hlasování: 6 pro

UR 587-15/55/2005
Rada města schvaluje návrh smlouvy z Národního programu PHARE 2003 (ČÁST II) 6.2
GRANTOVÉ SCHÉMA NA PODPORU TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY CZ2003/005-
601.08.07. Předmětem této smlouvy je grant od poskytovatele grantu na realizaci projektu s
názvem: Rekonstrukce komunikací zpřístupňujících Náměstí Zachariáše z Hradce.
Hlasování: 6 pro

UR 588-15/55/2005
Rada města schvaluje návrh smlouvy z Národního programu PHARE 2003 (ČÁST II) 6.2
GRANTOVÉ SCHÉMA NA PODPORU TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY CZ2003/005-
601.08.07. Předmětem této smlouvy je grant od poskytovatele grantu na realizaci projektu s
názvem: Rekonstrukce přístupové cesty k historickému jádru města Telče (UNESCO).
Hlasování: 6 pro

UR 589-15/55/2005
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu s firmou HZ – Třebíč, spol. s r. o., Letná 500,
Hrotovice, zastoupenou Ing. Pavlem Hejtmánkem na auditora projektů Rekonstrukce
komunikací zpřístupňujících Náměstí Zachariáše z Hradce a Rekonstrukce přístupové cesty k
historickému jádru města Telče (UNESCO) z Národního programu PHARE 2003 (ČÁST II)
6.2 GRANTOVÉ SCHÉMA NA PODPORU TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY
CZ2003/005-601.08.07
Hlasování: 6 pro
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místostarostka města


