
Usnesení 
z 56. schůze rady města, dne 02.03.2005 

 
 
UR 590-2/56/2005 
RM rozhodla uzavřít pojistné smlouvy na pojištění majetku Města a pojištění odpovědnosti za 
škodu dle varianty III. nabídky makléřské společnosti Stach, a.s. dle přílohy podání 2/56. 
Hlasování : 6 pro 
 
Starosta – přerušil schůzi rady s tím, že další body schváleného programu budou projednány 
na 2. části schůze RM ve středu 2. března. 
 
UR 591-4/56/2005 
RM schválila odborné vedení a komplexní přípravu projektu pro Regionální rozvojovou 
agenturu Vysočina, z.s.p.o., z grantového schématu „Podpora regionálních a místních služeb 
cestovního ruchu v kraji Vysočina“ v rámci podopatření 4.1.2. SROP. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 592-5/56/2005 
RM schválila znění partnerské smlouvy pro projekt METNET Telč dle přílohy podání 5/56. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 593-6/56/2005 
RM jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele veřejné zakázky 
„Přeložka vodovodu, úprava kanalizace a přípojky v ul. Masarykova v Telči“ dle upravené 
(Tripal/Marečková) textové části podání 6/56. 
RM schválila firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na zhotovitele veřejné 
zakázky „Přeložka vodovodu, úprava kanalizace a přípojky v ul. Masarykova v Telči“ dle 
textové části podání 6/56. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 594-7/56/2005 
RM souhlasí s vytvořením zpevněné naučné stezky a obory v lokalitě parního mlýna – na 
pozemcích ve vlastnictví Města Telče dle přílohy podání 7/56. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 595-8/56/2005 
RM souhlasí se záměrem stavby dvou přístavišť na břehu Staroměstského rybníka – na 
pozemcích ve vlastnictví Města Telče (parc. Č. 441/5, 441/1, 7431/1, k.ú. Telč). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 596-10/56/2005 
RM schválila příspěvky Města na obnovu památek v programu rozvoje kraje Vysočina 
vlastníkům dle upravené části podání 10/56. RM schválila rozpočtové opatření ve výši 150 tis. 
Kč (§ 6409, pol. 5901/§ 3322, pol. 522x). 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 
 



UR 597-11/56/2005 
RM schválila zveřejnění záměru pronájmu příp. prodeje pozemku par. č. 2584/2 o výměře 
20.958 m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 598-12/56/2005 
RM schválila pronájem pozemků parc. č. 665/2 o výměře 313 m2 a parc. č. 665/4 o vým. 261 
m2 obci a k.ú. Telč manželům K. za podmínek dle textové části podání 12/57. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 599-13/56/2005 
RM schválila pronájem pozemku parc. č. 262 v obci a k. ú. Telč P. P. na dobu určitou do 31. 
12. 2005 s účinností od 1. 3. 2005 za podmínek: 
účel nájmu - chov ovcí (max. 25 ks) 
cena nájmu - údržba ostrova 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 600-14/56/2005 
RM schválila zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti č.p. 57 (Masarykova ul. Telč). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 601-15/56/2005 
RM schválila dodatek č. 9 ke smlouvě o pronájmu movitého a nemovitého majetku, která je 
uzavřena mezi městem Telč a společností Služby Telč, spol. s r.o. dle přílohy podání 15/56. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 602-16/56/2005 
RM schvaluje Směrnici rady města č. 2/2005 o postupu a administraci zadávání veřejných 
zakázek u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nepřesáhne 2 mil. Kč bez 
DPH. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 603-17/56/2005 
V případě výstavby železniční zastávky Telč – Staré město je město Telč připraveno podílet 
se na realizaci této akce finanční částkou 200 tisíc korun. 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


