
Usnesení 
z 57. schůze rady města, dne 16.03.2005 

 
 
UR 604-2/57/2005 
Rada města schválila výběrovou komisi na provozovatele kina v Telči ve složení: 
RNDr. Stanislav Máca – předseda komise, (Radek Doležal – náhradník) 
Josef Barták – člen, (Miroslav Sova – náhradník) 
Věra Peichlová – člen 
Zdeněk Kovář – člen, (Jaroslav Šindelář - náhradník) 
Jiří Plunder – člen 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 605-3/57/2005 
Rada města schvaluje: 
1.stanovení finančních ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola Telč, 
Masarykova v bodu III. tak, že zisk organizace ve výši 155.891,60 Kč bude ponechán 
organizaci a bude použit z části na pokrytí ztráty z minulých let ve výši 112.435,35 Kč a zbylá 
částka ve výši 43.456,25 Kč bude převedena do fondu rezervního organizace 
2.stanovení finančních ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Zvláštní škola 
Telč, Hradecká v bodu III. tak, že bere na vědomí vyrovnaný hospodářský výsledek 
organizace. 
3.stanovení finančních ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Telč 
v bodu III. tak, že zisk organizace ve výši 28.288,02 Kč bude v plné výši ponechán organizaci 
a bude převeden do fondu rezervního organizace. 
4.stanovení finančních ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Telč v bodu III. 
tak, že zisk organizace ve výši 53.455,96 Kč bude v plné výši ponechán organizaci a bude 
převeden do fondu rezervního organizace. 
5.stanovení finančních ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Telč v 
bodu III. tak, že zisk organizace ve výši 32.481,62 Kč bude v plné výši ponechán organizaci a 
bude převeden do fondu rezervního organizace. 
6.stanovení finančních ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců Telč v bodu 
III. tak, ze zisk organizace ve výši 37.425,53 Kč bude v plné výši ponechán organizaci a bude 
převeden do fondu rezervního organizace. 
Hlasování: 6 pro 

 
UR 606-5/57/2005 
Rada města souhlasí se záměrem podat žádost o dotaci z Fondu Vysočina z programu ČISTÁ 
VODA na projektovou dokumentaci na akci napojení bytových domů v ulici Batelovská na 
centrální městskou ČOV a zaokruhování vodovodní sítě ulic Na Sádkách/Batelovská. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 607-6/57/2005 
Rada města na základě doporučení hodnotící komise rozhodla uzavřít smlouvu na dodávku a 
montáž technologie gastronomie kuchyně ZŠ Masarykova 141 Telč s firmou FLOD Praha, a. 
s. Kačov 10, 294 74 Předměřice nad Jizerou.  
Hlasování: 6 pro 

 



UR 608-7/57/2005 
Rada města schválila přidělení bytu B. N., dle podání 7/57. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 609-8/57/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení státní finanční podpory dle 
návrhu komise pro regeneraci v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2005 a současně 
doporučuje schválit povinné příspěvky z rozpočtu města na rok 2005 dle přílohy podání 8/57. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 610-9/57/2005 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 7658/1 o výměře cca 
23 m2 v obci a k. ú. Telč dle upravené textové části podání 9/57.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 611-10/57/2005 
Rada města neschválila zveřejnění záměru prodeje a pronájmu části pozemku parc. č. 441/3 o 
výměře cca 150 m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 612-11/57/2005 
Rada města pověřuje jednatele společnosti Služby Telč, spol. s r. o., Radovana Bocka, 
prodejem neupotřebitelného majetku býv. Školního statku dle upravené přílohy podání 11/57.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 613-12/57/2005 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 4 tis. Kč pro organizační složku města 
Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Telč na spolupořádání IV. ročníku hasičského pětiboje 
14. 5. 2005 v areálu IZS Telč (§ 6409, pol. 5901/§ 5512, pol. 5139). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 614-13/57/2005 
Rada města schválila smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi Městem Telč a 
Moravskou a vlastivědnou společností v Brně na podíl Města v projektu vydání 70. svazku 
Vlastivědy moravské dle upravené přílohy podání 13/57 (v čl. 4 vypuštěna poslední věta „v 
případě nesplnění této lhůty se MaVS v Brně zavazuje zaplatit Městu Telč smluvní pokutu ve 
výši 5 tis. Kč).  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 615-14/57/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby jmenovalo tajemníkem finančního výboru 
zastupitelstva Ing. Lenku Komůrkovou a tajemníkem kontrolního výboru zastupitelstva 
Oldřicha Zadražila za podmínek dle textové části podání 14/57.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 616-15/57/2005 
Rada města schvaluje nahrazení Jaroslava Petrů mladšího ve sportovní komisi Jaroslavem 
Petrů starším. 
Hlasování: 5 pro 
 



UR 617-16/57/2005 
Rada města schvaluje Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci se Sportovním klubem 
Telč na realizaci projektu Rozvoj turistické infrastruktury v Telči. 
Rada města schvaluje smlouvu s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina, z. s. p. o.na 
zpracování projektové žádosti projektu Rozvoj turistické infrastruktury v Telči pro předložení 
žádosti do Společného regionálního operačního programu. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 618-17/57/2005 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemků v majetku města p. č. 441/1, 
441/5, 7431/1 v obci a k. ú. Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 619-17/57/2005 
Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na užívání veřejného prostranství 
v majetku města (p. č. 441/5, 441/1, 7431/1, příp. jejich části) za účelem vytvoření zázemí pro 
realizaci projektu společnosti MILLenium regio coeli o. p. s.(rekreační lodní doprava na 
rybníku Staroměstský v Telči). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 620-17/57/2005 
Rada města souhlasí se záměrem Zemědělského družstva Telč na rekonstrukci výkrmny 
prasat v areálu bývalé městské cihelny - Cihelna, Telč – Staré Město. 
Hlasování: 5 pro 

 
UR 621-17/57/2005 
Rada města schválila uzavření nájemních smluv s obcí Řásná, s Lesy České republiky, s. p., 
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 a s Františkou Pittnerovou, Řídelov 19, 588 56 
Telč, na pronájem pozemků potřebných pro realizaci akce „Revitalizace toku a rybníka 
Nadýmák v Telči“ dle příloh podání 17/57. 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


