
Usnesení 
z 58. schůze rady města, dne 30.03.2005 

 
 
UR 622-2/58/2005 
Rada města na doporučení výběrové komise schválila provozovatelem kina v Telči Studio 
Produkce 2, s. r. o. (SP2), zastoupené jednatelkou společnosti Lucií Norkovou, s účinností od 
1. 5. 2005 na dobu neurčitou. 
Zároveň rada města schválila Smlouvu mezi městem Telč a Studiem Produkce 2, s. r. o. (SP2) 
o výpůjčce dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku 
uzavřenou ve smyslu § 659 a násl. občanského zákoníku, s účinností od 1. 5. 2005 na dobu 
neurčitou a Smlouvu mezi Městem Telč a Studiem Produkce 2, s. r. o. (SP2) o poskytnutí 
finančního příspěvku uzavřenou ve smyslu § 269 obchodního zákoníku. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 
UR 623-3/58/2005 
Rada města schválila rozsahy prací spojených se správcovstvím města Telče na rybníku 
Velký Pařezitý, rozdělovacím objektu a pravostranném přítoku Telčského potoka, který bude 
součástí dodatku smlouvy na provádění daných prací v roce 2005. 
Hlasování: 5 pro, 1 proti 
 
UR 624-4/58/2005 
Rada města jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci soutěže na 
zhotovitele veřejné zakázky "Základní škola Masarykova 141 Telč - modernizace kuchyně a 
nástavba učeben, přístavba dílen, vestavba podkroví" dle upravené textové části podání č. 
4/58 (změna náhradníka člena komise S. Máca/R. Doležal). 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 625-5/58/2005 
Rada města souhlasí se záměrem podat žádost na SFDI o finanční příspěvek na opravu 
cyklistických stezek na území města dle podání 5/58.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 626-6/58/2005 
Rada města schválila paní H. D. prodloužení nájemní smlouvy na byt na dobu určitou do 
31.3.2006. Zároveň schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě k bytu.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 627-7/58/2005 
Rada města jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na zhotovitele staveb 
"Rekonstrukce místních komunikací zpřístupňujících nám. Zachariáše z Hradce, ul. Palackého 
a U Masných Krámů v Telči" a "Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mládkova, Na 
Korábě, Furchova jako přístupové cesty k historickému jádru města Telče (UNESCO)" dle 
textové části podání č. 7/58 
Rada města schválila firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky v soutěži na 
zhotovitele staveb dle textové části podání č. 7/58 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 



UR 628-8/58/2005 
Rada města jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na zhotovitele stavby 
"Střecha Domova důchodců „ – R. Fabeš (H. Müllerová), B. Norek (S. Máca), J. Plucar (F. 
Štancl), M. Roudenský (Z. Bouzek), J. Salus (J. Ondráček) a „Střecha čp. 10" a "Fasáda domu 
čp. 137 Slavatovská" - R. Fabeš (H. Müllerová), B. Norek (S. Máca), J. Plucar (F. Štancl), I. 
Krejčová (B. Tripal), J. Salus (J. Ondráček. 
Rada města schválila firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky v soutěži na 
zhotovitele staveb dle upravené textové části podání č.8/58 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 629-9/58/2005 
Rada města souhlasí se záměrem podat žádost na Fond Vysočiny o finanční příspěvek na 
rozšíření a doplnění sběrných míst separovaného odpadu na území města Telče dle podání 
9/58. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 630-10/58/2005 
Rada města souhlasí s postupem a harmonogramem provádění oprav MK. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 800 tis. Kč : 
(§ 6409, pol. 5901 /§ 2212 pol. 5171) za účelem oprav MK na jaře 2005 (500 tis. Kč silnice, 
300 tis. Kč chodníky). 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 631-11/58/2005 
Rada města schválila rozpočtové opatření pro JSDH Telč z rezervy města ve výši 40 tis. Kč (§ 
6409, pol 5901/§ 5512, pol. 6122) na nákup automobilu AVIA 21 Furgon za podmínek dle 
textové části podání 11/58.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 632-12/58/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu smluvních podmínek Smlouvy o 
investičním úvěru č. 1041/04/LCD ze dne 29. 6. 2004 v článku I, odst. 4 - čerpání úvěru 
nejpozději do 31. 8. 2006.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 633-13/58/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 2584/2 o výměře 
20.958 m2 v obci a k.ú. Telč ZD Telč za nabídkovou kupní cenu 500 tis. Kč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 634-15/58/2005 
Rada města schválila pronájem nemovitosti čp. 57 v Masarykově ulici v Telči obecně 
prospěšné společnosti Čtyřlístek při Dětském domovu Telč za podmínek: 
- čas nájmu - doba určitá do 31. 12. 2005 
- výše nájemného - kompenzace za veškerou údržbu objektu 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 635-17/58/2005 
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 
2372/1, parc. č. 2372/2, parc. č. 2400/2, parc. č. 2400/8, parc. č. 2400/9 vše v obci a k. ú. Telč 



za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě 
za jednorázovou úhradu výši 1.825 Kč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 636-18/58/2005 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. St. 801/3 o výměře 417 
m2, St. 2115 o výměře 362 m2, St. 1513/2 o výměře 417 m2 a části pozemku parc. č. St. 2032 
o výměře cca 71 m2, části pozemku parc. č. St. 1913 o výměře cca 262 m2, části pozemku 
parc. č. St. 2116 o výměře cca 339 m2 a části pozemku parc. č. St. 1914 o výměře cca 329 m2 
vše v obci a k. ú. Telč. 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. St. 1913 o výměře cca 
131 m2, části pozemku parc. č. St. 2116 o výměře cca 23 m2 a části pozemku parc. č. St. 
1914 o výměře cca 65 m2, vše v obci a k. ú. Telč.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 637-19/58/2005 
Rada města vzala na vědomí informaci o připravovaném projektu Komunitní plán sociálních 
služeb kraje Vysočina a schválila zapojení Města Telče do tohoto projektu. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 638-20/58/2005 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 2500 Kč Občanské poradně Jihlava dle 
textové části podání 20/58. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 639-21/58/2005 
Rada města schvaluje Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci s Mikroregionem Telčsko 
na realizaci projektu Rozvoj turistické infrastruktury v Telči. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 640-21/58/2005 
Rada města schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace 
páteřní optické sítě Mikroregionu Telčsko a metropolitní sítě města Telče. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 641-21/58/2005 
Rada města vyslovuje souhlas s postoupením části práv a povinností vyplývajících z 
územního rozhodnutí čj. MÚ Telč 2254/2004 - SÚ vydaného MěÚ Telč - odborem stavebního 
úřadu dne 12. 1. 2005 Mikroregionu Telčsko. 
Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


