
Usnesení 
z 59. schůze rady města, dne 13.04.2005 

 
 
UR 642-3/59/2005 
Rada města schvaluje navýšení finančního normativu na nákup potravin ve školní jídelně ZŠ 
Telč Masarykova a z toho vyplývající navýšení ceny oběda dle provedené kalkulace. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 643-4/59/2005 
Rada města schválila v souladu s čl. 2 odst. 2 vyhlášky města Telče č. 2/2001 O znaku města 
Telče a jeho užívání, bezúplatné užití znaku města Telče pro firmu SPRINT made in 
publicity, Olomouc na pohlednice kraje Vysočina. 
Hlasování: 7 pro  
 
UR 644-5/59/2005 
Rada města schvaluje znění Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci na realizaci projektu 
Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 645-6/59/2005 
V případě úspěchu projektu a obdržení finanční dotace ze Společného regionálního 
operačního programu (SROP) k realizaci projektu Podpora regionálních a místních služeb 
cestovního ruchu v kraji Vysočina rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení 
finančního závazku města ve výši 799 tis. Kč. Finanční závazek města pokrývá celkové 
náklady projektu předloženého do 1. kola výzvy SROP. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 646-7/59/2005 
Rada města rozhodla zveřejnění záměru pronájmu a prodeje části pozemku parc. č. 1360, k. ú. 
Telč v ulici Na Můstku dle grafické přílohy podání 7/59. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 647-8/59/2005 
Rada města zrušila usnesení 580-5/55/2005. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 648-8/59/2005 
Rada města schvaluje uzavření dodatku smlouvy na likvidaci komunálního odpadu ze dne 
2.1.1998, na kompletní dodávku likvidace separovaného odpadu v Telči s firmou TESCO 
Jindřichův Hradec s. r. o. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 649-10/59/2005 
Rada města na základě doporučení hodnotící komise rozhodla uzavřít smlouvu na akci 
"Kompletní rekonstrukce střechy budovy radnice čp. 10 včetně oprav klempířských prvků, 
hromosvodu, světlíku, oprava fasády dvorního traktu" s firmou Oldřich Svoboda, 
pokrývačství, Nová Říše. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 



UR 650-10/59/2005 
Rada města na základě doporučení hodnotící komise rozhodla uzavřít smlouvu na akci 
"Obnova střešního pláště na Domově důchodců čp. 44 - 46 ul. Špitální (střešní plášť, 
klempířské prvky, zrušení nadstřešní části komínových těles, hromosvod)" s firmou Oldřich 
Svoboda, pokrývačství, Nová Říše 247, 588 65 Nová Říše. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 651-12/59/2005 
Rada města na základě doporučení hodnotící komise rozhodla uzavřít smlouvu na akci 
"Výstavba vodovodu, úprava kanalizace a přípojek v ul. Masarykova v Telči" s firmou 
Kolping ABS Žďár n. S. - Brno.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 652-13/59/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc. č. 292/1 o 
výměře 2.705 m2 včetně staveb a trvalých porostů, které se na pozemku nachází za 
dohodnutou kupní cenu 352.932 Kč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 653-14/59/2005 
1) Rada města Telče souhlasí s užitím veřejného prostranství na území města Telče takto: 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 43 pro podnikatele Martina 
Tichého, provozovatele "Cukrárny Celerin", v době od 1.5.2005 do 30.9.2005 v rozsahu 20 
m2  
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 32 pro podnikatelku  
Evu Marečkovou, provozovatelku "Pizzerie", v době od 6.4.2005 do 25.9.2005 v rozsahu 37 
m2 
- pro zřízení posezení na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 70 pro podnikatelku Janu 
Zídkovou, provozovatelku "Bistra", v době od 1.5.2005 do 31.8.2005, v rozsahu 9 m2 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před čp 16 pro podnikatele Zdeňka 
Chvátala, provozovatele "U Zeleného žížaly", v době od 1.5.2005 do 30.9.2005, v rozsahu 5 
m2 
- pro zřízení předzahrádky v ulici Na Baště před čp. 450pro podnikatelku Markétu 
Smetanovou, provozovatelku "Café OASIS", v době od 1.5.2005 do 30.9.2005, v rozsahu 32 
m2 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 7 pro společnost Hotel 
Černý Orel, s. r. o., v době od 15.4.2005 do 30.9.2005, v rozsahu 104 m2 
- pro zřízení předzahrádky na ulici Palackého před čp. 29 pro společnost JZ VEGA, s.r.o., 
provozovatele restaurace "U pětilisté růže", v době od 1.5.2005 do 15.9.2005, v rozsahu 18 
m2 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 19 pro podnikatele Jaroslava 
Holcmana, provozovatele "Herna Baru", v době od 1.5.2005 do 30.9.2005, v rozsahu 54 m2 
- pro zřízení předzahrádky na náměstí Zachariáše z Hradce před čp. 23pro podnikatele Petra 
Haase, provozovatele "Kavárny Antoniana", v době od 1.5.2005 do 30.10.2005, v rozsahu 16 
m2 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 33 pro podnikatele Ing. 
Ivana Křena, provozovatele restaurace "U Zachariáše", v době od 1.5.2005 do 30.9.2005, v 
rozsahu 78 m2 
 
2) Technicko-estetické provedení předzahrádek a posezení bude na úrovni r. 2004. 



3) Delší časové užití veřejného prostranství než je uvedeno v usnesení je možné za podmínky 
jeho ohlášení a úhrady poplatku za dané období. 
 
4) V případě důvodů, jež nesnesou odkladu, a které nelze řešit jinak, si Město Telč vyhrazuje 
právo nařídit provozovateli posezení nebo předzahrádky na nezbytně nutnou dobu odklidit 
nebo omezit. V případě takovéhoto omezení bude místní poplatek v alikvotní výši vrácen.  
Hlasování:7 pro 
 
UR 654-16/59/2005 
Rada města schválila návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2005 dle přílohy podání 16/59. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 655-18/59/2005 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení přijetí úvěru na financování projektu 
„Otevřená škola“ od České spořitelny, a. s. Jihlava za podmínek dle přílohy podání 18/59. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 656-20/59/2005 
Rada města schválila prominutí pohledávek v celkové výši 14.944,30 Kč dle textové části 
podání 20/59. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 657-21/59/2005 
Rada města neschválila zveřejnění záměru prodeje části objektu čp. 390 v Telči ul. Květinová. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 658-23/59/2005 
Rada města schválila pronájem 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 společnosti Telčská strojírenská, a. s. za podmínek dle 
upravené textové části podání 23/59.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 659-25/59/2005 
Rada města na základě doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek rozhodla, že 
smlouva na realizaci stavby "Základní škola Masarykova 141 Telč - modernizace kuchyně a 
nástavba učeben, přístavba dílen, vestavba podkroví" bude uzavřena s firmou Pozemní stavby 
Jihlava, spol. s r. o. 
Hlasování: 7 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


