
Usnesení 
z 60. schůze rady města, dne 26.04.2005 

 
 
UR 660-3/60/2005 
Rada města na základě doporučení hodnotící komise rozhodla uzavřít smlouvu na akci 
"Kompletní rekonstrukce fasády a střech čp. 137 Slavatovská ulice (uliční a dvorní část, 
omítky, nátěr fasády, hromosvod)" s firmou Pavel Trojan, stavební firma Telč. 
Hlasování:4 pro 
 
UR 661-4/60/2005 
Rada města souhlasí s umístěním bezpečnostní monitorovací kamery na objekt čp. 137 ve 
Slavatovské ulici pro monitorování objektu a okolí Hotelu Pangea. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 662-6/60/2005 
Rada města dle Vyhlášky č. 2/1992 O zásadách pro nájem bytů, které jsou ve vlastnictví 
města Telče, článku 2. bodu 1) písm. aa) Nájem bytů v zájmu města přidělila panu K. K. byt, 
a to na dobu určitou po dobu trvání pracovního poměru u Služeb Telč, s. r. o..  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 663-9/60/2005 
Rada města schválila Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a Městem Telč o 
zajišťování Programu obnovy venkova kraje Vysočina dle přílohy podání 9/60. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 664-10/60/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření v rozsahu:Z § 6409 (ostatní činnosti), pol. 5901 
(rezerva) schváleného rozpočtu města 2005 přesunout částku ve výši 200 tis. Kč do výdajové 
části § 3612 (bytové hospodářství), pol. 5171 a 5169 (opravy a udržování). 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 665-11/60/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku par.č. 7658/1 v 
obci a k. ú. Telč o vým. cca 23 m2 na stavbu garáže ve Štěpnici F. K., za kupní cenu 28750 
Kč. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 666-12/60/2005 
1. Rada města schválila pronájem 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, SBD Javořice, a to za cenu 3,-- Kč/m2/rok, od 1.7.2005 na dobu neurčitou.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 667-12/60/2005 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. St. 1913 
o výměře cca 131 m2 M. D. a manželům M., části pozemku parc. č. St. 2116 o výměře cca 23 
m2 manželům F. a části pozemku parc. č. St. 1914 o výměře cca 65 m2 manželům Ch., vše v 



obci a k. ú. Telč, a to dle spoluvlastnických podílů za cenu 100,-- Kč/m2.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 668-14/60/2005 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 422/11 o výměře 
cca 264 m2, parc. č. 422/10 o výměře cca 277 m2, parc. č. 422/9 o výměře 277 m2, parc. č. 
422/8 o výměře 277 m2, parc. č. 422/7 o výměře 277 m2, části parc. č. 422/6 o výměře cca 
258 m2, části parc. č. 416/10 o výměře cca 416 m2, části parc. č. 423/5 o výměře cca 429 m2, 
části parc. č. 423/4 o výměře cca 22 m2, parc. č. 423/6 o výměře 548 m2, parc. č. 423/7 o 
výměře 548 m2, část parc. č. 423/8 o výměře cca 468 m2, vše v obci a k.ú. Telč.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 669-15/60/2005 
Rada města schválila finanční příspěvek MO MRS na úhradu části nákladů závodů rybářské 
mládeže ve výši 3 tis. Kč. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 670-16/60/2005 
Rada města nesouhlasí s umístěním 2 ks plovoucích lávek na Štěpnickém rybníku dle 
požadavků a návrhu P. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 671-17/60/2005 
Rada města schválila rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 78 tis. Kč na úhradu 
prokazatelných výdajů za krmení, veterinární, podkovářské a další služby za období 04-12/04 
Jezdeckému klubu Telč (§ 6409, pol. 5901/§ 6171, pol. 5229). 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 672-18/60/2005 
Rada města schválila vrácení uhrazených správních poplatků ve výši 17760 Kč za ověření 
výpisů z katastru nemovitostí pro žádost SOMTNET, Mikroregionu Telčsko. 
Hlasování:4 pro 
 
UR 673-19/60/2005 
Rada města pověřila starostu města uzavřením dodatku smlouvy o poskytování lékařské 
služby první pomoci s PP Hospitals, s. r. o.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 674-20/60/2005 
Rada města schválila Změnu č.2 Vnitřního předpisu č.2/2003 Organizační řád Městského 
úřadu Telč ve znění dle přílohy podání 20/60 
Hlasování: 4 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


