
Usnesení 
z 62. schůze rady města, dne 25.05.2005 

 
 
UR 680-2/62/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášky o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a 
veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice) a o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a 
veřejné zeleně na území města Telče - část Studnice ve znění dle přílohy 2/62. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 681-3/62/2005 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 20.000 Kč z rezervy města (§ 6409,pol. 
5901/§ 3319, pol. 5169) na úhradu nákladů spojených s realizací festivalu Arts&film 2005. 
Hlasování 5 pro 
 
UR 682-4/62/2005 
Rada města neschvaluje použití reklamního kontejneru na oficiálních stránkách města Telče 
za podmínek uvedených v podání 4/62. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 683-5/62/2005 
Rada města vybrala jako dodavatele výpočetní techniky specifikované v předmětu výzvy na 
Městský úřad Telč firmu Pavel Ondrák – Compon. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 684-6/62/2005 
Rada města souhlasí se záměrem podat žádost o finanční příspěvek z grantu Fondu Vysočina 
o finanční příspěvek na opravu autobusové čekárny v ulici Jihlavská. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 685-7/62/2005 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 10 000 Kč na odstranění havarijního stavu 
vodovodní přípojky k DD (§ 6409, pol.5901/§3612, pol. 5171). 
Rada města vzala na vědomí havarijní stav kanalizace včetně přípojky do DD a souhlasí se 
způsobem jeho řešení, který je uveden v textu podání 7/62. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 686-8/62/2005 
Rada města souhlasí s postupem přípravy navržené lokality pro stavbu řadových garáží v 
areálu garáží ve Štěpnici dle textu podání 8/62  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 687-9/62/2005 
Rada města schvaluje firmy, které budou vyzvány k podání nabídek na zpracování projektové 
dokumentace inženýrských sítí v ulici Květinová – H-PROJEKT – J. H., PROMOS – J. D., J. 
K., AQUAPRIS – Z. H., F. P. 
 
 



Rada města schvaluje komisi pro výběr zhotovitele PD inženýrské sítě v ul. Květinová ve 
složení: R. Fabeš/H. Müllerová, B. Norek/S. Máca, V. Marečková/B. Tripal, J. Ondráček/J. 
Salus, J. Bartošek/J. Barták (člen/náhradník). 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 688-10/62/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat prodej části pozemku parc. č. 7360 o 
výměře cca 3,5 m2 v obci a k.ú. Telč za podmínek Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
kupní dle přílohy podání 10/62. 
Hlasování: 4 pro, 1 proti  
 
UR 689-11/62/2005 
Rada města schválila pronájem části parc. č. 422/11 o výměře cca 264 m2, parc. č. 422/10 o 
výměře 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 a části parc. č. 
423/8 o výměře cca 468 m2, vše v obci a k.ú. Telč panu L. P. za podmínek dle textové části 
podání 11/62.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 690-13/62/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet Města Telče dle přílohy 
podání 13/62. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 691-15/62/2005 
Rada města souhlasí s užitím veřejného prostranství  
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před č.p. 57 pro podnikatele pana R. 
Z., provozovatele restaurace "Kavárna", v době od 1. 6. 2005 do 31. 8. 2005, v rozsahu 16 m2 
- technicko-estetické provedení předzahrádky a posezení bude provedeno dle vyjádření 
ORÚP1354/05-Kr ze dne 18. 5. 2005 a za podmínky, že mobilní zábradlí bude každodenně 
uklizeno a jeho vzhled bude odsouhlasen pracovištěm památkové péče MěÚ 
- delší časové užití veřejného prostranství než je uvedeno v usnesení je možné za podmínky 
jeho ohlášení a úhrady poplatku za dané období. 
- 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:5 pro 
 
UR 692-17/62/2005 
Rada města Telče souhlasí s výkladem FM k periodické zprávě o stavu péče o památku 
světového dědictví 
- historické centrum města Telč. Rada města souhlasí s pojetím odpovědí dotazníku, tak jak 
bylo prezentováno místostarostkou města a Dr. V. Váňou z NPÚ ÚP v Praze. 
Konstatuje, že hodnocení celé zprávy, tak jak je zpracováno, je pozitivní a odpovídá 
skutečnosti. 
Souhlasí se zahájením prací na management plánu za spolupráce pracovníků NPÚ – v souladu 
s textem dotazníku. Vyjadřuje nespokojenost s přístupem NPÚ OÚP v Brně v řešení tohoto 



významného úkolu, včetně celkové koncepce původní verze dotazníku. 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


