
Usnesení 
z 63. schůze rady města, dne 07.06.2005 

 
 
UR 693-4/63/2005 
Rada města schválila „Dohodu o spolupráci při pořádání akce Prázdniny v Telči 2005" včetně 
přílohy „Zásady stánkového prodeje v době konání akce Prázdniny v Telči 2005" a „Dohody 
o bezúplatném užití veřejného prostranství" v rozsahu podání 4/63. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 694-6/63/2005 
Rada města souhlasí s předložením žádosti o finanční příspěvek do grantového programu 
Elektronické podatelny Fondu Vysočiny. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 695-7/63/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření v rozsahu: z § 6409 
(ostatní činnosti), pol. 5901 (rezerva) schváleného rozpočtu města 2005 přesunout částku ve 
výši 600 000 Kč do výdajové části § 3612 (bytové hospodářství, pol. 5171 (opravy a 
udržování) za účelem údržby a oprav bytů do konce roku 2005. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 696-8/63/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření z § 6409 (Ostatní 
činnosti), pol. 5901 (Rezerva) do § 2212 (Silnice, údržba), pol. 6122 (Investice) ve výši 1,000 
mil. Kč na zajištění oprav a rekonstrukcí chodníků v prostoru kruhové křižovatky a části ulic 
Masarykova, Staňkova a Slavíčkova (I. etapa). 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 697-9/63/2005 
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu M. M. na byt na dobu určitou do 31. 12. 
2005. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 698-11/63/2005 
Rada města rozhodla, že mandátní smlouva na výkon inženýrsko-investorské činnosti a 
technického dozoru investora při stavbě "Základní škola Masarykova 141, Telč - modernizace 
kuchyně, nástavba učeben, přístavba dílen a vestavba podkroví" bude uzavřena s firmou JP 
kancelář, J. P., Jihlava. 
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel 
 
UR 699-13/63/2005 
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši 3000 Kč Občanskému sdružení při SPŠ 
textilní Jihlava - Helenín na pořádanou módní přehlídku v Telči. 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 3000 Kč z rezervy města (§ 6409, pol. 
5901/§ 6171, pol. 5222)OS při SPŠ textilní na módní přehlídku v Telči. 
Hlasování: 7 pro 
 
 
 



UR 700-15/63/2005 
1)Rada města schválila uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 6908/12 o 
výměře 9.075 m2 s panem J. P. a panem V. Ch. dle textové části podání 15/63. 
2) Rada města schválila rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 27200 Kč na úhradu 
nájemného za pronájem části pozemku parc. č.6908/12 v lokalitě Mokrovce (§6409, pol. 
5901/§3729, pol.5164). 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 701-16/63/2005 
Rada města nesouhlasí s užitím veřejného prostranství za účelem zřízení předzahrádky v pro 
I. K. k provozovně Pizzerie. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 702-17/63/2005 
Rada města schválila smlouvu s auditorskou firmou HZ-Třebíč, spol. s r. o. (Hrotovice)na 
provedení přezkoumání hospodaření Města Telče za rok 2005 a 2006. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 703-18/63/2005 
Rada města schválila prominutí pohledávek v celkové výši 5.951 Kč dle přílohy textové části 
podání 18/51. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 704-19/63/2005 
Rada města schválila Smlouvu o reklamě uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a. s. a Městem 
Telč na festivalu Arts&film 2005 ve znění dle přílohy podání 19/63. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 705-20/63/2005 
Rada města schválila Darovací smlouvu mezi Českou spořitelnou, a.s. a Městem Telč na 
poskytnutí finančního daru na uspořádání festivalu Arts&film 2005 v předloženém znění. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 706-21/63/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení Česká inspirace za rok 2004. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 707-22/63/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 
2004. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 708-23/63/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet a Zprávu o činnosti 
dozorčí rady svazku obcí Mikroregion Telčsko v roce 2004. 
Hlasování: 7 pro 
 
 



UR 709-24/63/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet a Zprávu o činnosti 
kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v roce 2004. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 710-25/63/2005 
Rada města změnila usnesení č. 691-15/62/2005 (užití veřejného prostranství – předzahrádka 
před čp. 57 na nám. Zachariáše z Hradce) v části: 
-v první odtržce se mění doba užití veřejného prostranství od 7. 6. 2005 do 31. 8. 2005  
- druhá odtržka zní: technicko-estetické provedení předzahrádky bude provedeno dle 
vyjádření ORÚP 1354 A/05-Kr z 6. 6. 2005. 
Hlasování: 7 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


