
Usnesení 
z 64. schůze rady města, dne 22.06.2005 

 
 
UR 711-2/64/2005 
Rada města jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na zhotovitele projektové 
dokumentace stavby "Rekonstrukci 11 bytů v ul. Batelovské, čp. 182 a 186" dle textové části 
podání č. 2/64. 
Rada města schválila firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky v soutěži na 
zhotovitele projektové dokumentace dle textové části podání č. 2/64 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 712-3/64/2005 
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu na vypracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Křížova" s firmou H-
PROJEKT, Telč.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 713-4/64/2005 
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu na vypracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků v ulici 
Květinová" s firmou H-PROJEKT, Telč.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 714-5/64/2005 
Neobsazeno. 
 
UR 715-5/64/2005 
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu na vypracování projektové dokumentace a inženýrské 
činnosti na akci "Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Květinová" s firmou H PROJEKT, 
Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 716-6/64/2005 
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu na vypracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků v ulici Křížova" s 
firmou H-PROJEKT, Telč.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 717-7/64/2005 
Rada města zamítla žádost E. Š. o podnajmutí bytu. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 718-8/64/2005 
Rada města jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na zhotovitele stavby 
"Rekonstrukce chodníků a veřejných ploch v prostoru kruhového objezdu a navazujících ulic 
Masarykova, Svatoanenská, Slavíčkova a Staňkova" dle textové části podání č. 8/64 
 
Rada města schválila firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky v soutěži na 
zhotovitele stavby "Rekonstrukce chodníků a veřejných ploch v prostoru kruhového objezdu a 



navazujících ulic Masarykova, Svatoanenská, Slavíčkova a Staňkova" dle textové části podání 
č. 8/64. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 719-9/64/2005 
Rada města přidělila byt č. 2 v Domě s pečovatelskou službou L. Š. za podmínky, že sociální 
odbor MěÚ Telč vydá kladné stanovisko k uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 720-10/64/2005 
Rada města schválila Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci s Českou spořitelnou, a. s 
(Praha 4) dle textové části podání 10/64. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 721-11/64/2005 
Rada města schválila domovu důchodců převod finančních prostředků ve výši 23.531,18 Kč z 
rezervního fondu na kulturní fond. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 722-12/64/2005 
Rada města schválila rozpočtové opatření z rezervy města (§ 6409, pol. 5901/§ 3113, pol. 
5331, org. 304)ve výši 200 tis. Kč pro ZŠ a ZvŠ Hradecká na nákup školního nábytku.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 723-13/64/2005 
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 
7355/1, parc. č. 7356/1, parc. č. 7357, parc. č. 7358/2, parc. č. st. 21/1 a k budově č. p. 122 na 
pozemku parc. č. st. 75 vše v obci a k. ú. Telč za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav 
podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě za jednorázovou úhradu výši 4443 Kč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 724-14/64/2005 
Rada města schválila rozpočtová opatření dle přílohy podání 14/64. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 725-15/64/2005 
Rada města schválila rozpočtové opatření z rezervy města (§ 6409, pol. 5901/§ 3113, pol. 
5331,org. 303)ve výši 200 tis. Kč pro ZŠ Masarykova na nákup školního nábytku a opravy 
podlah.  
Hlasování: 7 pro 
 
UR 726-16/64/2005 
Rada města schválila prodej a bezúplatný převod neupotřebitelného majetku bývalého ŠS dle 
přílohy textové části podání 16/64. 
Rada města schválila postup při dalším prodeji majetku býv. ŠS dle textové části podání 
16/64. 
Hlasování: 7 pro 
 
 
 



UR 727-17/64/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí pohledávky ve výši 100.000 
Kč SK Telč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 728-19/64/2005 
Rada města schválila zveřejnění pronájmu nebytových prostor (bufet autobusové nádraží) od 
1. 8. 2005. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 729-20/64/2005 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 7597 o výměře 390 m2 v 
obci a k. ú. Telč. 
Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


