
Usnesení 
z 69. schůze rady města, dne 07.09.2005 

 
 
UR 774-2/69/2005 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 100.000,- Kč na § 2140, pol. 5138 dle 
podání 2/69.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 775-3/69/2005 
Rada města stanovuje počty členů u školských rad: 
Základní školy Telč, Masarykova na počet: 9 
Základní školy a Zvláštní školy Telč, Hradecká na počet: 9 
Mateřské školy Telč na počet: 9 
Dále pak rada města jmenuje do jednotlivých školských rad za zřizovatele tyto členy: 
Základní škola Telč, Masarykova: MUDr. Ludmila Brzková, Josef Barták, Eva Cupáková 
Základní škola Telč a Zvláštní škola Telč, Hradecká: RNDr. Stanislav Máca, Bohumír 
Pokorný, Eva Cupáková 
Mateřská škola Telč: MUDr. Eva Matoušková, Mgr. Jan Sláma, Eva Cupáková 
Hlasování: 6 pro  

 
UR 776-6/69/2005 
RM jmenovala složení členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
podaných v rámci veřejné soutěže na zhotovitele stavby "Inženýrské sítě pro 36 rodinných 
domků v lokalitě Telč - Svatojánská" dle textové části podání č. 6/69. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 777-7/69/2005 
RM rozhodla uzavřít smlouvu na vypracování pasportu a generelu veřejné zeleně s firmou 
PROJEKCE ZAHRADNÍ, KRAJINNÁ A GIS, S.R.O., Mathonova, Brno  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 778-8/69/2005 
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 8/69. 
Hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel 
 
UR 779-9/69/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 1392/5 o 
vým. 3 m2 v obci a k.ú. Telč panu J. N. za cenu 100,-- Kč/m2. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 780-10/69/2005 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o výměře 38,90 m2 v 
budově č.p. 330 v Masarykově ulici. 
Hlasování: 5 pro 
 
 



UR 781-11/69/2005 
Rada města schválila pronájem části pozemku parc.č. 3792/4 , díl č. 18 o výměře 396 m2 obci 
a k. ú. Telč v zahrádkářské osadě Třešňovka paní M. B., za podmínek dle textové části podání 
11/69. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 782-12/69/2005 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostorů v objektu č.p. 
Masarykova ulice o výměře 338 m2 za těchto podmínek: doba nájmu 5 let, tj. do 31. 10. 2010, 
cena za pronájem-minimálně 1.200,-- Kč/m2/rok, garance zachování prodeje léčiv a výdejny 
zdravotnické techniky nejméně v rozsahu nabídky stávající lékárny k 31. 10. 2005, nabídka 
dalších služeb. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 783-13/69/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku parc.č. 291/6 o 
výměře 82 m2 a parc.č. st. 1432/2 o výměře 8 m2 od paní M. K., a to za cenu 100,-- Kč/m2 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 784-14/69/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření v rozsahu: z § 6409, pol. 5901 (rezerva) 
schváleného rozpočtu města pro rok 2005 přesunout částku ve výši 5.000,-- Kč do výdajové 
části § 4316, pol. 5331. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 785-15/69/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Telče za rok 2005 Pavlu 
Anderlovi, Leoně Salákové, Jaroslavu Dvořáčkovi, Aloisi Perničkovi.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 786-16/69/2005 
Rada města rozhodla rozšířit seznam firem vybraných dle UR 627-7/58/2005 o firmu 
STARKON JIHLAVA CZ a.s., Jihlava,  
Hlasování: 6 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


