
Usnesení 
z 71. schůze rady města, dne 05.10.2005 

 
 
UR 798-2/71/2005 
Rada města schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 21.500 Kč na vydání mapového průvodce 
„Turistické regiony v ČR“ a rozpočtovou změnu ve výši 28.500 Kč na nákup dalších 
propagačních materiálů pro prodej v Informačním středisku. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 799-3/71/2005 
1) Rada města schvaluje udělení výjimky z počtu dětí ve třídě pro MŠ Telč takto: 
* u 1. třídy z počtu 24 na počet 26 
* u 2. třídy z počtu 24 na počet 26 
* u 3. třídy z počtu 24 na počet 27 
* u 4. třídy z počtu 24 na počet 27 
* u 5. třídy z počtu 12 na počet 14 
* u 6. třídy z počtu 24 na počet 26 
* u 7. třídy z počtu 24 na počet 26  
výjimka se uděluje od 1. 10. 2005 po dobu nemoci paní učitelky Marie Dohnalové, 
maximálně však do 31. 1. 2006. 
Výjimka se uděluje za předpokladu, že touto výjimkou nebudou dotčeny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienické a prostorové podmínky pro poskytování 
předškolního vzdělávání a nebude na újmu kvalitě poskytovaného vzdělávání. Za toto nese 
plnou zodpovědnost ředitelka organizace. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 800-4/71/2005 
Rada Města Telče schvaluje posílení investičního fondu Základní umělecké školy Telč o 
částku 54.838,20 Kč a to přesunem této částky z rezervního fondu ZUŠ Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 801-5/71/2005 
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 byt panu H. V., a to na 
dobu určitou po dobu trvání pracovního poměru na ZŠ Hradecká, Telč nejpozději však do 31. 
12. 2006. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 802-8/71/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 117.900 Kč z rezervy města na speciální 
účet projektu METNET Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 803-9/71/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 83.000 Kč z rezervy města na úhradu 
zvýšení rezervovaného příkonu pro provoz školní jídelny při Základní škole Masarykova  
(§ 6409, pol. 5901/ § 3113, pol. 5331). 
Hlasování: 5 pro 



 
UR 804-10/71/2005 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 1513/2 o výměře 418 
m2 v obci a k. ú. Telč 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 805-11/71/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o finanční dotace na akce 
"Výstavba vodovodu a výstavba kanalizace v ulicích Květinová, Křížova a Luční (část)", 
které jsou připravované k realizaci v roce 2006.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 806-12/71/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru na financování 
rekonstrukce stravovacího pavilonu Základní školy Masarykova ve výši 6 mil Kč od České 
spořitelny, a. s. za podmínek dle přílohy podání 12/71. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 807-13/71/2005 
Rada města schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy podání 13/71. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 808-14/71/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě kupní s 
panem M. H. dle přílohy podání 14/71. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 809-15/71/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 15.000 Kč z § 6409 (ostatní činnosti), pol. 
5901 (rezerva) schváleného rozpočtu města pro rok 2005 na § 3419 (tělovýchovná 
činnost)pol. 5229 (neinvestiční dotace neziskových a pod. organizací). 
Hlasování: 5 pro 

UR 810-16/71/2005 
Rada města schvaluje projektový záměr Arts&film Telč 2006, žádost o dotaci k dotačnímu 
programu Culture 2000 a systém financování tohoto záměru jež spočívá v zajištění finanční 
částky ve výši 40% rozpočtu akce společností Avant Promotion, s. r. o.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 811-17/71/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu smluvních podmínek Smlouvy o 
investičním úvěru č. 1041/04/LCD ze dne 29. 6. 2004 v Článku III (splácení), odst. 2 -splátky 
jistin za rok 2005 budou uhrazeny jednorázově ve IV/IV roku 2006.  
Hlasování: 5 pro 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


