
Usnesení 
z 72. schůze rady města, dne 19.10.2005 

 
 
UR 812-2/72/2005 
Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pozemků v majetku města s Lesním družstvem 
Borovná dle textové části podání 2/72. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 813-3/72/2005 
Rada města schvaluje smlouvu o nájmu pozemků (ideálních 150/575) s Lesním družstvem Borovná. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 814-4/72/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 200 tis. Kč z rezervy města SK Telč na zahájení 
provozu zimního stadionu Telč (§6409, pol. 5901/§3419, pol. 5229). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 815-5/72/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření do výše 50 tis. Kč z rezervy města na modernizaci dvou 
promítacích přístrojů MEO 5X pro kino Telč (§6409, pol. 5901/§3399, pol. 6122) 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 816-6/72/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města na nákup vánočního osvětlení a na zajištění 
novoročního ohňostroje ve výši 50 tis. Kč (§6409, pol. 5901/§3399, pol. 5169). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 817-8/72/2005 
Rada města schvaluje výši normativů pro nově vzniklé kategorie strávníků: 
1) žáci nad 15 let ve výši 19 Kč 
2) vlastní zaměstnanci školy ve výši 19 Kč 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 818-9/72/2005 
Rada města jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na zhotovitele projektu METNET 
Telč dle textové části podání č. 9/72. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 819-10/72/2005 
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu na realizace akce "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na nám. 
Zachariáše z Hradce v Telči" firmu Kolping ABS, s.r.o., Brno.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 820-11/72/2005 
Rada města schvaluje výsledek vyhodnocení veřejné soutěže na zhotovitele stavby "Rekonstrukce 
přístupové cesty k historickému jádru města Telče (UNESCO)" a souhlasí s tím, aby smlouva o 
provedení díla byla uzavřena s firmou COLAS CZ, a. s. Závod JIH, Jihlava.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 821-12/72/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření takto: z § 6409 (ostatní činnosti),pol. 5901 
(rezerva)schváleného rozpočtu města pro rok 2005 přesunout částku ve výši 50 tis. Kč na 



pořízení nového nábytku v kanceláři odboru RÚP č.32 do § 6171 (činnost místní správy), 
pol.5137 (DHIM) – usnesení nebylo přijato. 
Hlasování: 0 pro, 3 proti, 1 se zdržel  
 
UR 822-13/72/2005 
Rada města jmenovala novou komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na zhotovitele stavby 
"Rekonstrukce místních komunikací zpřístupňujících nám. Zachariáše z Hradce, ul. Palackého a U 
Masných Krámů v Telči" dle textové části podání č. 13/72. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 823-14/72/2005 
Rada města pověřuje starostu města Mgr. Romana Fabeše k jednání s krajem Vysočina ohledně 
možnosti prodeje darovaných nemovitostí. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 824-15/72/2005 
Rada města pověřuje vedoucí finančního odboru provedením poptávkového řízení na přijetí úvěru na 
financování Projektu METNET dle doplněné textové části podání 15/72. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 825-16/72/2005 
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené mezi městem Telč a panem L. V. dle 
přílohy podání 16/72. 
Hlasování: 4 pro, 1 proti 
 
UR 826-17/72/2005 
Rada města neschválila zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3746 pro uložení kabelového 
podzemního elektrického vedení pro J. Ch.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 827-18/72/2005 
Rada města neschvaluje poskytnutí věcného daru pro žákovský turnaj v pétanque, který se konal 15. 
10. 2005 v Hodicích. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 828-19/72/2005 
K provedení inventarizace majetku města k 31.12.2005 navrhuji inventarizační komise ve složení: 
Ing. Eva Hošková - předseda komise 
Jana Vařbuchtová - člen 
Marcela Janáková - člen 
Lenka Dufková - člen  
Petra Brunnerová - člen 
Roman Pokorný – člen 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 829-20/72/2005 
Rada města schvaluje pronájem nebytových prostorů v objektu č.p. 330 v Masarykově ulici o výměře 
338 m2 (lékárna) obchodní společnosti Lékárny Lloyds s. r. o. za podmínek dle předložené nabídky. 
Hlasování: 4 pro, 1 proti 
 
UR 830-21/72/2005 
Rada města souhlasí se složením komise pro vyhodnocení kvalifikace zájemců o veřejnou 
zakázku – stavební práce „Revitalizace pravostranného přítoku Telčského potoka a rybníka 



Nadýmák v Telči“ dle textové části podání 21/72. 
Hlasování: 4 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


