
Usnesení 
z 73. schůze rady města, dne 02.11.2005 

 
 
UR 831-2/73/2005 
Rada města schvaluje v souladu s čl. 2 odst. 2 vyhlášky města Telče č. 2/2001 O znaku města 
Telče a jeho užívání, bezúplatné užití znaku města Telče Michalu Markovi na kalendář Telč 
2006. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 832-2/73/2005 
Rada města schvaluje v souladu s čl. 2 odst. 2 vyhlášky města Telče č. 2/2001 O znaku města 
Telče a jeho užívání, bezúplatné užití znaku města Telče pro Studio REMA ´93, spol. s r. o., 
Telč na grafické zpracování propagačních materiálů pro Českou Mincovnu. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 833-2/73/2005 
Rada města schvaluje v souladu s čl. 2 odst. 2 vyhlášky města Telče č. 2/2001 O znaku města 
Telče a jeho užívání, bezúplatné užití znaku města Telče společnosti OK VISION, spol. s r. 
o., na videofilm „Česká republika na dlani“. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 834-3/73/2005 
Rada města rozhodla prodloužit paní M. M. nájemní smlouvu na byt na dobu určitou do 30. 6. 
2006. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 835-4/73/2005 
Rada města na základě doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek rozhodla, že 
vítězem veřejné soutěže na zhotovitele stavby „Inženýrské sítě pro 36 rodinných domků v 
lokalitě Telč - Svatojánská" se stalo sdružení firem VHS Vysočina, a. s. Jihlava a Jan Naidr, 
spol. s r. o. Praha 4, neboť nabídka sdružení nejlépe splnila kritéria hodnocení uvedená v 
oznámení zadávacího řízení a byla komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
Hlasování: 5 pro, 1 proti 
 
UR 836-5/73/2005 
Rada města přidělila byt panu J. V. na dobu určitou do 31. 12. 2006. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 837-6/73/2005 
Rada města rozhodla vyzvat k podání nabídky na výběr zhotovitele veřejné zakázky - stavební 
práce "Revitalizace toku a rybníka Nadýmák v Telči" tyto firmy: 
1. VHS Brno a.s 
2. LESOSTAVBY Třeboň, a.s.  
3. Ekostavby Brno a.s. 
4. Kolping ABS spol. s r.o., Brno 
5. AGROSTAV a.s., Jihlava 
Hlasování: 5 pro 
 
 



UR 838-6/73/2005 
Rada města jmenovala hodnotící komisi na výběr zhotovitele veřejné zakázky - stavební práce 
"Revitalizace toku a rybníka Nadýmák v Telči" ve složení: 
1. Mgr. Roman Fabeš, starosta, náhr. Hana Múllerová, místostarostka 
2. Ing. Josef Plucar, náhr. Bohumil Norek 
3. Ing. Bohumil Tripal, náhr. Ing. Věra Marečková 
4. Antonín Dvořáček, náhr. Ing. Zdeněk Posád 
5. Ing. Dalibor Matoušek, náhradník Ing. J. Bartošek. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 839-10/73/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření z rezervy města ve 
výši 400 tis. Kč na provozní náklady domova důchodců (§ 6409, pol.5901/§ 4316, pol. 5331). 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 840-11/73/2005 
Rada města schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy podání 11/73. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 841-13/73/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. st. 1513/2 o 
výměře 418 m2 v obci a k. ú. Telč žadatelům dle přiložené žádosti, a to za cenu 100 Kč/m2. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 842-14/73/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 50 tis. Kč na účelovou 
dotaci Společnosti telčské místní dráhy pro pořízení mobilní zdvihací plošiny (§6409, pol. 
5901/§ 3319, pol. 6329). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 843-15/73/2005 
Rada města na základě doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek schvaluje 
zhotovitele dílčí části zakázky Tvorba propagačních tiskovin A. B. - Dobrý důvod, Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 844-16/73/2005 
Rada města schvaluje prodejní cenu publikace Vlastivěda moravská - Dačicko-Slavonicko-
Telčsko ve výši 470 Kč/ks. 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


