
Usnesení 
z 74. schůze rady města, dne 15.11.2005 

 
 
UR 845-4/74/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti do BroadBandového 
fondu (MICR) za účelem realizace projektu METNET Telč II. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 846-5/74/2005 
Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou FLOD Praha, a. s. za 
podmínek dle textové části podání 5/74. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 847-6/74/2005 
Rada města schvaluje složení komise pro vyhodnocení poptávkového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace stavby „Dispoziční úpravy uvnitř budovy ZŠ Telč Masarykova 141“ 
dle textové části podání 6/74. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
 
UR 848-6/74/2005 
Rada města schvaluje seznam firem, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky na 
vypracování projektové dokumentace stavby „Dispoziční úpravy uvnitř budovy ZŠ Telč 
Masarykova 141“ dle upravené textové části podání 6/74 (tzn. seznam firem rozšířen o firmu 
H-projekt). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 849-7/74/2005 
Rada města schvaluje ceny za svoz a likvidaci TKO pro podnikatelské subjekty a ostatní 
organizace s platností od 1. 1. 2006 dle textové části podání 7/74. 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit poplatek za svoz a likvidaci TKO pro 
rok 2006 ve výši 500 Kč/osobu a rok. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 850-8/74/2005 
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření přesunem z § 3632 (pohřebnictví) pol. 
5171 částky 100 tis. Kč do § 3723, pol. 5169. 
Hlasování: 5 pro  
 
UR 851-9/74/2005 
Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu na zajištění prodeje 36 pozemků pro výstavbu 
RD v lokalitě Telč - Svatojánská s firmou Ing. Zdeněk Kohoutek, Telč.  
Rada města pověřuje starostu města uzavřením mandátní smlouvy. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 852-10/74/2005 
Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu na výkon IIČ na stavbě "Inženýrské sítě pro 
36 rodinných domků v lokalitě Telč - Svatojánská" s firmou STAVONA Jihlava, spol. s r. o.  
Rada města pověřuje starostu města uzavřením mandátní smlouvy. 
Hlasování: 5 pro 



 
UR 853-12/74/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium na rok 2006 dle 
textové části podání 12/74. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 854-14/74/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 12 tis. Kč z § 3741,pol.5169 na § 3742,pol. 
5169. 
Hlasování: 5 pro 
 

 

 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Mullerová, v. r. 
místostarostka města 

 
Anonymizováno dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. jp 


