
Usnesení 
z 75. schůze rady města, dne 30.11.2005 

 
 
UR 855-2/75/2005 
Rada města Telč, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb. o obcích 
rozhoduje ve věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r.o., odsouhlasila 
návrh dohody o ukončení stávající smlouvy o osobním užívání služebního vozidla (včetně 
předávacího protokolu), návrh novelizované smlouvy o osobním užívání služebního vozidla 
(včetně předávacího protokolu). 
Hlasování: 2 pro, 1 proti, 1 se zdržel – usnesení nebylo přijato 
 
UR 856-3/75/2005 
Rada města Telč, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb., o obcích 
rozhoduje ve věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r. o., odsouhlasila 
návrh předloženého ceníku prací a služeb platného od 1. 1. 2006 
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel 
 
UR 857-4/75/2005 
Rada města schvaluje provedení rozpočtového opatření v rozsahu dle textové části podání č. 
4/75. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 858-6/75/2005 
Rada města odsouhlasila výsledek vyhodnocení veřejné soutěže na zhotovitele stavby 
"Rekonstrukce komunikací zpřístupňujících Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči" a souhlasí 
s tím, aby smlouva o provedení díla byla uzavřena s firmou STRABAG, a. s.,  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 859-7/75/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
1. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině DDM Telč 
2. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ Telč 
3. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Telč, Hradecká 
4. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Telč, Masarykova 
5. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZUŠ  
tak, jak byly předloženy v příloze podání. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 860-8/75/2005 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření z rezervy města ve výši 100 tis. Kč TJ Sokol Telč 
na úhradu energií ve sportovní hale (§ 6409, pol. 5901/§ 3419, pol. 5229). 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 
UR 861-9/75/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodeje 36 pozemků pro 
stavbu RD. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podmínky prodeje dle upravené textové 
části podání č. 9/75. 
Hlasování: 5 pro 



 
UR 862-10/75/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení přijetí úvěru na financování Projetku 
METNET ve výši 5.750 tis. Kč za podmínek dle nabídky České spořitelny, a. s. Jihlava s 
fixací úrokové sazby na 2 roky. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 863-11/75/2005 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 
2372/2, parc. č. 2400/8, parc. č. 2400/9, parc. č. 2400/18, vše v obci a k. ú. Telč za účelem 
zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.825 Kč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 864-12/75/2005 
Rada města schvaluje nevyužití předkupního práva k budově bez čp/če-občanská vybavenost 
v obci Telč postavené na pozemcích parc. č. st. 793/2 a st. 793/4 v katastrálním území Telč za 
podmínek dle textové části podání 12/75. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 865-13/75/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Deklaraci Zdravé město a politika 
Agendy 21 starostu Mgr. Romana Fabeše. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 866-14/75/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby v souladu s odst. 2u) §84 zák. č.128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, pojmenovalo ulici v nově budované obytné zóně – „36 RD 
Svatojánská“ rovnoběžné s ulicí 28. října názvem "ulice Foitova" a ulici v prodloužení osy 
ulice Svatojánské sloučit se stávajícím a dnes již zažitým názvem ulice „Svatojánská“ 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 867-15/75/2005 
Rada města schvaluje podání žádosti z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na rok 2006 pro 
projekty v oblasti výtvarného umění, programu Podpora činnosti galerií a odborných 
profesních organizací na výstavní program 2006 Městské galerie Hasičský dům. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 868-16/75/2005 
Rada města schvaluje záměr převodu členských práv a povinností k bytům v bytovém domě v 
Telči – pí. A. K. a pí. L. P. dle textové části podání 16/75. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 869-17/75/2005 
Rada města na základě doporučení komise pro hodnocení a posouzení nabídek rozhodla, že 
vítězem veřejné soutěže na zhotovitele stavby "Revitalizace toku a rybníka Nadýmák v Telči" 
se stala firma EKOSTAVBY BRNO a. s., Brno. 
Hlasování: 6 pro 
 
 



UR 870-18/75/2005 
Rada města souhlasí se záměrem podat žádost o finanční příspěvek z grantu Fondu Vysočina 
na „Studii uplatnění obnovitelných zdrojů energií v Telči“. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 871-19/75/2005 
Rada města na základě doporučení výběrové komise pro hodnocení a posouzení nabídek 
schválila zhotovitele zakázky Zkvalitnění propagace a posílení image města Telče - dílčí části 
zhotovení multimediálního CD a DVD a www stránek turistického regionu Telčsko pana P. 
K.,  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 872-20/75/2005 
Rada města schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy podání 20/75. 
 
 
 
 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města  

Hana Mullerová 
místostarostka města  

 


