
Usnesení 
z 76. schůze rady města, dne 14.12.2005 

 
 
UR 873-2/76/2005 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5113 o výměře cca 
1170 m2, parc. č. 5132 o výměře cca 200 m2 a parc. č. 7451 o výměře 864 m2, vše v obci a k. 
ú. Telč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 874-3/76/2005 
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 
zrušení nedobytné pohledávky dle upraveného textu podání 3/76. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 875-5/76/2005 
Rada města na základě doporučení výběrové komise pro hodnocení a posouzení nabídek 
schválila zhotovitele zakázky "Dodávka metropolitní sítě pro město Telč - METNET Telč" 
akciovou společnost AutoCont CZ. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 876-6/76/2005 
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,ve 
které oprávněný z věcného břemene - Město Telč má v úmyslu vybudovat a provozovat na 
pozemku 7482/2 v k. ú. Telč kanalizaci a vodovod a vlastník pozemku a budoucí povinný z 
věcného břemene souhlasí s realizací stavby.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 877-7/76/2005 
Rada města Telče doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o 
místních poplatcích se stanovením sazby ve výši 500 Kč na osobu a kalendářní rok. 
Hlasování: 4 pro, 1 proti 
 
UR 878-11/76/2005 
Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 25.000 Kč z rezervy města na speciální účet 
projektu "Zkvalitnění propagace a posílení image města Telče - SROP I". 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 879-12/76/2005 
Rada města schvaluje udělení souhlasu k právu podnájmu pozemku parc. č. 72/1 v obci a k. ú. 
Telč ve prospěch společnosti BENZINA a. s. jako podnájemce, a to s účinností od 1. 1. 2006. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 
UR 880-13/76/2005 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
 
1) převod finančních prostředků ve výši 366.573,44 Kč (zůstatek finančních prostředků 
získaných převodem ŠS) 
2) převod finančních prostředků ve výši 657.631,18 Kč z rezervy města  



na zvláštní účet zřízený pro akci "Rekonstukce komunikací zpřístupňujících Náměstí 
Zachariáše z Hradce"  
3) převod finančních prostředků ve výši 1.000.000,-- Kč ze Sporoinvestu 
4) převod finančních prostředků ve výši 721.712,13 Kč z rezervy města 
 
na zvláštní účet zřízený pro akci "Rekonstrukce přístupové cesty k historickému jádru města 
Telče (UNESCO)"  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 881-14/76/2005 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků uvedených v příloze podání 
14/76. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 882-15/76/2005 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 7024/1 o výměře 1199 
m2, parc. č. 7024/2 o výměře 274 m2 a parc. č. 7024/3 o výměře 174 m2, vše v obci a k. ú. 
Telč.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 883-17/76/2005 
Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizaci Základní škola Masarykova na 
rok 2006 dle přílohy podání 17/76. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 884-18/76/2005 
Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizaci Mateřské škola Telč na rok 2006 
dle přílohy podání 18/76. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 885-19/76/2005 
Rada města vzala na vědomí "Vnitřní směrnici pro stanovení odpisového plánu příspěvkové 
organizace Domov důchodců Telč". 
Rada města schválila odpisový plán na rok 2006 příspěvkové organizaci Domov důchodců 
Telč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 886-20/76/2005 
Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Telč na 
rok 2006 dle přílohy podání 20/76. 
Hlasování: 6 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 


