
Usnesení 
z 78. schůze rady města, dne 26.01.2006 

 
 
UR 912-2/78/2006 
Rada města schvaluje předložení žádosti na podporu projektu "Mobile Telč" do dotačního 
programu GIS-V Fondu Vysočiny. 
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel 
 
UR 913-3/78/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku: "ŠKOLSKÉ 
OBVODY SPÁDOVÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ÚZEMÍ MĚSTA TELČE" tak, jak 
byla předložena v příloze podání 3/78. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 914-4/78/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit "Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině 
Základní školy Telč, Hradecká" ve které povoluje své příspěvkové organizaci pořádat v rámci 
své doplňkové činnosti jazykové kurzy. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 915-5/78/2006 
Rada města schvaluje platy ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2006 
dle přiložené přílohy. 
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel 
 
UR 916-6/78/2006 
Rada města souhlasí se záměrem podat žádost o finanční podporu z programu MMR ČR 
"Podpora výstavby technické infrastruktury pro následnou výstavbu RD" pro stavbu 
inženýrských sítí pro 36 RD v obytné zóně Telč - Svatojánská v rozsahu textové části podání. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 917-7/78/2006 
Rada města schvaluje záměr podat žádost o podporu projektu k zadržení vody v krajině a k 
péči o přírodní prostředí - z Fondu Vysočiny - grantový program Krajina Vysočiny 2005 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 918-8/78/2006 
Rada města schvaluje zadávací kritéria pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele akce 
„Rozvoj turistické infrastruktury v Telči" a jmenuje komisi pro hodnocení a posouzení 
nabídek na zhotovitele projektu „Rozvoj turistické infrastruktury v Telči“ dle upravené 
textové části podání č. 8/78/2006 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 919-9/78/2006 
Rada města schvaluje finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Telč na vydání pamětní 
brožury a uskutečnění vzpomínkové akce při příležitosti 60. výročí založení Mysliveckého 
sdružení Telč ve výši 3 tis.Kč. 
Hlasování: 6 pro 
 



UR 920-10/78/2006 
Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.tis. Kč Gymnáziu O. Březiny a Střední 
odborné škole v Telči na částečnou úhradu nákladů na dopravu studentů na Mezinárodní 
lyžařský tábor v Malá Lučivná - Magura na Slovensku. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 921-11/78/2006 
Rada města pověřuje vedoucí finančního odboru provedením poptávkového řízení na přijetí 
úvěru na financování projektu "Rozvoj turistické infrastruktury v Telči" dle upravené textové 
části podání 11/78. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 922-12/78/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města Telče na 
období 2007-2008 dle přílohy podání 12/78. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 923-14/78/2006 
Rada města schvaluje Ing. Miloši Roudenskému, řediteli Domova důchodců v Telči platový 
výměr dle přílohy podání, který je v platnosti od 1. 1. 2006. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 924-15/78/2006 
Rada města schválila finanční příspěvek Podjavořičanu na dopravu souboru na IX. národní 
krojovaný ples Folklorního sdružení ČR ve výši 2 tis. Kč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 925-16/78/2006 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 190/1, 111/3, 111/7, 111/9 
v obci a k. ú. Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 926-17/78/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytování stomatologické 
lékařské služby první pomoci s obchodní společností STOMA, s. r. o., Telč pro obce 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Telč a pověřuje starostu města k podpisu 
smlouvy. 
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel 
 
UR 927-18/78/2006 
Rada města schvaluje partnerství města Telč v projektu Profesionalizace a rozšíření činnosti 
Občanské poradny Jihlava v oblasti poskytování pomoci dlouhodobě nezaměstnaným. 
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 


