
Usnesení 
z 80. schůze rady města, dne 08.02.2006 

 
 
UR 931-2/80/2006 
1. Rada města bere na vědomí řešení povolení rekonstrukce VO v podloubí na nám. 
Zachariáše z Hradce dle textové části podání 2/80. 
2. Rada města bere na vědomí pověření pracovníka MěÚ, Jiřího Saluse, vyřízením 
administrativních úkonů nutných k vydání stavebního povolení. 
3. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene dle přílohy podání 2/80 z důvodů uvedených v textové části podání 2/80. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 932-3/80/2006 
Rada města schvaluje uzavření dohody o úhradě nákladů na úpravu komunikace pro pěší v 
prostoru okružní křižovatky silnic II/112, III/40610 v Telči, ul. Slavíčkova, Staňkova, 
Masarykova s Krajem Vysočina dle přílohy podání 3/80.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 933-4/80/2006 
1. Rada města vybrala firmu Ing. arch. Vohralík, inženýrské služby, U Hřbitova 40, 586 01 
Jihlava na zajištění technického dozoru a inženýrské činnosti na akci "Revitalizace toku a 
rybníku Nadýmák v Telči". 
2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy a plné moci na technický dozor během stavby a po 
dokončení stavby "Revitalizace toku a rybníku Nadýmák v Telči" s firmou Ing. arch. 
Vohralík, inženýrské služby, U Hřbitova 40, 586 01 Jihlava dle přílohy podání 4/80. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 934-5/80/2006 
Rada města schvaluje záměr podat žádost o finanční dotaci podle "Zásad pro poskytování 
dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina" na obnovu městských památek v 
rozsahu textu podání 5/80. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 935-6/80/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvky žadatelům o dotaci 
dle "Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina" ve výši 
dle upraveného návrhu podání 6/80. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 936-7/80/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Rámcové smlouvy s 
Jihomoravskou plynárenskou, a. s., Brno o finančním podílu na zajištění plynofikace obytné 
zóny Telč – Svatojánská dle přílohy podání 7/80.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 937-8/80/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p. č. PK 6157/3 o 
výměře 63 m2 v obci a k. ú. Telč od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za cenu 100 Kč/m2. 



Hlasování: 6 pro 
 
UR 938-10/80/2006 
Rada města schvaluje pronájem nemovitosti č.p. 57 v Masarykově ulici Obecně prospěšné 
společnosti "Čtyřlístek" Dětského domova v Telči za podmínek uvedených v textové části 
podání 10/80.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 939-11/80/2006 
Rada města schvaluje finanční příspěvek TJ Řásná ve výši 3 tis. Kč na činnost TJ Řásná za 
podmínky, že bude zajištěna běžecká stopa z Telče do Řásné a z Telče do Lhotky a že 
poskytnutí příspěvku schválí Sportovní komise. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 

 

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 


