
Usnesení 
z 81. schůze rady města, dne 22.02.2006 

 
 
UR 940-3/81/2006 
Rada města schvaluje výši nájemného za byt č. 1 v ZŠ Hradecká ve výši 1920 Kč/měsíc. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 941-4/81/2006 
Rada města rozhodla přidělit byt č. 28 v Domě s pečovatelskou službou paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za podmínky, že sociální odbor MěÚ Telč vydá kladné 
stanovisko k uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 942-6/81/2006 
Rada města schvaluje snížení nájemného za pronájem rybníků Ulický, Štěpnický a 
Staroměstský na částku 70.500 Kč ročně. 
Hlasování: 0 pro, 5 proti – usnesení nebylo přijato. 
 
UR 943-6/81/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o ukončení pronájmu mezi městem Telč a Rybářství 
Telč, a. s. dle přílohy podání 6/81 
Hlasování: 0 pro, 5 proti– usnesení nebylo přijato. 
 
UR 944-7/81/2006 
Rada města schvaluje prodej neupotřebitelného majetku ze školní jídelny Základní školy 
Masarykova dle upravené přílohy podání 7/81. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 945-10/81/2006 
Rada města schvaluje záměr příspěvkové organizace Domov důchodců Telč podat žádost o 
dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí dle textové části podání 10/81. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 946-11/81/2006 
Rada města schvaluje záměr podat žádost o podporu projektu Telčský desetiboj seniorů z 
Fondu Vysočiny programu Jednorázové akce 2006. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 947-12/81/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou 
Vysočina na rok 2006 dle upravené přílohy podání 12/81. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 948-13/81/2006 
Rada města schvaluje záměr podat žádost o podporu projektu z Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky zastoupené v kraji Vysočina sdružením obcí Vysočiny – Dispoziční fond na 
projekt Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna a Mozartova jízda. 
Hlasování: 5 pro 
 



UR 949-15/81/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi krajem 
Vysočina a městem Telč (obcí s rozšířenou působností) o zajišťování Programu obnovy 
venkova kraje Vysočina 2006 dle přílohy podání 15/81. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 950-16/81/2006 
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na 
nemovitost čp. 63 dle upravené přílohy podání 16/81. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 951-17/81/2006 
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu veřejného prostranství pro účely natáčení 
scén k připravovanému celovečernímu filmu společnosti Jakubisko film, s r. o. "Bathory" dle 
upravené přílohy podání 17/81. 
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 


