
Usnesení 
z 82. schůze rady města, dne 07.03.2006 

 
 
UR 952-2/82/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 190/1 o vým. 
188 m2, parc. č. 111/3 o vým. 51 m2, parc. č. 111/9 o vým. 284 m2 v obci a k. ú. Telč MO 
MRS Telč za cenu 100 Kč/m2. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 953-3/82/2006 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části nemovitosti v ul. Masarykova čp. 
330 za podmínek dle upravené textové části podání 3/82. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 954-4/82/2006 
Rada města rozhodla nepřidělit byt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 955-5/82/2006 
Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč Muzejní a 
vlastivědné společnosti v Brně na vydání monografie Středověká vesnice na Moravě za 
podmínek dle textové části podání 5/82. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 956-7/82/2006 
Rada města schvaluje v souladu s čl. 2 odst. 2 vyhlášky města Telče č. 2/2001 O znaku města 
Telče a jeho užívání, bezúplatné užití znaku města Telče Klubu filatelistů ze Žďáru nad 
Sázavou. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 957-8/82/2006 
Rada města souhlasí se záměrem podat žádost na Fond Vysočiny o finanční příspěvek na 
rozšíření a doplnění sběrných míst separovaného odpadu na území města Telče. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 958-9/82/2006 
Rada města schvaluje výběrovou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zadání 
veřejné zakázky na projekt „Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu 
Telčsko“ v rámci projektu 4.1.2. SROP. 
Rada města schválila firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky na projekt 
„Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko“ v rámci projektu 4.1.2. 
SROP. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 959-10/82/2006 
Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Telč a firmou Kolping ABS 
spol. s r. o. na akci "Rekonstrukce kanalizace na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči - část 
Palackého" za podmínek dle upravené přílohy podání 10/82 a pověřila starostu města jejím 
podpisem.  



Hlasování: 6 pro 
 
UR 960-11/82/2006 
Rada města souhlasí se záměrem podat žádost na MŽP o dotace na pořízení studie 
proveditelnosti z Programu péče o urbanizované prostředí 2006.  
Hlasování: 6 pro 
 
UR 961-12/82/2006 
Rada města souhlasí se záměrem podat žádost na Fond Vysočiny o finanční příspěvek na 
výstavbu a údržbu dětských hřišť.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 962-13/82/2006 
Rada města jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na dodavatele "Studie a PD 
rekonstrukce a rozšíření ZŠ III, ul. Hradecká", dle upravené textové části podání č. 13/82. 
Rada města schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky v soutěži na 
zhotovitele studie a PD dle upravené textové části podání č. 13/82. 
Rada města schvaluje zadávací podmínky poptávkového řízení dle přílohy podání 13/82. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 963-14/82/2006 
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvy paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
všem na dobu určitou do 31. 3. 2008. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 964-15/82/2006 
Rada města rozhodla prodloužit paní xxxxxxxxxxxxxxxx nájemní smlouvu na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou do 31. 3. 2007. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 965-16/82/2006 
Rada města schvaluje záměr podat žádost o podporu zpracování studií využití kulturních 
památek - z Fondu Vysočiny - grantový program „Nevyužívané památky“. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 966-17/82/2006 
Rada města schvaluje postup finančního odboru ve věci výkladu a aplikace inflační doložky v 
nájemních smlouvách uzavíraných před 28. 2. 2006 s tím, že v nových nájemních smlouvách 
a nájemních smlouvách dosud platných bude inflační doložka nahrazena novou inflační 
doložkou, podle které se bude inflace zvyšovat o inflaci za předchozí kalendářní rok. 
Hlasování: 5 pro, 1 proti 
 
UR 967-19/82/2006 
Rada města souhlasí s užíváním autobusového stání č. 5 na autobusovém nádraží v Telči 
provozovatelem autobusové linky č. 1831205 - Praha - Jihlava - Telč/Třebíč - Moravské 
Budějovice - Bítov/Znojmo, spoj. č. 3 a 8. 
Hlasování: 6 pro 
 
 



UR 968-20/82/2006 
Rada města schválila 7 000 Kč na realizaci projektu Zmizelí sousedé dle textové části podání 
20/82. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 969-22/82/2006 
Rada města vyslovila souhlas s připojením Města Telče k výzvě Obce Dolní Cerekve 
adresované Statutárnímu městu Jihlava na řešení problému vzniklého obcím a městům v 
souvislosti s akcí Statutárního města Jihlavy zaměřenou na získání nových občanů s trvalým 
pobytem v krajském městě. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 970-22/82/2006 
Rada města podporuje vytvoření Regionu Renesance a jeho aktivity zakotvené v Memorandu 
Regionu Renesance. 
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 


