
Usnesení 
z 83. schůze rady města, dne 22.03.2006 

 
 
UR 971-2/83/2006 
Rada města, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) rozhoduje ve věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r. o., se 
seznámila s roční účetní závěrkou za rok 2005 a na základě toho ji schvaluje ve znění podání 
2/83. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 972-3/83/2006 
Rada města, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) rozhoduje ve věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r. o., se 
seznámila s návrhem přerozdělení nerozděleného zisku z minulých let a na základě toho jej 
schvaluje ve znění podání 3/83. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 973-4/83/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o výpůjčce, správě a zajištění provozu metropolitní sítě 
METNET Telč dle přílohy podání. 
Hlasování: 3 pro, 3 se zdrželi – NEBYLO PŘIJATO 
 
UR 974-5/83/2006 
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o pronájmu movitého a nemovitého 
majetku uzavřeného mezi městem a společností Služby Telč, spol. s r. o. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 975-6/83/2006 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 200 tis. Kč (§ 6409 pol. 5901/§ 2212 pol. 
5169) na zimní údržbu komunikací dle upravené textové části podání 6/83. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 976-7/83/2006 
Rada města schvaluje společnost Služby Telč, spol. s r. o. jako zhotovitele stavby "Stavební 
úpravy v objektu čp. 453 v ul. Na Sádkách za účelem zřízení pracoviště na pořízení 
cestovních pasů s biometrickými údaji" a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o 
provedení díla. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 977-9/83/2006 
Rada města schvaluje záměr podat žádost o finanční příspěvek z dotačních titulů SROP na 
stavbu nových školních dílen pro ZŠ Masarykova 141 dle textové části podání 9/83. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 978-9/83/2006 
Rada města schvaluje smlouvu s RRAV Jihlava, z. s. p. o. na vypracování žádosti o finanční 
příspěvek z dotačních titulů SROP na stavbu nových školních dílen pro ZŠ Masarykova 141 a 
pověřuje starostu města jejím podpisem. 
Hlasování:4 pro, 1 proti 
 
UR 979-11/83/2006 
Rada města souhlasí se zvýšením kapacity školní družiny při Základní škole Telč, Hradecká 
234 z nynější kapacity 70 na výši 100.  
Hlasování: 6 pro 



 
UR 980-12/83/2006 
Město Telč vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele(ky) příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Telč dle přílohy podání 12/83. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 981-13/83/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o budoucí smlouvě na prodej 
stavebních pozemků žadatelům dle přílohy podání 13/83. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 982-15/83/2006 
Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 4.000 Kč od paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 983-16/83/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí úvěru na financování Projektu 
„Rozvoj turistické infrastruktury v Telči“ ve výši 8.700 tis Kč za podmínek dle nabídky České 
spořitelny, a. s. Jihlava s fixací úrokové sazby na 2 roky. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 984-17/83/2006 
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemních smluv v budově čp. 330 (poliklinika Telč) 
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pro podnikání v oboru prodej - nákup a to od 1.3.2006 
do 30. 6. 2006. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 985-19/83/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit počet členů zastupitelstva města na 
volební období 2006 až 2010 na 21. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 986-21/83/2006 
Rada města, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) rozhoduje ve věcech jediného společníka společnosti Služby Telč, spol. s r. o., 
schvaluje finanční odměnu a nepeněžní část platu řediteli Služeb Telč, spol. s r. o. Radovanu 
Bockovi ve výši dle upraveného textu podání 21/83. 
Hlasování: 5 pro, 1 proti 
 
UR 987-22/83/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2006 uzavřené mezi Městem 
Telč a firmou Ekostavby Brno, a. s. na akci "Revitalizace toku a rybníku Nadýmák v Telči". 
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 


