
Usnesení 
z 84. schůze rady města, dne 05.04.2006 

 
 

UR 988-2/84/2006 
Rada města schvaluje stanovení bodů III.finančních ukazatelů: 

1. Základní škola Telč, Masarykova - zisk ve výši 21.815,84 Kč je plně ponechán organizaci a 

organizace jej převede v částce 4.815,84 Kč do svého rezervního fondu a v částce 17.000,- Kč 

do fondu odměn. 

2. Základní škola Telč, Hradecká - zisk ve výši 62.365,20 Kč je plně ponechán organizaci a 

organizace jej převede do svého rezervního fondu. 

3. Mateřská škola Telč - zisk ve výši 37.336,63 Kč je plně ponechán organizaci a organizace 

jej převede do svého rezervního fondu. 

4. Základní umělecká škola Telč - zisk ve výši 61.625,81 je plně ponechán organizaci a 

organizace jej převede do svého rezervního fondu. 

5. Dům dětí a mládeže Telč - zisk ve výši 21.993,94 Kč je plně ponechán organizaci a 

organizace jej převede do svého rezervního fondu. 

6. Domov důchodců Telč - ztráta ve výši 15.730,02 Kč bude plně pokryt z rezervního fondu 

organizace.  

Hlasování: 4 pro 

 

UR 989-3/84/2006 
Rada města schvaluje vypovězení nájmu bytu:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

z důvodu uvedeného v § 711 odst. 2 písm. b) Občanského zákoníku. 

Hlasování: 6 pro 

 

UR 990-5/84/2006 
Rada města stanovila kritéria pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele akce "Telč II - oprava 

povrchu chodníků ulice Staňkova a ulice Masarykova" dle textové části podání č.5/84 

 

Rada města jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na zhotovitele stavby "Telč 

II - oprava povrchu chodníků ulice Staňkova a ulice Masarykova" dle textové části podání 

5/84. 

 

Rada města schválila firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky v soutěži na 

zhotovitele stavby "Telč II - oprava povrchu chodníků ulice Staňkova a ulice Masarykova" 

dle textové části podání 5/84. 

Hlasování: 6 pro 

 

UR 991-7/84/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 

městem Telč a Vysočinou na stavbu "Kanalizační a vodovodní řad pro ulici Batelovská" dle 

přílohy podání 7/84. 

Hlasování: 6 pro 

 

UR 992-8/84/2006 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 7364/1 v obci a k. ú. 

Telč. 

Hlasování: 6 pro 



UR 993-9/84/2006 
Rada města schvaluje přijetí podpory na realizaci projektu Marketingová studie cestovního 

ruchu turistického regionu Telčsko v rámci 2. kola výzvy SROP, grantového schématu 

Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina. 

Hlasování: 7 pro 

 

UR 994-10/84/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o výpůjčce, správě a zajištění provozu metropolitní sítě 

METNET Telč mezi Městem Telčí a Službami Telč, spol. s r. o., dle upravené přílohy podání 

10/84. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

 

 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 

starosta města  

Hana Müllerová, v. r. 

místostarostka města  

 

 

Anonymizováno dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. jp 


