
Usnesení 
z 85. schůze rady města, dne 19.04.2006 

 
 
UR 995-2/85/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce 
„Zkvalitnění propagace a posílení image města Telče“ v rámci grantového schématu Podpora 
regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle přílohy podání 2/85. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 996-3/85/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Sponzorskou smlouvu na rok 2006 o vzájemné spolupráci mezi 
městem Telč a akciovou společností Pivovar a sodovkárna Jihlava dle přílohy podání 3/85. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 997-4/85/2006 
Rada města Telče jmenuje členy konkurzní komise pro konkurz na ředitele/ku ZUŠ Telč, 
příspěvkové organizace v tomto složení: 
1.předseda komise: Mgr. Roman Fabeš 
2.člen (za zřizovatele): Mgr. Pavel Soukop 
3.člen (za KrÚ): Mgr. Dagmar Hřebenová 
4.člen (odborník v oblasti): Helena Šimánková 
5.člen (za ZUŠ Telč):Oldřich Nosek 
6.člen (za ČSI): Mgr. Marie Nováková 
Tajemník komise: Eva Cupáková 
Náhradníci za zřizovatele: RNDr. Stanislav Máca, Ing. Josef Plucar 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 998-5/85/2006 
Rada města vybrala dodavatele výpočetní techniky specifikované v předmětu výzvy „MěÚ 
Telč-10PC“ firmu Pavel Ondrák-CompOn a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 
UR 999-6/85/2006 
Rada města odvolává člena komise pro regeneraci MPR a MPZ Ing. Petra Gryce a jmenuje na 
jeho místo Bc. Pavlu Zvolánkovou. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1000-8/85/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční podporu z Programu regenerace 
2006 a finanční příspěvek města jednotlivým žadatelům dle návrhu v podání 8/85. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1001-9/85/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Souborné stanovisko k 
projednávanému konceptu změny č. 2 ÚPM Telče (včetně vypuštění změny 2.04) v souladu s 
§ 21 odst. 5 a § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění. 
Hlasování: 6 pro 
 



UR 1002-10/85/2006 
Rada města odsouhlasila výsledek vyhodnocení veřejné soutěže na zhotovitele stavby 
„Rozvoj turistické infrastruktury v Telči“ a souhlasí s tím, aby smlouva o dílo byla uzavřena s 
firmou COLAS CZ, a. s., Kolbenova 259, 198 21, Praha 9. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1003-11/85/2006 
Rada města schvaluje záměr podat žádost na podporu akcí a opatření přispívajících ke zvýšení 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích z Fondu Vysočiny - grantový program 
„Bezpečná silnice 2006“. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1004-12/85/2006 
Rada města bere na vědomí informaci o postupu prací při rekonstrukci rozvodů veřejného 
osvětlení na náměstí Zachariáše z Hradce. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1005-13/85/2006 
Rada města schvaluje záměr podat žádost na Fond Vysočiny o finanční příspěvek z 
grantového programu „Čistá voda“ vyhlášeného Krajem Vysočina na akci „Projekt 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Štěpnická, Na Posvátné, Oldřichovo nám, 
Krátká, Úzká, Mlýnská, Tyršova, Nerudova a nám. Hrdinů. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1006-14/85/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh nařízení na vyhlášení Přírodního 
parku „Javořická vrchovina“ dle přílohy 14/85. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 
UR 1007-15/85/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na § 2212 (Silnice) 
dle upravené textové části podání 15/85. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1008-16/85/2006 
Rada města schválila příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Telč převod části 
finančních prostředků ve výši 120.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu. Finanční 
prostředky jsou určeny na nákup služebního osobního automobilu. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1009-18/85/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit níže uvedené podmínky bezúplatného 
převodu pozemku p. č. 2370/11, ostatní plocha, zeleň o výměře 409 m2 v katastrálním území 
Telč z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Telč: 
„Město Telč se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji pouze k 
dosavadním účelům, tj. jako veřejnou zeleň a chodníky, a to vše po dobu 10 let“. 
Hlasování: 5 pro 
 
 

 



UR 1010-19/85/2006 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 6028/2 o výměře 
cca 80 m2 v obci a k. ú. Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1011-20/85/2006 
Rada města schválila v souladu s čl. 2 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Telče č. 2/2001 
O znaku města Telče a jeho užívání, bezúplatné užití znaku města Telče Rotary klubu Telč. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1012-21/85/2006 
Rada města schvaluje podání žádosti o podporu z grantového programu Fondu Vysočiny 
Klenotnice Vysočiny 2006 na projekt výstavní expozice Historický vývoj města Telče. 
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 


