
Usnesení 
z 86. schůze rady města, dne 03.05.2006 

 
 
UR 1013-2/86/2006 
Rada města schvaluje změnu realizace části projektu METNET Telč dle podání 2/86. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1014-3/86/2006 
Rada města schvaluje: 
1. Dodatek č. 1 Pravidel rady města pro zřizování školských rad při mateřských a základních 
školách zřizovaných městem Telč dle přílohy podání 3/86. 
2. Pravidla rady města pro zřizování školských rad při mateřských školách zřizovaných 
městem Telč dle přílohy podání 3/86. 
3. Volební řád školské rady, který je nedílnou součástí Pravidel dle přílohy podání 3/86. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1015-4/86/2006 
Rada města na základě doporučení výběrové komise pro hodnocení a posouzení nabídek 
schvaluje zhotovitele zakázky Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu 
Telčsko společnost s ručením omezením DHV CR, Táboritská 1000/23, 130 87 Praha 3. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1016-5/86/2006 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci na provozní náklady SK Telč 
(provoz fotbalového stadionu) ve výši 150.000 Kč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1017-6/86/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby pověřilo starostu města k jednání s ředitelem 
Rybářství Telč, a. s. o možnosti jiných podmínek na odkoupení správní budovy č. p. 417.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1018-7/86/2006 
1) Rada města Telče souhlasí s užitím veřejného prostranství na území města Telče takto: 
 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 32 pro podnikatelku  
xxxxxxxxxxxx, IČO 45638136, provozovatelku "Pizzerie", v době od 1. 6. 2006 do 17. 9. 
2006 v rozsahu 37 m2 
 
- pro zřízení posezení na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 70 pro podnikatelku 
xxxxxxxxxxxxx, IČO 66539765, provozovatelku "Bistra", v době od 1. 6. 2006 do 31.8.2006, 
v rozsahu 9 m2 
 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před čp.23 pro podnikatele 
xxxxxxxxxxxxxxxx, IČO 67041493, provozovatele "Kavárny Antoniana", v době od 1. 6. 
2006 do 29.10.2006, v rozsahu 16 m2 
 



- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 33 pro podnikatele 
xxxxxxxxxxxxx, IČO 26955075, provozovatele restaurace "U Zachariáše", v době od 1. 6. 
2006 do 30.9.2006, v rozsahu 78 m2 
 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 7 pro společnost RUBBY 
CZ s.r.o, provozovatele hotelu Černý Orel, v době od 1. 6. 2006 - do 30.9.2006, v rozsahu 
70,4 m2 
 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před čp. 43 pro podnikatele 
xxxxxxxxxxxxxxx, provozovatele "Cukrárny Celerin", v době od 1. 6. 2006 do 30.9.2006 v 
rozsahu 20 m2  
 
- pro zřízení předzahrádky na nám. Zachariáše z Hradce před č.p. 16 pro xxxxxxxxxxxxx, 
provozovatele restaurace U Zeleného Žížaly, v době od 1. 6. 2006 - 30. 9. 2006 v rozsahu 5 
m2, 
s tím, že u všech provozovatelů si město Telč prostřednictvím odboru rozvoje a ÚP vyhrazuje 
právo posunout termín zahájení užívání veřejného prostranství s ohledem na postup 
stavebních prací na náměstí a v okolních ulicích a to před i po 1. 6.  
 
2) Technicko-estetické provedení předzahrádek a posezení bude dle vydaných rozhodnutí. 
 
3) Delší časové užití veřejného prostranství než je uvedeno v usnesení je možné za podmínky 
jeho ohlášení a úhrady poplatku za dané období. 
 
4) V případě důvodů, jež nesnesou odkladu, a které nelze řešit jinak, si Město Telč, 
prostřednictví odboru rozvoje a ÚP, vyhrazuje právo nařídit provozovateli posezení nebo 
předzahrádky na nezbytně nutnou dobu odklidit nebo omezit. V případě takovéhoto omezení 
bude místní poplatek v alikvotní výši vrácen.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1019-8/86/2006 
Rada města souhlasí s navrhovanou změnou formy zástavby v obytné zóně Telč - Svatojánská 
v upraveném znění 8/86 (v 1.01 – 3 samostatné RD). 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny Regulačního plánu 
obytné zóny Telč – Svatojánská ve smyslu změny formy zástavby ve skupině řadových 
rodinných domků 1.02. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1020-9/86/2006 
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na dobu určitou do 31. 12. 2006. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1021-11/86/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o partnerství v projektu Vysočina – evropský region 
rovných příležitostí mezi Městem Telč a Sdružením pro životní prostředí zdravotně 
postižených v ČR dle přílohy podání 11/86. 
Hlasování: 5 pro 
 
 



UR 1022-12/86/2006 
Rada města stanovila, aby tajemník MěÚ Mgr. Pavel Soukop byl oprávněn užívat ve smyslu § 
108 odst. 2) zák. o obcích při významných příležitostech závěsný odznak. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1023-13/86/2006 
Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 16 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1024-14/86/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 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 14/86. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1025-15/86/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o financování v rámci Dispozičního fondu INTERREG 
IIIA v kraji Vysočina na česko-rakouské hranici mezi Sdružením obcí Vysočiny a městem 
Telč na projekt „Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna a 
Mozartova jízda“ dle přílohy podání 15/86. 
Hlasování: 5 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 


