
Usnesení 
z 87. schůze rady města, dne 17.05.2006 

 
 
UR 1026-2/87/2006 
Rada města schvaluje podání žádosti ZŠ Telč,Masarykova na financování projektu Otevřená 
škola-vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce do Společného regionálního 
operačního programu (SROP). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1027-2/87/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci se ZŠ Telč, 
Masarykova na projektu Otevřená škola-vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce dle 
upravené přílohy podání 2/87. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1028-3/87/2006 
Rada města neschvaluje rozpočtové opatření ve výši 200 tis. Kč pro Základní školu 
Masarykova na nákup nábytku.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1029-5/87/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 7364/1 o 
výměře cca 1 m2 v obci a k. ú. Telč manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
za kupní cenu 100 Kč/m2 za podmínek smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní dle 
upravené přílohy podání 5/87. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1030-6/87/2006 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 6028/2 v obci a k. ú. Telč o výměře 
cca 80 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) za podmínek dle návrhu nájemní smlouvy.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1031-7/87/2006 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření v rozsahu:Z § 6409 (ostatní činnosti), pol. 5901 
(rezerva) schváleného rozpočtu města pro rok 2006 přesunout částku ve výši 80 tis. Kč na 
rozšíření a doplnění sběrných míst separovaného odpadu v Telči do výdajové části § 3723 
(sběr a svoz ostatních odpadů) pol. 5137 (drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek).  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1032-8/87/2006 
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo se sdružením VHS Vysočina , a. s. a 
Jan Naider, spol. s r. o. na stavbu "Inženýrské sítě pro obytnou zónu pro stavbu 36 RD - ulice 
Svatojánská Telč" s podmínkami dle upravené varianty 2) podání 8/87. 
Hlasování: 5 pro 
 
 
 
 
 



UR 1033-9/87/2006 
Na základě doporučení hodnotící komise rada města rozhodla, že smlouva na realizaci stavby 
"Telč II - oprava povrchu chodníků ulice Staňkova a ulice Masarykova" bude uzavřena s 
uchazečem SATES MORAVA, spol.s r. o. 
Hlasování: 5 pro 
 

 

 

 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Mullerová, v. r. 
místostarostka města 

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


