
Usnesení 
z 88. schůze rady města, dne 31.05.2006 

 
 
UR 1034-2/88/2006 
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů se členy 
dle upravené přílohy podání 2/88. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1035-2/88/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zařazení jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města Telče z kategorie JPO V do kategorie JPO III/1. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1036-3/88/2006 
Rada města schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 26 286 Kč za zpracování 
projektové žádosti "Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko", 
podopatření 4.1.2 SROP. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1037-4/88/2006 
Rada města jmenuje komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na zhotovitele stavby 
"Střecha Domova důchodců" dle upravené textové části podání 4/88. 
Rada města schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky v soutěži na 
zhotovitele stavby dle upravené textové části podání 4/88. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1038-5/88/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo "Rozvoj turistické infrastruktury v Telči" s 
firmou COLAS CZ, a. s. dle přílohy podání 5/88.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1039-6/88/2006 
Rada města schvaluje smlouvu o užívání nemovitosti společnosti TERCO CB, městem Telč a 
společností Služby Telč dle přílohy podání 6/88. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1040-9/88/2006 
Rada města schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy podání 9/88. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1041-10/88/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši maximálně do 80 tis Kč 
Mikroregionu Telčsko na spolufinancování projektu "Šance pro obec" z rezervy města (§ 
6409, pol. 5901/§6409,pol. 5329). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1042-11/88/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 720 tis Kč 
Mikroregionu Telčsko dle textové části podání 11/88. 
Hlasování: 5 pro 



UR 1043-12/88/2006 
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 128.600 Kč 
Mikroregionu Telčsko na spolufinancování projektu "Dopravní hřiště pro Mikroregion 
Telčsko". 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1044-14/88/2006 
1) Rada města souhlasí s užitím veřejného prostranství pro zřízení předzahrádky na nám. 
Zachariáše z Hradce před čp. xx pro podnikatele xxxxxxxxxxxx IČO 86648128, 
provozovatele kavárny Baltazar v době od 1.7.2006 do 30. 9. 2006, v rozsahu 16 m2. 
 
Rada města souhlasí s užitím veřejného prostranství pro zřízení předzahrádky v ulici 
Palackého před nemovitostí č.p. xx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
provozovatelku restaurace Pětilistá růže v rozsahu 18 m2 od 1.7.2006 do 30.9.2006. 
 
S tím, že u obou 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 obcích a to před i po 1.7.2006. 
 
2) Technicko-estetické provedení předzahrádek a posezení bude v souladu s vyjádřením 
ORÚP - památková péče. 
 
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 
předzahrádku na nezbytně nutnou dobu odklidit nebo omezit. V případě takovéhoto omezení 
bude místní poplatek v alikvotní výši vrácen. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1045-15/88/2006 
Rada města nesouhlasí s umístěním trvalých poutačů na výstavu Telčský dům (historie a 
legendy z Telče a okolí) v ulicích Svatoanenská a Slavatovská na pozemcích města dle návrhu 
1, 3 a 4 přílohy podání 15/88. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1046-16/88/2006 
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k 
pozemku parc.č. 7626/1 v obci a k.ú. Telč za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav 
podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě Českému Telecomu a. s. dle přílohy textové 
části podání 16/88. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1047-17/88/2006 
Rada města souhlasí s použitím investičního fondu domova důchodců ve výši 100.000 Kč na 
úhradu nákladu za výměnu vnějšího schodiště v areálu Domova důchodců. 
Hlasování: 5 pro 
 
 

 

 



UR 1048-18/88/2006 
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2, kterým se mění článek 2 smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor ze dne 28.2.1997, uzavřené s Katastrálním úřadem Jihlava, ve smyslu 
upřesnění výměry pronajatých nebytových prostor a vypouští se inflační doložka v článku 5. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1049-19/88/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2005. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1050-20/88/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení Česká inspirace za rok 2005. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1051-21/88/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet a Zprávu o činnosti 
kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v roce 2005. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1052-22/88/2006 
Rada města schvaluje směrnici - vnitřní předpis č. 2/2006 o postupu při podávání žádostí o 
dotace dle přílohy podání 22/88. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1053-23/88/2006 
Rada města s přihlédnutím k výsledkům konkurzního řízení jmenuje do funkce ředitele 
Základní umělecké školy Telč, příspěvkové organizace Mgr. Lubomíra Zadinu s účinností od 
1. 7. 2006. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1054-24/88/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci na Dolnorakouské 
výstavě 2009 mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, krajem Vysočina, městem 
Horn,regionem Raabs a městem Telč dle přílohy podání 24/88. 
Hlasování: 5 pro 
 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Mullerová, v. r. 
místostarostka města 

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


