
Usnesení 
z 90. schůze rady města, dne 28.06.2006 

 
 
UR 1080-2/90/2006 
Rada města schvaluje žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxx o povolení užití jména města Telče v 
názvu stálé výstavy Historie a legendy z Telče a okolí, ve tvaru Telčský dům. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1081-3/90/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní 
školy Telč, Masarykova 141. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1082-4/90/2006 
Rada města souhlasí se zápisem změn do rejstříku škol a do obchodního rejstříku: 
ředitel příspěvkové organizace: 
Mgr. Lubomír Zadina 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1083-5/90/2006 
Rada města přidělila byt č. xx v Domě s pečovatelskou službou paní xxxxxxxxxxxx za 
podmínky, že sociální odbor MěÚ Telč vydá kladné stanovisko k uzavření smlouvy o nájmu 
bytu v DPS. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1084-6/90/2006 
Rada města bere informaci o zajištění provozu sběrného dvora nebezpečného odpadu na 
vědomí. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1085-7/90/2006 
Rada města bere informaci o pronájmu veřejného prostranství na centrálním parkovišti na 
vědomí. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1086-8/90/2006 
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 261 a parc. č. 262 v obci 
a k.ú. Telč o celkové výměře 6.792 m2 (ostrov na Štěpnickém rybníku). 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1087-9/90/2006 
Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na rozvoj infrastruktury. 
Hlasování: 6 pro 
 
 
 



UR 1088-10/90/2006 
Rada města schvaluje odměnu dle § 10a NV č. 251/92 Sb. řediteli Domova důchodců Telč 
Ing. Miloši Roudenskému dle přílohy podání 10/90. 
Hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování 
 
UR 1089-11/90/2006 
Rada města schvaluje zápis do městské kroniky za rok 2004 dle přílohy podání 11/90 bez 
připomínek. 
Rada města stanovuje odměnu kronikáři za provedený zápis za rok 2004 dle přílohy podání č. 
11/90. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1090-12/90/2006 
Rada města schvaluje pronájem části nebytových prostor v budově čp. 330 ul. Masarykova, 
Telč, společnosti Poliklinika Telč, s. r. o. za podmínek dle upravené textové části podání 
12/90. 
Hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel 
 
UR 1091-13/90/2006 
Rada města v souladu s § 31, odst. 1) a 2) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění doporučuje zastupitelstvu města schválit 
pořízení změny regulačního plánu obytné zóny Telč – Svatojánská tak, aby v části 1.02 zóny 
mohly vzniknout dva bytové domy 2 x 7 bj a parkovací stání. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1092-14/90/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet za rok 2005 a Zprávu o 
přezkoumání hospodaření za rok 2005 Dobrovolného svazku obcí „Železnice Kostelec – 
Slavonice“. 
Hlasování: 6 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 


