
Usnesení 
z 92. schůze rady města, dne 26.07.2006 

 
 
UR 1100-2/92/2006 
Rada města souhlasí s udělením výjimky pro třídy 1.,2.,3. a 4. na počet žáků 28. Pro ostatní 
třídy, tedy třídy 5., 6. a 7. není potřeba udělení výjimky. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1101-3/92/2006 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku potřebného pro zahájení doplňkové 
činnosti Základní školy Telč, Masarykova 141 – Otevřená škola ve výši 30000 Kč z rezervy 
města (§ 6409, pol. 5901/§ 3113, pol. 5331) za podmínek dle upraveného podání 3/92. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1102-4/92/2006 
Rada města uděluje výjimku z počtu žáků pro Základní školu Telč, Hradecká 234: 
pro školní rok 2006/7 pro třídu VIII.A na počet 31 
pro školní rok 2007/8 pro třídu IX.A na počet 31. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1103-5/92/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na převod osvětlení 
přístupové cesty u "Železniční zastávky Telč - Staré Město" dle přílohy podání 5/92. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1104-6/92/2006 
Rada města schvaluje odpisový plán příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Telč na rok 
2006 dle přílohy podání 6/92. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1105-8/92/2006 
Rada města schvaluje u městských bytů zvýšení nájemného z bytu s účinností od 1. 1. 2007: 
z původní sazby 15,23 Kč/m2 na 17,79 Kč/m2 
z původní sazby 11,40 Kč/m2 na 14,31 Kč/m2 
z původní sazby 6,33 Kč/m2 na 8,99 Kč/m2 dle podání 8/92. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1106-9/92/2006 
Rada města bere informaci o výsledku měření bytů a dalšího postupu na vědomí. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1107-10/92/2006 
Rada města projednala a schvaluje Smlouvu o dílo "Telč II – oprava povrchu chodníků ulice 
Staňkova a ulice Masarykova" dle upravené přílohy podání 10/92. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1108-10/92/2006 
Rada města schválila rozsah stavby „Telč II – oprava povrchu chodníků ulice Staňkova a 
ulice Masarykova“ do finančního objemu 2,5 mil. Kč (oprava ulice Staňkova). 
Hlasování: 4 pro 



UR 1109-11/92/2006 
Rada města na základě doporučení hodnotící komise rozhodla, že zhotovitelem akce 
„Revitalizace – akce protipovodňové opatření ”U Kaštánky” a ”Luh u Telče” bude firma 
Starkon Jihlava CZ, a. s. za podmínek dle přílohy podání 11/92.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1110-12/92/2006 
Rada města uděluje dle článku 7 odst. 2 obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního 
prostředí a veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice) občanskému 
sdružení OBROZENÍ 2000, se sídlem Slavatovská 97, 588 56 Telč výjimku pro konání akce 
HAFAN 006 na náměstí Zachariáše z Hradce dne 19. 8. 2006 do 23:00 hod. 
Rada města uděluje dle článku 7 odst. 2 obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochrany životního 
prostředí a veřejné zeleně na území města Telče (s výjimkou části Studnice) Sboru 
dobrovolných hasičů Nevcehle výjimku pro konání akce Hasičský den na náměstí Zachariáše 
z Hradce dne 2. 9. 2006 do 24:00 hod a dne 3. 9. 2006 do 4:00 hod. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1111-13/92/2006 
Rada města ruší podání a schvaluje pronájem veřejného prostranství firmě KRENS s. r. o. (U 
břízek 3567/2, Jihlava) dne 4. 8.2006 za dohodnutou smluvní cenu 1.000 Kč k účelu hudební 
produkce kubánských hudebníků od 19 hod - 23 hod.  
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1112-14/92/2006 
Rada města schvaluje nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 
330 užívaných Poliklinikou Telč, s.r.o. dle přílohy podání 14/92. 
Hlasování: 4 pro, 1 je proti 
 
UR 1113-15/92/2006 
Rada města schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy podání 15/92. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1114-16/92/2006 
Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10 tis. Kč od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 4 pro 
 

 

Bohumil Norek, v. r. 
člen Rady města 

Hana Mullerová, v. r. 
místostarostka města 

 
Anonymizováno dle zák. č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.     jp 


