
Usnesení 
z 93. schůze rady města, dne 16.08.2006 

 
 
UR 1115-2/93/2006 
Rada města schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o provedení díla se sdružením VHS Vysočina, a. 
s., Jan NAIDER, spol. s r. o. v předloženém znění dle podání 2/93. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1116-3/93/2006 
Rada města schvaluje podání Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu 
revitalizace říčních systémů na akci "Revitalizace – protipovodňové opatření ”U Kaštánky” a 
”Luh u Telče”. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1117-4/93/2006 
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo "Revitalizace – protipovodňové opatření ”U 
Kaštánky” a ”Luh u Telče” s obchodní společností STARKON JIHLAVA CZ a.s. dle 
upravené přílohy podání 4/93. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1118-5/93/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření z rezervy města ve 
výši 500.000 Kč na provozní náklady domova důchodců (§ 6409, pol. 5901/§ 4316, pol. 
5331). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1119-6/93/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení spoluvlastnických podílů 
(1/2) parc. č. 2445/1,2 za kupní cenu 10.000 Kč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1120-7/93/2006 
Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc. č. 261 a parc. č. 262 v k. 
ú. Telč dle přílohy podání 7/93.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1121-9/93/2006 
Rada města neschválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 7323 v obci a k. ú. 
Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1122-10/93/2006 
Rada města schvaluje "Zásady stanovení výše nájemného ze zastavěných pozemků a ostatních 
pozemků"dle předloženého podání 10/93 s účinností od 1. 1. 2007. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1123-11/93/2006 
1. Rada města schvaluje podání výpovědi nájmu nebytových prostor v domě čp. 63 na 
náměstí Zachariáše z Hradce užívaných Městem Telč (Klub důchodců). 



2. Rada města schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části nebytových prostor v budově čp. 
330 v ulici Masarykova v Telči Klubu důchodců Telč dle přílohy podání 11/93. 
 
3. Rada města schvaluje záměr výpůjčky užívání nebytových prostor v objektu čp. 330 
Masarykova ul. Klubu důchodců Telč dle textové části podání 11/93. 
 
4. Rada města schvaluje harmonogram kroků vedoucí k přemístění Klubu důchodců do 
objektu čp. 330 Masarykova ul. dle textové části podání 11/93. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1124-12/93/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit půjčku ve výši 150.000 Kč společnosti 
Česko-francouzská akademie, o.p.s. na dofinancování projektu Francouzsko-české hudební 
akademie v Telči v roce 2006 z rezervy města za podmínky jednorázové splátky nejpozději do 
30. 6. 2007. 
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel 
 
UR 1125-13/93/2006 
Rada města schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce 
"Marketingová studie cestovního turistického regionu Telčsko". 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1126-14/93/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Telče za rok 2006 Miloši 
Drdáckému, Davidu Hajnovi, Janu Talichovi, Jiřímu Tarasovi, Martě Horákové a Oldřichu 
Zadražilovi. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1127-15/93/2006 
Rada města souhlasí s dalším postupem ve věci převodu sportovní haly na Tělocvičnou 
jednotu Sokol Telč (vzdání se předkupního práva, souhlas se zřízením předkupního práva ve 
druhém pořadí) dle textové části podání 15/93. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1128-16/93/2006 
1)Rada města souhlasí s užitím veřejného prostranství před hotelem Pangea za účelem zřízení 
posezení za podmínek dle vyjádření odboru ORÚP – památkové péče č.j. Telč 3874/2006 
ORÚP–Kr ze dne 10.8.2006. Doba pronájmu – od 1.8. do 31.8.2006 výměra 8 m²  
 
2) Delší časové užití veřejného prostranství než je uvedeno v usnesení, je možné za podmínky 
jeho ohlášení a úhrady poplatku za dané období. 
 
3) V případě důvodů, jež nesnesou odkladu, a které nelze řešit jinak, si Město Telč vyhrazuje 
právo nařídit provozovateli posezení na nezbytně nutnou dobu odklidit, nebo omezit. V 
případě takovéhoto omezení bude místní poplatek v alikvotní výši vrácen. 
Hlasování: 5 pro 
 



UR 1129-17/93/2006 
Rada města schvaluje stavební firmy, které budou vyzvány k předložení nabídky v rámci 
veřejné soutěže na zhotovitele stavby „Výstavba kanalizace a vodovodu v ulicích Batelovská, 
Květinová, Křížova, Luční“ dle textové části podání 17/93. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1130-17/93/2006 
Rada města jmenuje komisi pro hodnocení a posouzení nabídek na výběr zhotovitele stavby 
„Výstavba kanalizace a vodovodu v ulicích Batelovská, Květinová, Křížova, Luční“ dle 
textové části podání 17/93. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 1131-17/93/2006 
Rada města schvaluje zadávací podmínky pro vypracování nabídky na zhotovitele stavby 
„Výstavba kanalizace a vodovodu v ulicích Batelovská, Květinová, Křížova, Luční“ dle 
textové části podání 17/93. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
 

 

 

 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Mullerová, v. r. 
místostarostka města 

 


