
Usnesení 
z 96. schůze rady města, dne 27.09.2006 

 
 
UR 1147-2/96/2006 
Rada města schválila návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na projektu metropolitní 
sítě města Telče "METNET Telč". 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1148-3/96/2006 
Rada města schválila uzavření nájemních smluv s vlastníky pozemků dle textové části podání 
3/96 v lokalitě skládky Mokrovce dle přílohy za cenu 3,-- Kč/m2 na dobu určitou do 31. 12. 
2006. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1149-4/96/2006 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 6028/2 o výměře 14 
m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1150-5/96/2006 
Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemků v zahrádkářských osadách 
Třešňovka, Markovo humno, Radkovská dle textové části podání 5/96. 
Hlasování: 5 pro  
 
UR 1151-6/96/2006 
Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 
5875/4 a parc.č. 7626/1 vše v obci a k.ú. Telč za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav 
podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě za jednorázovou úhradu ve výši 680,-Kč. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1152-6/96/2006 
1. Rada města bere na vědomí vyčíslení nákladů na přesun Klubu důchodců do objektu čp. 
330,. ul. Masarykova. 
2. Rada města schválila provedení RO v rozsahu přesunu z § 6409(ostatní činnosti), pol. 
5901(rezerva) částky 58 000 Kč na přemístění Klubu důchodců do objektu čp. 330 do 
výdajové části § 3613(nebytové hospodářství), pol. 5171(opravy a udržování). 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1153-8/96/2006 
Rada města bere na vědomí informaci o prověření výškových poměrů místní komunikace v 
části B v obytné zóně Telč – Svatojánská.  
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1154-9/96/2006 
1. Rada města schválila vítěze výběrového řízení na zřizovatele a provozovatele sběrného 
dvora nebezpečného odpadu v Telči firmu .A.S.A. Dačice s. r. o., U Stadionu 50/V., 380 01 
Dačice. 
 



2. Rada města schválila ukončení dodatku č. 2/99 smlouvy o nakládání s odpady (dohodou ev. 
výpovědí) firmě TESCO Jindřichův Hradec s. r. o., Václavská 609, 377 01 Jindřichův Hradec. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1155-10/96/2006 
Rada města souhlasí s provedení stavebních úprav v bytovém domě čp.246 v ul. Špitální, 
Telč, dle upravené textové části podání 10/96. 
Hlasování: 5 pro  
 
UR 1156-12/96/2006 
Rada města jmenovala hodnotící komisi na výběr zhotovitele veřejné zakázky "Marketingové 
studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko" ve složení dle upravené části podání 
12/96: 
 
1.předseda komise Mgr. Roman Fabeš (Hana Müllerová) 
2. Ing. Josef Plucar (Radek Doležal) 
3. Milena Kopečná (Bohumil Norek) 
4. Hana Plachá (Jana Nováková)  
5. Eva Skálová (Ing. Eva Požárová) 
6. Věra Peichlová (Ing. Ilona Jeníčková)  
 
Rada města rozhodla vyzvat k podání nabídky na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
"Marketingové studie cestovního ruchu turistického regionu Telčsko" tyto firmy: 
 
1. ECEAT CZ Brno (Evropské centrum pro eko agro turistiku) 
2. DHV CR, spol. s r.o., Brno 
3. Avedon, spol. s r.o., Mikulov 
4. ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav urbanismu 
5. KP projekt s.r.o., regionální poradenství, České Budějovice 
 
Rada města rozhodla o odstoupení od smlouvy o dílo "Marketingová studie cestovního ruchu 
turistického regionu Telčsko" s firmou DHV CR, spol. s r. o. 
Hlasování: 5 pro 
 
UR 1157-13/96/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit provozní finanční dotaci Oblastní charitě 
Jihlava ve výši 150.000,-- Kč. 
Hlasování: 4 pro 
 
UR 1158-14/96/2006 
Rada města schválila rozpočtová opatření dle upravené přílohy podání 14/96. 
Hlasování: 5 pro 
 

 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta města 

Hana Mullerová 
místostarostka města 

 


