
Usnesení 
z 98. schůze rady města, dne 18.10.2006 

 
 

UR 1191-2/98/2006 
Rada města schválila inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku města k 

31.12.2006 ve složení: 

Eva Havlíčková - předseda komise 

Jana Vařbuchtová - člen 

Jitka Běhanová - člen 

František Vítů - člen  

Roman Pokorný – člen 

Hlasování: 4 pro 

 

UR 1192-3/98/2006 
Rada města schvaluje pronájem pozemků v zahrádkářských osadách Třešňovka, Markovo 

humno, Myslibořská nájemcům dle upravené přílohy textové části podání 3/96. 

Hlasování: 4 pro 

 

UR 1193-4/98/2006 
Rada města projednala a schválila upravený Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 

8. 2006 týkající se stavební akce "Telč II - oprava povrchu chodníků ulice Staňkova a ulice 

Masarykova". 

Hlasování: 4 pro 

 

UR 1194-5/98/2006 
Rada města projednala a schválila Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. JI/JI/2006/227 uzavřené 

dne 2. 6. 2006 týkající se stavební akce "Rozvoj turistické infrastruktury v Telči" 

Hlasování: 4 pro 

 

UR 1195-7/98/2006 
Rada města na základě doporučení výběrové komise pro hodnocení a posouzení nabídek 

schválila zhotovitele zakázky Marketingová studie cestovního ruchu turistického regionu 

Telčsko společnost s ručením omezením DHV CR, Táboritská 1000/23, 130 87 Praha 3 a 

smlouvu o dílo. 

Hlasování: 4 pro 

 

UR 1196-8/98/2006 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzdání se předkupního práva s věcnými 

účinky k budově bez čp/če-občanská vybavenost (sportovní hala) na pozemcích parc. č. st. 

793/2 a parc. č. st. 793/4 v obci a k.ú. Telč dle přílohy podání 8/98. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo rozhodnutí o uzavření smlouvy 

o zřízení předkupního práva s věcnými účinky k budově bez čp/če-občanská vybavenost 

(sportovní hala) na pozemcích parc. č. st. 793/2 a parc. č. st. 793/4 v obci a k.ú. Telč ve 

prospěch města Telč ve druhém pořadí. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby schválilo uzavření smlouvy o zřízení 

předkupního práva s věcnými účinky k budově bez čp/če-občanská vybavenost (sportovní 

hala) na pozemcích parc. č. st. 793/2 a parc. č. st. 793/4 v obci a k. ú. Telč ve prospěch města 

Telč ve druhém pořadí dle přílohy podání 8/98. 

Hlasování: 4 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 


