
Usnesení 
z 23. schůze rady města, dne 26.09.2007 

 
 
UR 298-2/23/2007 
Rada města vzala na vědomí informaci o nákladech spojených s provozem metropolitní sítě 
METNET Telč. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 299-3/23/2007 
Rada města schválila záměr nákupu nové techniky pro zpracování biologického odpadu 
Službami Telč, s. r. o. vč. způsobu jeho financování dle upravené textové části podání 3/23. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 300-4/23/2007 
Rada města vzala na vědomí informaci jednatele obchodní společnosti Služby Telč, spol. s r. 
o. Radovana Bocka o vyčíslení nákladů na údržbu komunikací dle přílohy podání 4/23. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 301-5/23/2007 
Rada města schválila pronájem rybníků Štěpnický, Ulický a Staroměstský na pozemcích parc. 
č. 260/1, 580/1, 441/1 v obci a k. ú. Telč dle nabídky xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 6 pro 
 
UR 302-6/23/2007 
Rada města schválila navržený postup prodeje neupotřebitelného majetku dle textové části 
podání 6/23. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 303-7/23/2007 
Rada města nedoporučila zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků parc. č. PK 
7303/20 o výměře 7647 m2 a parc. č. 7482/4 o výměře 824 m2 od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 304-8/23/2007 
Rada města schválila rozpočtové opatření na § 6171 dle textové části podání 8/23. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 305-9/23/2007 
Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 7. 2004 uzavřené s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 306-10/23/2007 
Rada města schválila provedení rozpočtového opatření ve výši 50 tis. Kč v rozsahu přesunu z 
§3631 (veřejné osvětlení), pol. 5169 do výdajové části § 3723, pol. 5169 za účelem zajištění 
sběru a svozu ostatních odpadů. 
Hlasování: 7 pro 
 



UR 307-11/23/2007 
Rada města schválila provedení rozpočtového opatření v rozsahu přesunu z § 6409 (ostatní 
činnosti), pol. 5901 (rezerva) 89.000,-- Kč na provoz SDNO a zajištění separace v období 09-
11/2007 do výdajové části § 3721 (sběr a svoz nebezpečných odpadů), pol. 5169 (A.S.A). 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 308-12/23/2007 
Rada města schválila provedení rozpočtového opatření ve výši 200 tis. Kč v rozsahu přesunu 
z § 6409(ostatní činnosti), pol. 5901(rezerva) do výdajové části § 2212, pol. 5169 za účelem 
zajištění běžné údržby místních komunikací do konce roku 2007. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 309-13/23/2007 
Rada města schválila provedení rozpočtového opatření ve výši 200 tis. Kč v rozsahu přesunu 
z § 6409(ostatní činnosti), pol. 5901(rezerva) do výdajové části § 3745, pol. 5169 za účelem 
zajištění údržby veřejné zelně. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 310-14/23/2007 
Rada města schválila provedení rozpočtového opatření ve výši 200 tis. Kč v rozsahu přesunu 
z § 6409(ostatní činnosti), pol. 5901(rezerva) do výdajové části § 3745, pol. 5169 za účelem 
zajištění údržby veřejné zelně. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 311-15/23/2007 
Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 63/2006 uzavřené mezi 
objednatelem Městem Telč a zhotovitelem obchodní společností Ekostavby Brno, a. s. na 
realizaci akce "Revitalizace toku a rybníku Nadýmák" dle přílohy podání 15/23. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 312-16/23/2007 
Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi objednatelem 
Městem Telč a zhotovitelem obchodní společností Pozemní stavby Jihlava, spol. s r. o. na 
realizaci akce „Základní škola Masarykova 141, Telč - modernizace kuchyně, nástavba 
učeben, přístavba dílen a vestavba podkroví“ dle přílohy podání 16/23. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 313-17/23/2007 
Rada města rozhodla přidělit byt xxx v Domě s pečovatelskou službou v Telči xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za podmínky, že sociální odbor MěÚ Telč vydá kladné stanovisko k 
uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS a schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS dle 
přílohy podání 17/23. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 314-18/23/2007 
Rada města vzala na vědomí informaci o změně ceníků úkonů Pečovatelské služby Telč. 
Hlasování: 7 pro 
 
 

 



UR 315-19/23/2007 
Rada města schválila zábor veřejného prostranství v ulici Svatoanenská pro předsunutý prodej 
u prodejen: Ovoce - zelenina (u sv. Anny čp. 132), Ovoce – zelenina čp. 119, MultiMarket 
Telč, s. r. o. čp. 338, Potraviny u Beranů čp. 78, Květinka (Bouchnerovi), ul. Na Hrázi čp. 
142, Vohnout Jaroslav – Bazar, Jihlavská čp. 85. 
Hlasování: 7 pro 
 
UR 316-20/23/2007 
Rada města stanovila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s účinností od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007 celkový 
počet zaměstnanců města v Městském úřadu na 61 (bez dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr a krátkodobých pracovních smluv-max. na 1 rok), s účinností od 1. 1. 2008 na 
60 (bez dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a krátkodobých pracovních smluv-
max. na 1 rok) a v Městské knihovně na 2,2 s tím, že tajemník Městského úřadu je oprávněn 
nad rámec tohoto počtu uzavírat v nezbytném rozsahu a počtu dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr nebo krátkodobé pracovní smlouvy (max. na 1 rok). 
Hlasování: 7 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 


