
Usnesení 
z 24. schůze rady města, dne 10.10.2007 

 
 

UR 317-2/24/2007 
Rada města schválila podání žádosti do FV programu GIS-VII dle upraveného podání 

2/24/2007. 

Hlasování: 7 pro 

 

UR 318-3/24/2007 
Rada města schválila uzavření dodatku č.1 k mandátní smlouvě na výkon technického dozoru 

investora na akci: „Základní škola Masarykova 141, Telč – modernizace kuchyně, nástavba 

učeben, přístavba dílen a vestavba podkroví uzavřené mezi mandantem Městem Telč a 

mandatářem firmou Jan Prokš - J. P. kancelář Jihlava dle přílohy podání 3/24/2007. 

Hlasování: 7 pro 

 

UR 319-4/24/2007 
Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 417/7 o výměře 14 m2 v 

obci a k.ú. Telč. 

Hlasování: 7 pro 

 

UR 320-5/24/2007 
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7516/1 o 

výměře 47 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč /m2. 

Hlasování: 7 pro 

 

UR 321-6/24/2007 
Rada města schválila užití veřejného prostranství za účelem umístění reklamní cedule na 

chodníku v ulici Palackého xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Hlasování: 7 pro 

 

UR 322-8/24/2007 
Rada města schválila uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Nadačním fondem manželů 

Livie a Václava Klausovým a obdarovaným Městem Telč, jejímž předmětem je nadační 

příspěvek do výše 25 000,- Kč účelově vázaný na koupi osobního počítače od firmy Hewlett – 

Packard s. r. o. 

Hlasování: 6 pro 

 

UR 323-9/24/2007 
Rada města schválila změnu usnesení č. UR 62-20/4/2006 dle přílohy podání 9/24/2007. 

Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 

 

UR 324-10/24/2007 
Rada města Telče se seznámila s předloženými variantami připojení Klubu důchodců k 

metropolitní síti a na základě toho vybrala 3. variantu dle podání č. 10/24/2007. 

Hlasování: 7 pro 

 

 

 



UR 325-11/24/2007 
Rada města schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. JI/JI/2007/077 na akci: 

„Rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků v ulici Květinová v Telči“ uzavřené mezi 

objednatelem Městem Telč a zhotovitelem obchodní společností COLAS CZ, a.s. Jihlava dle 

přílohy podání 11/24/2007. 

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 


