
Usnesení 
z 2. zasedání zastupitelstva města, dne 29.11.2006 

 
 
UZ 8-6/2/2006 
1. zastupitelstvo města schválilo dle §84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v 
platném znění dle §26, zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění změnu č. 2 územního plánu města Telče. 
2. Zastupitelstvo města vymezilo závaznou část změny č.2 ÚP v rozsahu uvedeném v textové 
a grafické části změny. 
3. Zastupitelstvo města uložilo radě města vydat obecně závažnou vyhlášku o závazných 
částech změny č. 2 územního plánu. 
Hlasování: 19 pro  
 
UZ 9-7/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku : 
- parc.č 1204/82 o výměře 497 m2 a pozemek parc.č. 1204/83 o výměře 383 m2 manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 18 pro, 1 se zdržel 
 
UZ 10-8/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo: 
- Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku parc. č 1204/86 o výměře 342 m2 a parc.č. 
1204/87 o výměře 435 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
- Dohodu o použití zaplacené kupní ceny ze zrušené smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy ze dne 28. 2. 2006 k úhradě kupní ceny za pozemek parc.č 1204/86 o výměře 342 
m2 a parc. č. 1204/87 o výměře 435 m2 v obci a k. ú. Telč 
- Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku parc. č. 1204/79 o výměře 697 m2 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 11-9/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 6028/4 o výměře 7 m2 paní xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč/m2. 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 6028/5 o výměře 7 m2 panu xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč/m2. 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 12-10/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provizorium na rok 2007 dle upravené textové části 
podání 10/2. 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 13-11/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov 
pro seniory Telč s účinností od 1. ledna 2007. 
Zastupitelstvo města schválilo Zásady Zastupitelstva města Telče o vymezení majetkových 
práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných městem Telč. 
Hlasování: 19 pro 
 



UZ 14-12/2/2006 
Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 1. prosince 2006 měsíční 
odměny neuvolněným členům rady města a neuvolněným členům zastupitelstva města ve výši 
dle textové části podání 12/2. 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 15-13/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo účast města na projektu Panského dvora s upřednostněním 
formy pronájmu areálu bývalého Školního statku. 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 16-14/2/2006 
Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 117 a § 120 zákona č. 128/2000 Sb, O obcích 
osadní výbor ve složení : 
Předseda : Jan Staněk 
Členové :  
Miroslav Mařík 
František Krejčí 
Josef Vítů 
Jitka Přibylová 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 17-15/2/2006 
Zastupitelstvo města doporučilo radě města odvolat Miroslava Sovu a Františka Štancla z 
dozorčí rady Služeb Telč, spol.s r.o. a jmenovat zástupce města v dozorčí radě společnosti 
Služby Telč, spol.s r.o. Pavla Komína a Vladimíra Švece. 
Hlasování: 17 pro, 2 se zdrželi 
 
UZ 18-16/2/2006 
Zastupitelstvo města navrhlo v souladu s ustanovením §84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, aby zástupcem města v představenstvu Lesního družstva 
Borovná byl MVDr. Stanislav Bureš. 
Zastupitelstvo města deleguje v souladu s ustanovením §84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, zástupce města na členskou schůzi Lesního družstva 
Borovná starostu města Mgr. Romana Fabeše. 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 19-17/2/2006 
Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb, O obcích finanční a 
kontrolní výbor ve složení : 
předseda : Stanislav Máca 
členové :  
Luděk Rux 
Marie Plačková 
Tomáš Jirásek 
Pavel Opatrný 
Bedřich Burian 
Jan Kopejtka 
 



Kontrolní výbor : 
předseda : Miroslav Kouba 
členové : 
Jindřich Kaupa 
Vladislav Veselý 
Jaroslav Kadlec 
František Štancl 
Josef Muranský 
Petr Svatoň 
Zastupitelstvo města jmenovalo tajemníkem finančního výboru Ing. Lenku Komůrkovou a 
tajemníkem kontrolního výboru Mgr. Pavla Soukopa. 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 20-18/2/2006 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku parc. č 
1204/81 o výměře 538 m2 v obci a k. ú. Telč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 19 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 


