
Usnesení 
z 3. zasedání zastupitelstva města, dne 14.02.2007 

 
 

UZ 21-7/3/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet Města Telče na rok 2007 v upraveném znění přílohy 

podání 7/3.  

Zastupitelstvo města svěřilo radě města provádění:  

- všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, 

státních fondů a ostatních dotací a jejich použití 

- všech ostatních rozpočtových opatření do výše 200 tis. Kč v jednotlivých případech v rámci 

celkového schváleného rozpočtu 

- uložilo radě města předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města přehled 

radou města přijatých rozpočtových opatření 

Hlasování: 19 pro 

 

UZ 22-8/3/2007 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku: 

- parc.č 1203/40 o výměře 834 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- prac.č. 1204/88 o výměře 668 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Hlasování: 19 pro 

 

UZ 23-9/3/2007 
Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvky města žadatelům o dotaci dle "Zásad pro 

poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina" dle předloženého podání 

9/3. 

Hlasování: 19 pro 

 

UZ 24-10/3/2007 
Zastupitelstvo města dle § 6, odst. 5, písm. a) a dle § 44, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu a dle § 84, odst.2, písm. y) zákona č.128/2000 Sb. o 

obcích v platném znění rozhodlo o pořízení nového územního plánu města Telče vč. místní 

části Studnice. 

Zastupitelstvo města v souladu s § 47, odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu určilo člena zastupitelstva města Ing. arch. Jiřího Ondráčka pro spolupráci s 

pořizovatelem na zpracování zadání územního plánu. 

Hlasování: 19 pro 

 

UZ 25-11/3/2007 
Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, počínaje měsícem únor 2007 měsíční 

odměny neuvolněným členům rady města a neuvolněným členům zastupitelstva města ve výši 

dle textové části podání 11/3. 

Hlasování: 18 pro, 1 se zdržel 

 

UZ 26-12/3/2007 
Zastupitelstvo města schválilo přípravu a realizaci investičních akcí v hodnotě cca 22 000 tis. 

Kč dle upravené přílohy podání 12/3. Zastupitelstvo města schválilo, že výše uvedený 



závazek města bude hrazen z finančních prostředků z již realizovaných projektů SROP, 

PHARE v roce 2006, které město obdrží v průběhu roku 2007. 

Hlasování: 20 pro 

 

UZ 27-13/3/2007 
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemků parc.č. 165/19 o výměře 1388 m2 a 

parc.č. 227/1 o výměře 578 m2 v obci a k. ú. Telč za nabídnutou kupní cenu 367.198,-- Kč dle 

textové části podání 13/3. 

Hlasování: 18 pro 

 

 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 

starosta města 

Hana Müllerová, v. r. 

místostarostka města 

 

Anonymizováno dle zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.        jp 


