
Usnesení 
z 4. zasedání zastupitelstva města, dne 18.04.2007 

 
 
UZ 28-6/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPR a 
MPZ na rok 2007 a finanční příspěvek města jednotlivým žadatelům dle upraveného podání 
6/4. 
Hlasování: 17 pro, 1 se zdržel 
 
UZ 29-7/4/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo koupi pozemku parc. č. st. 763/1 v k.ú. Telč od xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. 
Hlasování: 17 pro, 1 se zdržel 
 
UZ 30-8/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy s JMP NET s.r.o. na prodej STL 
plynovodu Svatojánská dle přílohy podání 8/4. 
Hlasování: 18 pro 
 
UZ 31-9/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo úplatný převod pozemků p.č. 443, p.č. 6281/1, p.č. 6281/2 vše 
v k.ú. Telč od Pozemkového Fondu ČR za cenu ve výši 113.540,-- Kč. 
Hlasování: 18 pro 
 
UZ 32-10/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků dle § 5 odst. 1 písm.a) a b) zák.č. 
95/99 Sb.(o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné 
osoby) a to p.č. PK 2349/5, 2345/2, 2353/6, 2337/3, 718, 719 a nově vzniklé pozemky dle GP 
1139-137/2004 - p.č. 2328/27, 2328/30, 2328/28, 2328/31 a převod pozemku p.č. 329/1 vše v 
k.ú. Telč. 
Hlasování: 18 pro 
 
UZ 33-11/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo přijetí darování 3/12 pozemku parc.č. 165/16 o celkové výměře 
1 m2 v obci a k.ú. Telč od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. 
Hlasování: 18 pro 
 
UZ 34-12/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 639/2 o výměře 90 m2 v k.ú. Studnice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 9.000 Kč. 
Hlasování: 18 pro 
 
UZ 35-13/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části 
pozemku p.č. parc. č. 2372/1 v obci a k. ú. Telč společnosti STARKON Jihlava CZ, a. s. dle 
přílohy podání 13/4. 
Hlasování: 18 pro 
 



UZ 36-14/4/2007 
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření Města Telče 
za rok 2006 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. 
Hlasování: 18 pro  
 
UZ 37-15/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 6409 o výměře 557 m2 v obci a k.ú. 
Telč MRS MO Telč za cenu 5,-- Kč/m2. 
Hlasování: 18 pro 
 
UZ 38-16/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na prodej pozemku: 
- parc.č 1204/84 o výměře 504 m2 a parc. č. 1204/85 o výměře 396 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. 
Hlasování: 18 pro 
 
UZ 39-17/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací dle 
přílohy podání 17/4 a pověřilo starostu vydáním úplného znění těchto zřizovacích listin. 
Zastupitelstvo města schválilo změnu Zásad zastupitelstva města Telče o vymezení 
majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných městem Telč dle 
přílohy podání 17/4 a pověřilo starostu vydáním jejich úplného znění. 
Hlasování: 18 pro 
 
UZ 40-18/4/2007 
Zastupitelstvo města schválilo udělení čestného občanství režiséru Vojtěchu Jasnému za 
zásluhy o Telč při příležitosti obnovení premiéry filmu Až přijde kocour. 
Hlasování: 18 pro 
 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Müllerová, v. r. 
místostarostka města 

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


