
Usnesení 
z 5. zasedání zastupitelstva města, dne 04.06.2007 

 
 
UZ 41-6/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo finanční závazek ve výši 1.400.000,- Kč na profinancování 
projektu „Vítejte v Telči, městě UNESCO“ dle podmínek SROP. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 42-7/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o společném vytvoření komunikační 
infrastruktury realizované v rámci akce Metropolitní sítě VI, grantového programu Fondu 
Vysočiny mezi obcemi Volevčice, Řídelov, Vanůvek a městem Telč dle přílohy podání 7/5. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 43-8/5/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 710/2 v k.ú. 
Telč o výměře 15 m2. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 44-9/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření v rozpočtu na rok 2007 dle textové části 
podání 9/5 (§6171, pol. 3111 648 tis. Kč/§ 6171, pol. 6130 - 272,5 tis. Kč, §6409, pol. 5901 - 
375,5 tis. Kč).  
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 45-10/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků p.č. st. 2135 o vým. 2 m2 a p.č. 2136 o vým. 3 
m2 vše v obci a k.ú. Telč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč/m2. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 46-11/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru na financování akce "Opravy a rekonstrukce 
místních komunikací a chodníků v Telči" ve výši 17,9 mil Kč za podmínek dle nabídky České 
spořitelny, a.s. Jihlava s fixací úrokové sazby na 6 let. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 47-12/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej 
pozemku: 
- parc.č 1203/53 o výměře 19 m2, parc. č. 1204/91 o výměře 664 m2, parc.č. 1204/92 o 
výměře 333 m2 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Hlasování: 13 pro 
 
UZ 48-13/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo: 
1) změnu smluvních podmínek Smlouvy o úvěru č. 1263/05/LCD ze dne 17. 5. 2005 v článku 
III, odst. 2 - uhrazení mimořádné splátky ihned po podpisu dodatku ke Smlouvě o úvěru a 
snížení následujících čtvrtletních splátek s účinností od 25. 6. 2007 na 225 tis Kč čtvrtletně. 
Poslední splátka bude zaplacena dne 25. 12. 2010. 



2) změnu smluvních podmínek Smlouvy o úvěru č. 688-026-06 v článku IV, ost. 1 - odložení 
mimořádné splátky z dotace na leden 2008 a odložení čtvrtletních splátek za 6, 9 a 12/2007 
jejich "rozpuštění" do splátek 2008 - 2010.  
 
3) změnu smluvních podmínek Smlouvy o úvěru č. 688-079-06 v článku IV, ost. 1 - odložení 
čtvrtletních splátek za 6, 9 a 12/2007 jejich "rozpuštění" do splátek 2008 - 2011 a změnu v 
odst. 8 - odložení mimořádné splátky z dotace na leden 2008.  
 
4) rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 5.085 tis Kč, a to snížení 
plánovaných výdajů na úhradu jistin a jejich převedení do rezervy města. 
 
5) uložení finančních prostředků z dotace programu SROP -METNET ve výši 4.874.920 Kč a 
Turistická infrastruktura ve výši 6.500.000 Kč na Sporoinvest. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 49-14/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 4.998.000 Kč z rezervy města na 
úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o poskytování poradenských služeb, uzavřené mezi 
Deloitte Advisory s. r. o. (Karolínská 654/2, Praha 8), advokátní kanceláří Havel, Holásek s. r. 
o. a Městem Telč. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 50-15/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p.č. 592/7 o výměře 39 m2 v obci a k.ú. 
Telč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100 Kč/m2, tj. 3.900,-- Kč. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 51-16/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 1 mil Kč (dotace kraje Vysočina 
na památky) na § 2212 dle textové části podání 16/5. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 52-17/5/2007 
Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej 
pozemku: 
- parc. č 1204/89 o výměře 580 m2, parc. č. 1204/22 o výměře 89 m2 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.. 
Hlasování: 14 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 


