
Usnesení 
z 6. zasedání zastupitelstva města, dne 11.07.2007 

 
 
UZ 53-7/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo upravenou Dokumentaci výběrového řízení pro výběr partnera 
Projektu rozvoje a revitalizace území Panského dvora v Telči včetně Příloh 1-13. 
Hlasování: 20 pro 
 
UZ 54-8/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti „Obnova objektu radnice v Telči – I. etapa“ do 
Programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ a pověřilo starostu města Mgr. Romana Fabeše 
podpisem žádosti. 
Zastupitelstvo města schválilo závazek zajistit prostředky spolufinancování projektu „Obnova 
objektu radnice v Telči – I. etapa“ předloženého do Programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ v 
potřebné výši maximálně do 150 tis. EUR a dle v žádosti uvedených zdrojů. Současně 
schválilo závazek zajistit financování projektu na počátku a v průběhu jeho realizace, tj. tak, 
aby zdroje, které budou průběžně k dispozici, kryly postupně nabíhající náklady projektu 
předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ a aby 
nedošlo k deficitu finančních zdrojů.  
Hlasování: 20 pro 
 
UZ 55-9/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prominutí nedobytných pohledávek v celkové výši 292.881,50 
Kč včetně příslušenství dle textové části podání 9/6. 
Hlasování: 17 pro, 1 proti, 2 se zdrželi 
 
UZ 56-10/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 6908/51 o výměře 167 m2 v obci a k.ú. 
Telč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč /m2. 
Hlasování: 20 pro 
 
UZ 57-11/6/2007 
Zastupitelstvu města schválilo upravenou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi 
budoucím prodávajícím městem Telč a budoucím kupujícím STARKON JIHLAVA CZ, a.s. 
dle přílohy podání 11/6. 
Hlasování: 19 pro, 1 se zdržel 
 
UZ 58-12/6/2007 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2006. 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 59-13/6/2007 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet, Zprávu o činnosti a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření sdružení Česká inspirace za rok 2006. 
Hlasování: 19 pro 
 



UZ 60-14/6/2007 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet za rok 2006 a Zprávu o přezkoumání 
hospodaření za rok 2006 Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice. 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 61-15/6/2007 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu kontrolního výboru o činnosti 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v roce 2006. 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 62-16/6/2007 
Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu dozorčí rady svazku obcí 
Mikroregion Telčsko v roce 2006. 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 63-17/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku: 
- parc.č. 1204/57 o výměře 667 m2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- parc.č. 1204/79 o výměře 697 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Hlasování: 19 pro 
 
UZ 64-18/6/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 3 mil. Kč z rezervy města na 
úhradu podílu města k této dotaci při splnění podmínky obdržení finanční dotace z 
Ministerstva financí ČR na výstavbu dílen v areálu Základní školy Masarykova schválilo 
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 
 


