
Usnesení 
z 7. zasedání zastupitelstva města, dne 03.10.2007 

 
 
UZ 65-6/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1203/28 o výměře 42 m2, 603/5 o 
výměře 74 m2 a části pozemku 603/4 o výměře cca 20 m2 v obci a k.ú. Telč spoluvlastníkům 
nemovitosti na pozemku par.č. st. 2040 dle spoluvlastnických podílů za cenu 100,-- Kč /m2. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 66-7/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. PK 667/1 o výměře 477 m2 v obci a 
k.ú. Telč manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč /m2. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 67-8/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. parc.č. 603/3 o výměře 48 m2 a části 
pozemku 603/4 o výměře cca 40 m2 v ulici Svatojánská v k.ú. Telč panu xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 100,-- Kč /m2.  
Hlasování: 14 pro  
 
UZ 68-9/7/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 592/11 a 
části pozemku 1204/16 o celkové výměře cca 495 m2 v obci a k.ú. Telč. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 69-10/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo dotaci SK Telč ve výši 200.000,--Kč na zahájení provozu 
zimního stadionu a rozpočtové opatření z rezervy města ve stejné výši (§ 6409, pol. 5901/§ 
3419, pol.5229). 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 70-11/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření ve výši 2.853.600,-- Kč na úhradu nákladů 
projektové dokumentace stavby "Sportovní areál v ul. Masarykova Telč - zimní stadion" (§ 
6409, pol. 5901/§ 3635, pol. 6119). 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 71-12/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření dle textové části podání (§ 6171, pol. 
3111/ § 6409, pol. 5901 - 1.695 tis Kč, pol. 8115/§ 6409, pol. 5901 - 1.015 tis Kč, pol. 1337/ 
§ 3722, pol. 5169 - 200 tis Kč, § 3722, pol. 2111/§ 3722, pol. 5137 - 60 tis Kč). 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 72-13/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo Zásady pro stanovení cen prodávaných pozemků z majetku 
Města Telče dle přílohy podání 13/7. 
Hlasování: 14 pro 
 



UZ 73-14/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo dotaci ve výši 200.000,--Kč Oblastní charitě Jihlava a 
rozpočtové opatření z § 6409, položky 5901 na § 4351, položky 5229.  
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel 
 
UZ 74-15/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo udělení Ceny města Telče za rok 2007 Telčské dechovce, 
Muzejnímu spolku, Ing. Bohuslavu Makovičkovi, Dietheru Schieferovi a týmu Croquet Clubu 
Dynamo Telč  
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel 
 
UZ 75-16/7/2007 
Zastupitelstvo města odvolalo v souladu s ustanovením §84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
Vladimíra Švece z dozorčí rady Služeb Telč, spol.s r. o. a jmenovalo zástupcem města v 
dozorčí radě společnosti Služby Telč, spol.s r.o. Jiřího Plachého. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 76-17/7/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo umístění větrných elektráren na katastrálním území města 
Telč a katastrálním území místní části Studnice. 
Hlasování: 13 pro, 1 se zdržel 
 
UZ 77-18/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo Deklaraci účasti města v projektu Telč - krajinný park - 
pavilony VŠ kolejí dle přílohy podání 18/7. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 78-19/7/2007 
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. PK 717 dle § 5 odst. 1 
písem. a) a b) zák. č. 95/99 Sb. (o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z 
vlastnictví státu na jiné osoby) v k.ú. Telč z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
Města Telč. 
Hlasování: 14 pro 
 
UZ 79-20/7/2007 
Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení pozemků parc.č. PK 7303/20 o výměře 7647 m2 
a parc.č. 7482/4 o výměře 824 m2 od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za nabízenou kupní 
cenu 200,-Kč/m2. 
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 


