
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 15. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 29.5.2019

535/15/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019 PhDr. Marii Ripperovou a Ing. Františka Komínka

536/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze rady města konané dne 29. 5. 2019

I. Rada města schvaluje
program 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20. 

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 
2019
Schválení programu 15. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019
Připomínky k zápisu z 14. zasedání rady města
Výsledek hospodaření za 1. Q roku 2019
Schválení smluv na pronájem hrobových míst
Návštěva knihovny
Přestávka
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -
služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 5232/1, k. ú. Velké Meziříčí
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemku města pare. č. 312/1, k. ú. Kúsky
Žádost o prodej pozemku pare. č. 6/4, k. ú. Dolní Radslavice
Žádost o prodej pozemku pare. č. 813/3, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí
Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 5682/4, k. ú. Velké Meziříčí, ul.
Novosady
Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 3912/2 a pare. č. 3912/9, k. ú. 
Velké Meziříčí, ul. Sportovní
Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 939/3, k. ú. Svařenov 
Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 464/8, k. ú. Svařenov 
Změna smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 646/2, k. ú. Velké Meziříčí 
Návrh na koupi části pozemků pare. č. 172 a pare. č. 176/1, k. ú. Dolní 
Radslavice
Návrh na změnu usnesení č. 412/1 l/RM/2019 
Žádost o směnu bytů
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Zdenky Vorlové 
2001, Velké Meziříčí
Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
Rozpočtové opatření - dar na NKT Půlmaratón 2019
NKT Půlmaratón 2019
Zvukový panel Daruma
Souhlas s přijetím daru
Generální oprava motoru Tatra T148
Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání - žádost o prodloužení 
termínu plnění usnesení čís. 206/6/RM/2019 ze dne 23. 1. 2019 
Souhlas s převzetím záštity a použitím znaku města 
Rozpočtové opatření - výměna osvětlení v objektu ZŠ Oslavická (ZM)
Různé



32. Závěr

537/15/RM/2019 Výsledek hospodaření za 1. Q roku 2019

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s.r.o. 
bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti za 1. Q roku 2019

538/15/RM/2019 Schválení smluv na pronájem hrobových míst 

I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvy pro hrobová místa podle přiloženého seznamu

539/15/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemku města pare. č. 5232/1, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemku města pare. č. 5232/1, k. 
ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel NN, chránička pro VN, chránička pro 
telekomunikační síť a uzemnění na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo 
budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na 
dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 14.6.2019

540/15/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku 
města pare. č. 312/1, k. ú. Kúsky

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., 
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemku města pare. č. 312/1, k. ú. Kúsky, za účelem 
umístění distribuční soustavy - kabel NN a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí 
oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace 
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence 
stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 14.6.2019

541/15/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 6/4, k. ú. Dolní Radslavice

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 6/4 o výměře 107 m2, k. ú. Dolní Radslavice a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej předmětného pozemku, do spoluvlastnictví

(podíl ve výši 1/2) a
(podíl ve výši 1/2), za kupní cenu 130 Kč/m2. Celková kupní cena činí 13.910 Kč.

II. Rada města ukládá 1 1

1. Ing. Blance Brodské



1.1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání 
zastupitelstva města

Termín: 25.6.2019

542/15/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 813/3, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 813/3 o výměře 100 m1 1 2, k. i^Uiod<^Welkéh^leziříčí a 
doporučujezastu^ předmětného pozemku |

| do společného jmění manželů, za kupní cenu 130 Kč/m2. Celková
kupní cena činí 13.000 Kč.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání 

zastupitelstva města
Termín: 25.6.2019

543/15/RM/2019 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 5682/4, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Novosady

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 5682/4 (dle GP nová pare. č. 5682/8), obec 
a k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku_ 

loluvlastníkům
(podíl ve výši 1/4)

(podíl ve výši 1/4) za kupní cenu 483 Kč/m2. Celková kupní cena činí 2.898 Kč.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 10 m2 z pozemku pare. č. 5682/4 (dle GP nová pare. č. 5682/9), obec 
a k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku 
spoluvlastníkům (podíl

(podíl ve výši 1/2), za kupní cenu 483 Kč/m2. Celková kupní cena
činí 4.830 Kč.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 1 m2 z pozemku pare. č. 5682/4 (dle GP nová pare. č. 5682/10) a 
části o výměře 9 m2 z pozemku pare. č. 5682/4 (dle GP nová pare. č. 5682/11) obec a k. ú. Velké Meziříčí a 
dopomčujc^asUjpite^ prodej předmětných částí pozemku

| za kupní cenu 483 Kč/m2. Celková kupní cena činí 4.830 Kč.
IV. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání 

zastupitelstva města.
Termín: 25.6.2019

544/15/RM/2019 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 3912/2 a pare. č. 3912/9, k. ú. Velké 
Meziříčí, ul. Sportovní

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 40 m2 z pozemku pare. č. 3912/2 a části o výměře cca 8 m2 z 
pozemku pare. č. 3912/9, oba pozemky obec a k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rodei předmětných částí pozemků těmto spoluvlastníkům:

do společného jmění manželů (podíl ve výši 2/3) a 
(podíl ve výši 1/3), za kupní cenu 490 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání 

zastupitelstva města.



Termín: 30.8.2019

545/15/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 939/3, k. ú. Svařenov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 54 m2 z pozemku pare. č. 939/3, k. ú. Svařenov za roční nájemné 
ve výši 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelce, zveřejnit záměr pronájmu a připravit materiál pro projednání v radě 

města.
Termín: 12.6.2019

546/15/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 464/8, k. ú. Svařenov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 10 m2 z pozemku pare. č. 464/8, k. ú. Svařenov za roční nájemné 
ve výši 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli, zveřejnit záměr pronájmu a připravit materiál pro projednání v radě 

města.
Termín: 12.6.2019

547/15/RM/2019 Změna smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 646/2, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru změny smlouvy o nájmu ze dne 1. 2. 2016 na část o výměře 20 m2 z pozemku pare. č.
646/2, k. ú. Velké Meziříčí za účelem užívání jako zahrádka, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 8. 2017, kterým se 
rozšířil předmět nájmu o 2Cim^zpozemkuparcč^MĎ/lJíjj^elta městem

Meziříčí a nájemcem a
rozsah pronajatých pozemků o 200 m2 z pozemku pare. č. 646/1, k. ú. Velké Meziříčí. V ostatním zůstane 
smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr změny smlouvy o nájmu a připravit materiál pro jednání rady města

Termín: 26.6.2019

548/15/RM/2019 Návrh na koupi části pozemků pare. č. 172 a pare. č. 176/1, k. ú. Dolní Radslavice

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi části o výměře 1.672 m2 z pozemku pare. č. 172, k. ú. Dolní Radslavice (dle 
GP díl "c") a části o výměře 387 m2 z pozemku pare, č. 176/1, k. ú. Dolní Radslavice (dle GP díl "d") od 
spoluvlastníků: |^H^^^HB^^B^H^^B^^^B(PodílvevýšilO/^l^^^^_^^^_

| (podíl ve výši 7/24),^^HBlHBi^^HH (podíl 
výši 7/24), za kupní cenu 70 Kč/m2. Celková kupní cena bude činit 144.130 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 28.6.2019



549/15/RM/2019 Návrh na změnu usnesení č. 412/11/RM/2019

I. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 412/11/RM/2019 bod II., a to tak, že se koupě bude týkat zpevněných ploch, vybudovaných 
společností BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o. se sídlem Karlov 169, Velké Meziříčí, také na pozemcích pare. č. 
3627/126 a pare. č. 3627/127, vše k. ú. Velké Meziříčí.

II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit kupní smlouvu k podpisu.

Termín: 28.6.2019

550/15/RM/2019 Žádost o směnu bytů

I. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 507/13/RM/2019 v bodě IV, takto:
očínaje 1.6.2019 uzavřít nájemní smlouvu na byt na adrese Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s

v případě, že ukončí nájemní smlouvu
na byt v témže bytovém domě. Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců, v případě 1. náhradníka na 
dobu určitou 1 roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m1 2/měsíc.

1. náhradník:
2. náhradník:

II. Rada města schvaluje
uzavří^ohoduoukončenínájemnísmlo^ 1927/4 ve Velkém Meziříčí s

k 31.5.2019.
III. Rada města schvaluje
v případě ukončení jiájemní smlouvy s 
byt M na adrese Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.
IV. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit nájemn^mlouvy na bytJH na adrese Čermákova 1927/4, Velké Meziříčí 

|, na byt na adrese Čermákova 1927/4, Velké Meziříčí (I”
Termín: 30.6.2019

počínaje 1.6.2019 uzavřít nájemní smlouvu na

2. Dagmar Bdinkové
2.1. připravit dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s p.

Termín: 30.6.2019

551/15/RM/2019 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Zdenky Vorlové 2001, Velké 
Meziříčí.

I. Rada města souhlasí
s přidělením bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí___________________

|), a s uzavřením nájemní
smlouvy na dobu určitou 1 roku s obnovou, výše nájemného 40,-Kč/m2/měsíc. * 1
Náhradník: |
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí.

Termín: 31.1.2020



552/15/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci květnu 2019 do rozpočtu města - viz 
příloha
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zapojit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 31.5.2019

553/15/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar na NKT Půlmaratón 2019

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotac^^lai^^

| na podporu sportovní akce NKT Půlmaratón Velké Meziříčí 2019
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové 
1.1. vyhotovit darovací smlouvu.

Termín: 6.6.2019

2. Kateřině Čejkové
2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31.5.2019

554/15/RM/2019 NKT Půlmaratón 2019

I. Rada města souhlasí
s konáním akce "NKT půlmaratón 2019" 8. 6. 2019 na Náměstí. V době od 6:00 bude provoz sveden na horní 
stranu od 12:00 hodin bude Náměstí uzavřeno. Žadatelka zajistí úklid prostor po ukončení akce.
II. Rada města souhlasí
s použitím znaku města pro účely propagace akce.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadatelce

Termín: 7.6.2019

555/15/RM/2019 Zvukový panel Daruma

I. Rada města bere na vědomí
informace o zvukovém informačním nosiči firmy Daruma, umístěném na Náměstí a souhlasí s realizací varianty 1 
- odstraněním multimediálního informačního nosiče

556/15/RM/2019 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím věcného daru od 
různých dárců dle seznamu uvedeného v příloze pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá 1 1

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. Předat usnesení žadateli



Termín: 31.5.2019

557/15/RM/2019 Generální oprava motoru Tatra T148 

I. Rada města bere na vědomí
generální opravu motoru Tatra T148 - vozidla jednotky požární ochrany třetího stupně.

558/15/RM/2019 Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání - žádost o prodloužení termínu plnění 
usnesení čís. 206/6/RM/2019 ze dne 23. 1. 2019

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí
souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení rady města číslo 206/6/RM/2019 ze dne 23. 1. 2019 
"Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání" do 31. 12. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Milanu Dufkovi
1.1. dořešit dluh v restauraci JUPITER

Termín: 31.12.2019

2. Mgr. Milanu Dufkovi
2.1. informovat valnou hromadu společnosti JUPITER club s.r.o. Velké Meziříčí formou materiálu předloženého 

na každou první radu v měsíci o pokračování majetkového vypořádání v restauraci JUPITER club s.r.o.
Velké Meziříčí

Termín: 31.12.2019

559/15/RM/2019 Souhlas s převzetím záštity a použitím znaku města

I. Rada města souhlasí
s převzetím záštity města Velké Meziříčí nad krajským kolem Dopravní soutěže mladých cyklistů dne 6. 6. 2019 
a použitím znaku města v rámci této akce.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 31.5.2019

560/15/RM/2019 Rozpočtové opatření-výměna osvětlení v objektu ZŠ Oslavická (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření.
Zdroj: 680 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 680 000,00 Kč - § 3113 výměna osvětlení v objektu Základní školy Oslavická


