
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 18. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 26.6.2019

633/18/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 18. schůze rady města ze dne 26. 6. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 18. schůze rady města ze dne 26. 6. 2019 PhDr. Marii Ripperovou a RNDr. Petra Vránu

634/18/RM/2019 Schválení programu 18. schůze rady města konané dne 26. 6. 2019

I. Rada města schvaluje
program 18. schůze rady města ze dne 26. 6. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 18. schůze rady města ze dne 26. 6. 2019
3. Schválení programu 18. schůze RM ze dne 26. 6. 2019
4. Připomínky k zápisu ze 17. zasedání rady města
5. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pozemky 

pare. č. 3627/97, pare. č. 6404/4, pare. č. 6413, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí

6. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 464/8, k. ú. 
Svařenov

7. Návrh smlouvy o zrušení vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na 
pozemcích a smlouvy o založení vzdání se práva na náhradu škody vzniklé 
na pozemcích

8. Návrh smlouvy o podmínkách udělení souhlasu se zřízením stavby se 
vzdáním se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích

9. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemku pare. č. 939/3, k. ú. 
Svařenov

10. Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na části pozemku 
pare. č. 646/2, k. ú. Velké Meziříčí

11. Bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 3595/3 a pare. č. 3595/12, obec a k. 
ú. Velké Meziříčí

12. Prodej části pozemku pare. č. 2090 a části pozemku pare. Č. 2065/1, k. 
ú. Olší nad Oslavou

13. Žádost o prodej pozemku pare. č. 1, k. ú. Svařenov
14. Žádost o prodej pozemku pare. č. 3989/2, k. ú. Velké Meziříčí
15. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 6051/169, k. ú. Velké Meziříčí
16. Nabídka k možnosti zúčastnit se elektronické aukce
17. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 

služebnosti k tíži pozemků města, k. ú. Velké Meziříčí
18. Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 388/7 a pare. č. 1100/1, k. ú.

Dolní Radslavice
19. Návrh na změnu nájemní smlouvy na užívání částí pozemků v lokalitě 

Letná, obec a k. ú. Petráveč
20. Návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě - chodník a parkoviště, Návrh 

smlouvy o provedení stavby, Návrh zveřejnění pronájmu, lokalita Hliniště
21. Žádost o prodej části o výměře cca 9 m2 z pozemku pare. č. 939/3, k. ú. 

Svařenov
22. Žádost o prodej části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 939/3, k. 

ú. Svařenov
23. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou



24. Prodloužení nájemních smluv na byty
25. Přestávka
26. Návštěva ředitelky Muzea - informace o historických slavnostech
27. Rozpočtové opatření - dar na nohejbalový turnaj
28. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
29. Zveřejnění záměru k pronájmu
30. Přestavení zájemců o pronájem restaurace a kavárny JUPITER
31. Grantový program podpory kultury
32. Mlynářská stezka - rozvoj a revitalizace
33. Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací
34. Rozpočtové opatření - projekt úpravy regulační stanice plynu ZS 

Oslavická
35. Jmenování člena redakční rady Velkomeziříčska
36. Různé
37. Závěr

635/18/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pozemky pare. č. 
3627/97, pare. č. 6404/4, pare. č. 6413, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi povinným městem Velké 
Meziříčí a oprávněným GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 01, Ústí nad Labem k tíži pozemků 
města pare. č. 3627/97, pare. č. 6404/4 a pare. č. 6413, k. ú. Velké Meziříčí s právem zřízení a provozování 
plynárenského zařízení, právem vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 20.000 Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti GridServices, s.r.o.

Termín: 12.7.2019

636/18/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 464/8, k. ú. Svařenov

I. Rada města schvaluje
uzavřenísmlouvyonájmur^ městem Velké Meziříčí a nájemcem |
■■■■I na pronájem části o výměře 10 mI. I. 2 z pozemku pare. č. 464/8, k. ú.

Svařenov za účelem užívání jako zahrada za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností 
ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedení důvodu s 
tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 12. kalendářního roku. 
Celková výše ročního nájemného činí 50 Kč.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 30.8.2019

637/18/RM/2019 Návrh smlouvy o zrušení vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích a 
smlouvy o založení vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zrušení vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích a smlouvy o 
založení vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích mezi společností Lisovna plastů, spol. s r.o. se 
sídlem Karlov 139, Velké Meziříčí a městem Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské



1.1. sdělit usnesení rady města společnosti
Termín: 12.7.2019

638/18/RM/2019 Návrh smlouvy o podmínkách udělení souhlasu se zřízením stavby se vzdáním se 
práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o podmínkách udělení souhlasu se zřízením stavby se vzdáním se práva na náhradu 
škody vzniklé na pozemcích mezi společností DVOŘÁK - TRUCKS, s.r.o. se sídlem Karlov 1119, Velké Meziříčí 
jako stavebníkem a městem jako vlastníkem lesa.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti

Termín: 12.7.2019

639/18/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 939/3, k. ú. Svařenov

I. Rada města schvaluje
uzavřenínájemnísr^ pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní |

| na pronájem části o výměře 54 mI. I. 2 z pozemku pare. č. 939/3, k. ú. Svařenov za 
účelem užívání jako zahrada za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončení 
dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 12. kalendářního roku. Celková výše 
ročního nájemného činí 270 Kč.

II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.8.2019

640/18/RM/2019 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na části pozemku pare. č. 
646/2, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 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 20 m2 z pozemku pare, č. 646/1, k. ú. Velké Meziříčí mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí 
a nájemkyní a se
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

l. Havránkové Renatě
1.1. připravit dodatek č. 2 k podpisu

Termín: 30.8.2019

641/18/RM/2019 Bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 3595/3 a pare. č. 3595/12, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření přiložené smlouvy o bezúplatném převodu pozemků pare. č. 3595/3 o 
výměře 357 m2 a pare. č. 3595/12 o výměře 114 m2, jejichž vlastníkem je Česká republika - Státní pozemkový 
úřad se sídlem Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3 - Zižkov.
II. Rada města ukládá



1. Ing. Blance Brodské
1.1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 10.9.2019

642/18/RM/2019 Prodej části pozemku pare. č. 2090 a části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad 
Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 115 m1 1 2 z pozemku pare. č. 2090 a části o výměře cca 60 m2 z 
pozemku pare. č. 2065/1, všeJc^OIšnTa^Oslavoi^^opomčuj^astupite^ schválit prodej

částí pozemků za
Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města.
Termín: 31.10.2019

643/18/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 1, k. ú. Svařenov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 1 o výměře 24 m2, k. ú. Svařenov a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit předmětného pozemku za
kupní cenu 130 Kč/m2. Celková kupní cena činí 3.120 Kč.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města
Termín: 10.9.2019

644/18/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 3989/2, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 3989/2 o výměře^O^T^J^^elk^eziříč^^oporiKuje 

^města neschválit prodej předmětného pozemku

II. Rada města ukládá

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

Termín: 10.9.2019

645/18/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 6051/169, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 10 m2 z pozemku pare. č. 6051/169, k. ú. Velké Meziříčí za roční 
nájemné ve výši 10.000 Kč.
II. Rada města ukládá

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

radě města.
Termín: 7.8.2019



646/18/RM/2019 Nabídka k možnosti zúčastnit se elektronické aukce

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí nabídku možnosti zúčastnit se elektronické aukce nemovitosti - pozemku 
pare. č. 5851 o výměře 523 mI. I. 2, jehož součástí je stavba s č. p. 1318, pořádanou společností PROKONZULTA, 
a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno a účast v aukci odmítnout.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 10.9.2019

647/18/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemků města, k. ú. Velké Meziříčí

1. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, k 
tíži pozemků města pare. č. 5524/1, pare. č. 5636/4, pare. č. 5667/1, pare. č. 4540/1, za účelem realizace 
stavby s názvem „ Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)" s právem provést 
předmětnou stavbu dráhy a v rámci realizace stavebního objektu SO 03-19-01 a provozního souboru PS 03-14-
02, uložit kabeláž na mostní objekt a uložit dálkový optický kabel. Obsahem bude právo budoucí 
oprávněné vést přes služebný pozemek nebo jeho část inženýrskou síť a tuto provozovat a udržovat, právo v 
nutném rozsahu vstupovat a vjíždět na dotčenou část služebného pozemku pro potřeby kontroly, údržby či 
opravy inženýrské sítě, jakož i pro potřeby úpravy inženýrské sítě za účelem její modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti. Služebnost bude zřízena na dobu existence uložené inženýrské sítě. Výše úplaty za zřízení 
služebnosti bude odpovídat ceně stanovené znaleckým posudkem.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti.

Termín: 12.7.2019

648/18/RM/2019 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 388/7 a pare. č. 1100/1, k. ú. Dolní 
Radslavice

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 20 m2 z pozemku pare. č. 388/7 a části o výměře cca 12 m2 z 
pozemku pare. č. 1100/1, k. ú. Dolní Radslavice a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětných 
částí pozemků společnosti NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 
- Nusle za kupní cenu 150 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města
Termín: 31.10.2019

649/18/RM/2019 Návrh na změnu nájemní smlouvy na užívání částí pozemků v lokalitě Letná, obec 
a k. ú. Petráveč

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 2. 2010 na části o výměře 8.034 m2 z pozemků pare. 
č. 324 a pare. č. PK 323/1, obec a k. ú. Petráveč, z^JČelenMJŽívánnak^vic^^ 
hasičského sboru, uzavřené mezi pronajímatelem |



| a nájemcem městem Velké Meziříčí, a to tak, že se pronájem bude týkat části o výměře 3.867 m2 z 
pozemku pare. č. 323/1 a části o výměře 150 m2 z pozemku pare. č. 327/1, obec a k. ú. Petráveč a roční 
nájemné bude nově činit 2 Kč/m2. Celková výše ročního pronájmu bude činit 8.034 Kč.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit dodatek č. 1 k podpisu

Termín: 30.8.2019

650/18/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě - chodník a parkoviště, Návrh smlouvy 
o provedení stavby, Návrh zveřejnění pronájmu, lokalita Hliniště

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí darovací smlouvě na parkovací místa, chodníky, asfaltovou komunikaci a 
veřejné osvětlení, vybudovaných na pozemku města pare. č. 3627/97, obec a k. ú. Velké Meziříčí, se společností 
ATIKA - LYSÝ, s.r.o, se sídlem Zahradní 992, Velké Meziříčí, IČ: 60732610, zastoupené jednatelem Miroslavem 
Lysým, vymezené v koordinační situaci.

II. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o provedení stavby "VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, LOKALITA HLINIŠTĚ VELKÉ 
MEZIŘÍČÍ" na části pozemku ve vlastnictví města pare. č. 3627/97 v k. ú. Velké Meziříčí.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 360 m2 z pozemku pare. č. 3627/97, k. ú. Velké Meziříčí za účelem 
zařízení staveniště a skladování materiálu za roční pronájem 50 Kč/m2. Celková výše pronájmu činí 18.000 
Kč/rok.
IV. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit k podpisu návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací a návrh smlouvy o provedení stavby.

Termín: 30.8.2019

2. Ing. Blance Brodské
2.1. provést zveřejnění záměru pronájmu a připravit materiál pro jednání rady města

Termín: 7.8.2019

651/18/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 9 m2 z pozemku pare. č. 939/3, k. ú. Svařenov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 9 m2 z pozemku 
zastupitelsWumě^ prodej předmětné části pozemku

| za kupní cenu 130 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

3rc. č. 939/3, k. ú. Svařenov a doporučuje

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

zastupitelstva města
Termín: 31.10.2019

652/18/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 939/3, k. ú. Svařenov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare, č. 939/3, k. ú. Svařenov a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku 

| za kupní cenu 130 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské



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

Termín: 31.10.2019

653/18/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 110 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou a 
dopomčuj^astupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

(podíl a (podíl za
kupní cenu 300 Kč/m2.
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: 31.10.2019

654/18/RM/2019 Prodloužení nájemních smluv na byty 

I. Rada města souhlasí
s prodloužením nájemních smluv dodatkem na uvedené byty za podmínek, že mají nájemci uhrazeny veškeré 
dluhy vůči městu Velké Meziříčí:

byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
roky,
byt ■ na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s 
roky
byt ■ na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s | 
roky,
byt H na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s 
dva roky,
byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
byt H na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
byt ■ na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
dva roky,
byt ■ na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s 
roky.

o dva 

o dva 

o dva

o

o dva roky, 
o dva roky, 

o

o dva

II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit k podpisu dodatky na byty na adrese Čermákova 2066/57 (|

Termín: 5.8.2019

655/18/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar na nohejbalový turnaj

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 1 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary_
Rozdělení: 1 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daru příjemci
jako finanční příspěvek na pořádání nohejbalového turnaje amatérských sportovců na hřišti v Kunšovci dne 
29.6.2019



II. Rada města ukládá

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

Termín: 28.6.2019

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

Termín: 30.6.2019

656/18/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

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

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

Termín: 30.6.2019

657/18/RM/2019 Zveřejnění záměru k pronájmu

I. Rada města schvaluje
zveřejnit záměry pronájmů tělocvičny v hasičské zbrojnici na ulici Nad Gymnáziem a v Základních školách na 
ulici Bezděkov, Kostelní, Oslavická, Školní. A dále pronájem tělocvičny v Základní škole místní části Lhotky.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Švecovi
1.1. zveřejnit záměr k pronájmu tělocvičny v hasičské zbrojnici v ulici Nad Gymnáziem

Termín: 2.7.2019

2. Ing. Pavlu Stupkovi
2.1. zveřejnit záměry k pronájmu tělocvičen v Základních školách na ulici Bezděkov, Kostelní, Oslavická, Školní 

a v Základní škole místní části Lhotky.
Termín: 2.7.2019

658/18/RM/2019 Představení zájemců o pronájem restaurace a kavárny JUPITER 

I. Rada města bere na vědomí
představení zájemce o pronájem restaurace a kavárny JUPITER

659/18/RM/2019 Grantový systém podpory kultury

I. Rada města schvaluje
podporu v rámci Grantového systému podpory kultury města Velké Meziříčí HH ve výši 50 tis.
Kč na akci "Divadelní pohádka- Líný Kuba holé neštěstí".
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit schválenou částku do rozpočtu

Termín: 31.7.2019 2 2

2. JUDr. Vilmě Drápelové
2.1. zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace



Termín: 31.7.2019

660/18/RM/2019 Mlynářská stezka-rozvoj a revitalizace

I. Rada města deklaruje
zájem města Velké Meziříčí na uskutečnění projektu Revitalizace a rozvoje cykloturistické trasy Mlynářská stezka 
na území kraje Vysočina a potvrzuje souhlas s vedením trasy Mlynářské stezky na katastru města
II. Rada města vyslovuje
příslib poskytnutí koordinace a spolupráce pro realizátora při vypracování projektu úpravy vedení trasy, obnovy 
a umístění cykloturistického značení a vytipování lokalit pro situování nových infrastrukturních prvků 
souvisejících s Mlynářskou stezkou, zejména informačních panelů, odpočívek, cyklistických stojanů, 
relaxačních a interaktivních prvků pro děti a boxů servisní a zdravotnické pomoci.

661/18/RM/2019 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací

662/18/RM/2019 Rozpočtové opatření - projekt úpravy regulační stanice plynu ZŠ Oslavická

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 30 tis. Kč - § 3113 náklady hrazené městem - projekt úpravy regulační stanice plynu ZŠ Oslavická
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.6.2019

663/18/RM/2019 Jmenování člena redakční rady Velkomeziříčska 

I. Rada města jmenuje
členkou redakční rady Velkomeziříčska Mgr. Pavlu Kamanovou


