
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 20. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 7.8.2019

668/20/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 20. schůze rady města ze dne 7. 8. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 20. schůze rady města ze dne 7. 8. 2019 Ing. Františka Komínka a Ing. Františka Smažila

669/20/RM/2019 Schválení programu 20. schůze rady města konané dne 7. 8. 2019

I. Rada města schvaluje
program 20. schůze rady města ze dne 7. 8. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 20. schůze rady města ze dne 7. 8. 2019
3. Schválení programu 20. schůze rady města konané dne 7. 8. 2019
4. Připomínky k zápisu z 19. zasedání rady města
5. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 

522/7, k. ú. Petráveč
6. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 

5711 a pare. č. 5712, k. ú. Velké Meziříčí
7. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. č.

1482/1, k. ú. Velké Meziříčí
8. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 300/1, 

pare. č. 2535, pare. č. 2741/1, pare. č. 2748/1, pare. č. 2851/9, pare. č. 
5620/2 a pare. č. 5620/7 k. ú. Velké Meziříčí

9. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. č.
2851/5, k. ú. Velké Meziříčí

10. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 5767, k. ú. Velké Meziříčí

11. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 3834/11, vč. 
stavby s č. ev. 21 a částí pozemků pare. č. 3834/1 a pare. č. 3835/1, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí

12. Výkup garáže dotčené realizací akce "11/360 Velké Meziříčí - JV obchvat"
13. Návrh na koupi pozemků od státního podniku Lesy ČR
14. Návrh na prodej částí pozemku pare. č. 5597/1, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 

Pionýrská
15. Návrh na směnu částí pozemků pare. č. 2065/1, pare. č. 40, pare. č. 167 

a pare. č. st. 60 v k. ú. Olší nad Oslavou
16. Žádost o směnu části pozemku pare. č. 5280/127 za část pozemku pare. 

č. 5250, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Jidášky
17. Žádost o směnu částí pozemků v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Pod Kaštany
18. Návrh podmínek smlouvy o pronájmu společnosti ATIKA - LYSÝ, s.r.o. na 

části pozemku pare. č. 3627/97, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště
19. Žádost o prodej části o výměře cca 60 m2 z pozemku pare. č. 93/1, k. ú. 

Svařenov
20. Žádost o prodej části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 93/1, k. ú. 

Svařenov
21. Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 231, k. ú. Olší nad Oslavou
22. Žádost o prodej části o výměře cca 38 m2 z pozemku pare. č. 5678/1, k. 

ú. Velké Meziříčí



23. Žádost o prodej části o výměře cca 18 m2 z pozemku pare. č. 5254/2 a 
pare. č. 5254/3 , k. ú. Velké Meziříčí

24. Přestávka
25. Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 3912/2 a pare. č. 3912/9, k. ú. 

Velké Meziříčí, ul. Sportovní
26. Žádost o prodej části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 5678/1, k. 

ú. Velké Meziříčí
27. Žádost o prodej části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 5678/1, k. 

ú. Velké Meziříčí
28. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 6051/169, k. 

ú. Velké Meziříčí
29. Ukončení nájemní smlouvy na pozemky pare. č. 2259/2 a pare. č. 2260, 

obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. Nábřeží
30. Darování pozemků a bezúplatné nabytí s Krajem Vysočina, k. ú. Velké 

Meziříčí, ul. Hornoměstská a Třebíčská
31. Pohledávky plynoucí 2^Tájmu bytů a nebytových prostor za II.Q 2019
32. Přechod nájmu bytu Hfll na ul. Bezručova 1520/7
33. Prodloužení nájemních smluv na byty
34. Ukončení společného nájmu bytu MM, Bezručova 1543/12
35. Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
36. Žádost o snížení nájemného
37. Žaloba na vyklizení bytu MM/ Karlov 463/1
38. Obsazení bytů
39. Zpráva o činnosti bytové komise za II. čtvrtletí 2019
40. Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru na Obecníku
41. Rozbor hospodaření k 30. 6. 2019
42. Mateřská škola VM - nabídka nepotřebného majetku
43. ZŠ Oslavická - nabídka nepotřebného majetku
44. ZŠ Lhotky - nabídka nepotřebného majetku
45. Rozpočtové opatření - čištění dešťových vpustí v m. č. Mostiště
46. Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení hřiště Kunšovec
47. Rozpočtové opatření - grantový program podpory kultury
48. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
49. Žádost muzea
50. Souhlas s přijetím daru
51. Grantový systém podpory kultury
52. Kronika města 2018
53. Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání
54. Restaurace JUPITER club s.r.o.
55. Výsledek hospodaření JUPITER clubu s.r.o. Velké Meziříčí za I. pololetí 

2019
56. Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc červen a 

červenec 2019
57. Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc červen a červenec 2019
58. Různé
59. Závěr

670/20/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 522/7, k. 
ú. Petráveč

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy 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. 522/7, k. ú. Petráveč, za účelem 
umístění distribuční soustavy -venkovního vedení WN, podpěrného bodu (sloupu) WN 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 výše DPH.
II. Rada města ukládá



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

Termín: 23.8.2019

671/20/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 5711 a 
pare. č. 5712, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemků města pare. č. 5711 a pare. č. 5712, k. ú. Velké 
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně 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 výše DPH.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 23.8.2019

672/20/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 1482/1, k. ú. 
Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. 
s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupená na základě Plné moci ze dne 8. 3. 2018 společností 
TEMO - TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15,106 00 k tíži pozemku města 
pare. č. 1482/1, k. ú. Velké Meziříčí za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě, jejímž obsahem bude právo společnosti CETIN umístit a provozovat komunikační vedení a zařízení v rozsahu 
geometrického plánu č. 5061-550/2018. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve 
výši 270 Kč plus DPH stanovené platným právní předpisem.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Termín: 30.8.2019

673/20/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 300/1, pare. č. 
2535, pare. č. 2741/1, pare. č. 2748/1, pare. č. 2851/9, pare. č. 5620/2 a pare. č. 5620/7 k. ú. 
Velké Meziříčí I. I.

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. 
s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupená na základě Plné moci ze dne 8. 3. 2018 společností 
TEMO - TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15,106 00 ktíži pozemků města 
pare. č. 300/1, pare. č. 2535, pare. č. 2741/1, pare. č. 2748/1, pare. č. 2851/9, pare. č. 5620/2 a pare. č. 5620/7,
k. ú. Velké Meziříčí za účelem přeložení a umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 
jejímž obsahem bude právo společnosti CETIN umístit a provozovat komunikační vedení a zařízení v rozsahu 
geometrického plánu č. 5059-314/2018. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve 
výši 500 Kč plus DPH stanovené platným právní předpisem.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské



1.1. sdělit usnesení rady města společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
Termín: 30.8.2019

674/20/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 2851/5, k. ú. 
Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. 
s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupená na základě Plné moci ze dne 8. 3. 2018 společností 
TEMO - TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 k tíži pozemku města 
pare. č. 2851/5, k. ú. Velké Meziříčí za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě, jejímž obsahem bude právo společnosti CETIN umístit a provozovat komunikační vedení a zařízení v rozsahu 
geometrického plánu č. 5070-551/2018. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve 
výši 50 Kč plus DPH stanovené platným právní předpisem.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Termín: 30.8.2019

675/20/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemku města pare. č. 5767, 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. 5767, k. 
ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy -zemní kabel NN a uzemnění 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 výše DPH.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 23.8.2019

676/20/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 3834/11, vč. stavby s č. 
ev. 21 a částí pozemků pare. č. 3834/1 a pare. č. 3835/1, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 3834/11 o výměře 37 m2, jehož součástí je stavba s č. ev. 21 
- stavba pro rodinnou rekreaci a části o výměře 1.365 m2 z pozemku pare. č. 3834/1 a části o výměře 35 m2 z 
pozemku pare. č. 3835/1, všechny pozemky obec a k. ú. Velké Meziříčí mezi městem Velké Meziříčí jako 
půjčitelem a SH - ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Velké Meziříčí, se sídlem Nad Gymnáziem 464/17, Velké 
Meziříčí jako vypůjčitelem za účelem užívání jako cvičiště pro mladé hasiče a chata jako zázemí ke cvičišti za 
těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo 
písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.9.2019

677/20/RM/2019 Výkup garáže dotčené realizací akce "11/360 Velké Meziříčí - JV obchvat"



I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koup 
obec a k. ú. Velké Meziříčí od 
za kupní cenu 110.000 Kč.
II. Rada města ukládá

vměře 21 m2, jehož součástí 765,

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

Termín: 10.9.2019

678/20/RM/2019 Návrh na koupi pozemků od státního podniku Lesy ČR

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření přiložené kupní smlouvy o koupi těchto pozemků: pare. č. 3920/1 o 
výměře 144 m1 1 2, pare. č. 3920/5 o výměře 47 m2, pare. č. 3920/21 o výměře 224 m2 a pare. č. 3920/25 o 
výměře 44 m2, všechny pozemky k. ú. Velké Meziříčí jejichž vlastníkem je Česká republika, s právem hospodařit 
- Lesy České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, za 
kupní cenu 51.500 Kč.

II. Rada města ukládá

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

Termín: 10.9.2019

679/20/RM/2019 Návrh na prodej částí pozemku pare. č. 5597/1, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Pionýrská

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 5597/1, k. ú. Velké Meziřía^dogoručuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí kupní smlouvy s těmito spoluvlastníky: SJM 

(podíl 1/6), SJM 
)díl 1/6), všichni bytem 

Dodíl 1/6)

II. Rada města ukládá

)odíll/6)

(podíl 1/6). Kupní cena bude ve výši 490 Kč/m2.

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

zastupitelstva města
Termín: 10.9.2019

680/20/RM/2019 Návrh na směnu částí pozemků pare. č. 2065/1, pare. č. 40, pare. č. 167 a pare. č. 
st. 60 v k. ú. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 70 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, části o výměře cca 30 m2 z 
pozemku pare. č. 40, k. ú. Olší nad Oslavou ve vlastnictví města za část o výměře cca 2 m2 z pozemku pare. č. 
st. 60 a část o výměře cca 3 m2 z pozemku pare. č. 167, k. ú. Olší nad Oslavou a 
městc^chvá^ částí pozemků mezi městem Velké Meziříčí a

| Doplatek bude ve výši 300 Kč/m2 (část pozerr 
Kč/m2 (pro část pozemku pare. č. 2065/1, pare. č. 40, pare. č. 167 a pare. č. st. 60) ve prospěch města.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 19.11.2019

pare. č. 2065/1) a 130



681/20/RM/2019 Žádost o směnu části pozemku pare. č. 5280/127 za část pozemku pare. č. 5250, k. 
ú. Velké Meziříčí, lokalita Jidášky

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 70 m2 z pozemku pare. č. 5280/127, obec a k. ú. Velké Meziříčí ve 
vlastnictví města Velké Meziříčí za část o výměře cca 35 m2 z pozemku pare. č. 5250, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu předmětných částí_pozemků s

(společné jmění manželů), 
s doplatkem ve výši 200 Kč/m2 ve prospěch města.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 19.11.2019

682/20/RM/2019 Žádost o směnu částí pozemků v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Pod Kaštany

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 3969/2 (dle GP nová pare. č. 3969/3), části o 
výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 3977/4 (dle GP nová pare. č. 3977/7), části o výměře 3 m2 z pozemku pare. 
č. 1044/1 (dle GP nová pare. č. 1044/10), části o výměře 27 m2 z pozemku pare. č. 3977/5 (dle GP pozemek 
pare. č. 3977/5 - nová výměra 27 m2) a části o výměře 22 m2 z pozemku pare. č. 1044/5 (dle GP pozemek 
pare. č. 1044/5 - nová výměra 22 m2), všechny pozemky obec a k. ú. Velké Meziříčí ve vlastnictví města za část 
o výměře 48 m2 z pozemku pare. č. 1044/2 (dle GP nová pare. č. 1044/9) a část o výměře 3 m2 z pozemku 
pare. č. 1044/6 (dle GP nová pare. č. 1044/11), oba pozemky obec a k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit směnu předmětných částí pozemků mezi městem Velké Meziříčí a 

_______________ (podíl 1/2) a
(podíl 1/2). Cena je dle znaleckého posudku stanovena na 490 Kč/m2. Doplatek činí 

5.880 Kč ve prospěch města.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 19.11.2019

683/20/RM/2019 Návrh podmínek smlouvy o pronájmu společnosti ATIKA - LYSÝ, s.r.o. na části 
pozemku pare. č. 3627/97, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Hliniště

I. Rada města schvaluje
pronájem části o výměře 360 m2 z pozemku pare. č. 3627/97, k. ú. Velké Meziříčí společnosti ATIKA - 
LYSÝ, s.r.o, se sídlem Zahradní 992, Velké Meziříčí, IČ: 60732610 za účelem zařízení staveniště a skladování 
materiálu za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran 
nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou za roční 
nájemné ve výši 50 Kč/m2 se splatností do 31. 12. příslušného roku. Celková výše pronájmu činí 18.000 Kč/rok.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.9.2019

684/20/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 60 m2 z pozemku pare. č. 93/1, k. ú. Svařenov 

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 60 m2 z pozemk^arc^^3/M^^vařeno^^Jopomčuj^^^ 
zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku |



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: 29.11.2019

685/20/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 93/1, k. ú. Svařenov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 30 m1 1 2 z pozemku pare, č. 93/1, k. ú. Svařenov a doporučuje 
zastupitelsWiMně^ předmětné části pozemku

H do společného jmění manželů za kupní cenu 130 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: 29.11.2019

686/20/RM/2019 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 231, k. ú. Olší nad Oslavou 

I. Rada města odkládá
bod Žádost o prodej části pozemku pare. č. 231, k.ú. Olší nad Oslavou

687/20/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 38 m2 z pozemku pare. č. 5678/1, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 38 m2 z pozemku pare. č. 5678/1, k. ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu 200 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: 19.11.2019

688/20/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 18 m2 z pozemku pare. č. 5254/2 a pare. č. 
5254/3 , k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 18 m2 z pozemků pare. č. 5254/2 a pam^^254/3J^^elké 
Mezirichujopoi^ schválit prodej předmětné části pozemků

| za kupní cenu 200 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: 29.11.2019



689/20/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 odkládá
bod Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 3912/2 a pare. č. 3912/9, k.ú. Velké Meziříčí, ul. Sportovní

690/20/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 5678/1, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m1 1 2 z pozemku pare. č. 5678/1, k. ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

1/2) a (podíl
kupní cenu 200 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: 19.11.2019

691/20/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 5678/1, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 5678/1, k. ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

a (podíl
za kupní cenu 200 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: 19.11.2019

692/20/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 6051/169, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu části o výměře 10 m2 z pozemku pare. č. 6051/169, k. ú. Velké Meziříčí mezi 
pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem společností BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o., se sídlem Karlov 
169/88, Velké Meziříčí za účelem umístění reklamního panelu za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu 
neurčitou s možností ukončení nájemního poměru dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí kterékoliv 
smluvní strany i bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou nebo okamžitým zrušením ze strany 
pronajímatele v případě porušení nájemní smlouvy za roční nájemné ve výši 10.000 Kč se splatností do 31. 3. 
příslušného kalendářního roku. Podmínkou nájemní smlouvy bude získání výjimky od silničního správního 
orgánu v případě, že se reklamní panel nachází v ochranném pásmu silnice.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.9.2019



693/20/RM/2019 Ukončení nájemní smlouvy na pozemky pare. č. 2259/2 a pare. č. 2260, obec a k. 
ú. Velké Meziříčí, ul. Nábřeží

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy ze dne 8.12.2004, na užívání pozemku pare. č. 2259/2 a pozemkijDarc^^260, 
obe^^^^Velk^eziříčnmez^ronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem HHH

___  | Nájemní smlouva bude ukončena ke dni nabytí vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Nájemné za rok 2019 bude uhrazeno po podpisu dohody o ukončení nájemní smlouvy.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit k podpisu dohodu o ukončení nájemní smlouvy.

Termín: 30.9.2019

694/20/RM/2019 Darování pozemků a bezúplatné nabytí s Krajem Vysočina, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 
Hornoměstská a Třebíčská

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru darování části o výměře 185 m1 1 2 z pozemku pare. č. 5621 (dle GP nová pare. č. 5621/2), 
obec a k. ú. Velké Meziříčí a části o výměře 17 m2 z pozemku pare. č. 5621 (dle GP nová pare. č. 5621/3), obec 
a k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit darování předmětných částí pozemků Kraji 
Vysočina, IČ 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí části o výměře 42 m2 z pozemku pare. č. 2804/8 (dle GP 
pozemek pare. č. 2804/8, nová výměra 42 m2), části o výměře 33 m2 z pozemku pare. č. 2804/7 (dle GP 
pozemek pare. č. 2804/7, nová výměra 33 m2) a části o výměře 7 m2 z pozemku pare. č. 2804/7 (dle GP nová 
pare. č. 2804/10), všechny pozemky k. ú. Velké Meziříčí, ve vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 
Jihlava.
III. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, IČ 708 90 749, se sídlem Žižkova 
1882/57, 587 33 Jihlava jako povinným a městem Velké Meziříčí jako oprávněným za účelem zřízení a 
provozování stavby (veřejného osvětlení) dle GP č. 4682-40648/2016. Oprávněný má v souvislosti se zřízením a 
provozem stavby právo vstupovat a vjíždět na pozemky pare. č. 2804/7 a pare. č. 2804/8, k. ú. Velké Meziříčí. 
Služebnost se sjednává bezúplatně a na dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba na pozemcích.
IV. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města Kraji Vysočina, zveřejnit záměr darování, připravit materiál pro zasedání 

zastupitelstva města.
Termín: 10.9.2019

695/20/RM/2019 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za II.Q 2019 

I. Rada města bere na vědomí
informace o nedoplatcích na nájemném a platbách za služby v bytech a nebytových prostorách.

696/20/RM/2019 Přechod nájmu bytu na ul. Bezručova 1520/7

I. Rada města schvaluje
uzavřenhiáiem^ na byt na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s IgÉÉÉÉÉfi

sJ, počínaje 1.9.2019 na dobu určitou 1 roku s automatickou obnovou, výše nájemného
55,- Kč/m2/měsíc.
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit nájemní smlouvu s na adrese Bezručova 1520.

Termín: 2.9.2019



697/20/RM/2019 Prodloužení nájemních smluv na byty 

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

byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s do
31.08.2020,
ubytovací jednotku na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s 

do 29.02.2020,
na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s | 

do 29.02.2020,
byt ■ na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
29.02.2020,
byt | na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
29.02.2020,
byt na adrese Sokolovská 1590/12 ve Velkém Meziříčí s 
29.02.2020,
byt ■ na adrese Nad Sv. Josefem 1720/15 ve Velkém Meziříčí s 
29.02.2020,
byt ^| na adrese Kostelní 1900/1 ve Velkém Meziříčí s

do 

I do 

do

do

do 31.08.2020.

II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit k podpisu dodatky na byty a ubytovací jednotku na adrese V Jirchářích 313/6 (|

Uhřínovská 540/20 (jj^ÉH), Karlov 1001/3 Bezručoval543/12 (|
Sokolovská 1590/12 (HI^H), Nad Sv. Josefem 1720/15 Kostelní

i9oo/i (HrilH)-

Termín: 30.9.2019

698/20/RM/2019 Ukončení společného nájmu bytu Bezručova 1543/12

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemního vztahu
dohodou, výhradním nájemcem předmětného bytu se od 01.09.2019 stává
II. Rada města ukládá

k bytu na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit dohodu o ukončení společného nájmu bytu pro HHHI na adrese Bezručova 1543/12.

Termín: 30.9.2019

699/20/RM/2019 Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt |H na adrese 

dohodou k 31.08.2019.
II. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt H na adrese 

dohodou k 31.08.2019.
III. Rada města ukládá

Sokolovská 1589/10, 594 01 Velké Meziříčí s

Pionýrská 2011/5, 594 01 Velké Meziříčí s

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s 

(Pionýrská 2011/5).
(Sokolovská 1589/10) a s



Termín: 30.9.2019

700/20/RM/2019 Žádost o snížení nájemného

I. Rada města schvaluje
ponechat nájemné za sklep u bytu H na adrese 1589/10 ve Velkém Meziříčí, nájemce ve
stejné výši
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. informovat žadatele o usnesení RM

Termín: 31.8.2019

701/20/RM/2019 Žaloba na vyklizení bytu Karlov 463/1

I. Rada města souhlasí
s podáním žaloby na vyklizení bytu na adrese Karlov 463/1 ve Velkém Meziříčí proti

II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. podat žalobu na vyklizení bytu H na adrese Karlov 463/1 ve Velkém Meziříčí proti

Termín: 15.9.2019

702/20/RM/2019 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na b\ na adrese Pionýrská 2011/5 ve Velkém Meziříčí s |

Nájemní smlouva na dobu určitou
jednoho roku, výše nájemného 55,- Kč/m1 2 3/měsíc.

II. Rada města schvaluje
v případě uskutečnění výměny:

luzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na b 
Velké Meziříčí s

|v případě 1. náhradníka uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na b 
Komenského 123/13, Velké Meziříčí s

na adrese Hornoměstská 103/59, 

na adrese

III. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na by

nájemného 55,-- Kč/m1 2 3/měsíc.

na adrese Sokolovská 1589/10 ve Velkém Meziříčí s_______________
Nájemní smlouva na dobu jednoho roku s obnovou, výše

1.
2.

3.

náhradník:
náhradník:
náhradník:

IV. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové



nlouvyna byt Hi na adrese Pionýrská I 
byt HI na adrese Sokolovská 1589/10

Termín: 30.9.2019

2. Dagmar Bdinkové
2.1. v DřÍDadě uskutečnění výměny:

iřipravit dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Hornoměstská 103/59 ve Velkém Meziříčí s p.

Termín: 30.9.2019

703/20/RM/2019 Zpráva o činnosti bytové komise za II. čtvrtletí 2019

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti bytové komise.

704/20/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru na Obecníku

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru kanceláře č. 206 o výměře 30 m2 umístěné ve 3. NP 
budovy "Obecník" č.p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Aleně Halasové
1.1. zveřejnit záměr pronájmu kanceláře č. 206 ve 3. NP v budově Obecník.

705/20/RM/2019 Rozbor hospodaření k 30.6.2019 

I. Rada města schvaluje
rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30.6.2019.

706/20/RM/2019 Mateřská škola VM - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 
1523/10 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a uděluje 
písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy materiálu, 
příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:

Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/10..... 51.156,- Kč
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové
1.1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

707/20/RM/2019 ZŠ Oslavická - nabídka nepotřebného majetku 

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 
1800/20 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a uděluje 
písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy materiálu, 
příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:

Termín: 31.8.2019

Termín: 16.8.2019



Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20...... 49.981,60 Kč
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové
1.1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 16.8.2019

708/20/RM/2019 ZŠ Lhotky - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké 
Meziříčí, Lhotky 42 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a 
uděluje písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy 
materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42..... 8.576,- Kč
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové
1.1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 16.8.2019

709/20/RM/2019 Rozpočtové opatření - čištění dešťových vpustí v m. č. Mostiště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 40 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 40 tis. Kč - § 2321 čištění dešťových vpustí v místní části Mostiště
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.8.2019

711/20/RM/2019 Rozpočtové opatření - grantový program podpory kultury 

I. Rada města stahuje z programu

bod Rozpočtové opatření - grantový program podpory kultury

712/20/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 a červenci 2019 do rozpočtu 
města Velké Meziříčí - viz příloha
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.8.2019

713/20/RM/2019 Žádost muzea 

I. Rada města souhlasí



s bezplatným využitím tělocvičny Bezděkov za účelem ubytování účinkujících v rámci Historických slavností, 
konaných ve dnech 7. a 8. září 2019.

714/20/RM/2019 Souhlas s přijetím daru 

I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím finančního 
účelového daru ve výši 10 422,- Kč pro Základní školu Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI pro období od 2.9.2019 
do 30.6.2020 k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 2 žáky školy.

715/20/RM/2019 Grantový systém podpory kultury

I. Rada města schvaluje
podporu v rámci Grantového systému podpory kultury města ve výši 35 tis. Kč loutkohereckému souboru při 
Jupiter clubu na projekt "Loutkové představení pro mateřské školy z místních částí obce".
II. Rada města schvaluje
podporu v rámci Grantového systému podpory kultury města ve výši 26 525 Kč Římskokatolické farnosti Velké 
Meziříčí, Náměstí 16/18, Velké Meziříčí na projekt ADVENT
III. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit schválené částky do rozpočtu

Termín: 31.8.2019

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

Termín: 15.9.2019

716/20/RM/2019 Kronika města 2018

I. Rada města odkládá
bod Kronika města 2018

717/20/RM/2019 Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání

I. Rada města odkládá
bod Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání

718/20/RM/2019 Restaurace JUPITER dub s.r.o.

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí 
bere na vědomí informace o průběhu řešení situace v restauraci JUPITER - exekuce

719/20/RM/2019 Výsledek hospodaření JUPITER clubu s.r.o. Velké Meziříčí za I. pololetí 2019

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí 
bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti JUPITER club s.r.o. Velké Meziříčí za I. pololetí 2019

720/20/RM/2019 Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc červen a červenec 2019



721/20/RM/2019 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc červen a červenec 2019


