
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 22. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 4.9.2019

788/22/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 22. schůze rady města ze dne 4. 9. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 22. schůze rady města ze dne 4. 9. 2019 Ing. Františka Komínka a Stanislava Kratochvíla

789/22/RM/2019 Schválení programu 22. schůze rady města konané dne 4. 9. 2019

I. Rada města schvaluje
program 22. schůze rady města ze dne 4. 9. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 22. schůze rady města ze dne 4. 9. 2019
3. Schválení programu 22. schůze rady města konané dne 4. 9. 2019
4. Připomínky k zápisu z 21. zasedání rady města
5. Žádost o pronájem nebytových prostor na Obecníku
6. Návrh smluv o dodávkách tepelné energie se spol. SATT a.s.
7. Rozpočtové opatření - sedací souprava pro ZZS
8. Rozpočtové opatření - odstranění nebezpečných stromů v lokalitě Karlov 

a Čechovy sady
9. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
10. Žádost o ekologické řešení likvidace splaškových vod
11. Ceník prací 2020
12. Plán zimní údržby 2019 - 2020
13. Výsledek hospodaření za 1. pol. roku 2019 společnosti TSVM s.r.o.
14. Mezinárodní Svátek seniorů
15. Odvolání členů komise
16. Žádost ZŠ Oslavice
17. Pronájem ZŠ Lhotky
18. Návrh na změnu usnesení
19. Restaurace JUPITER club s.r.o.
20. Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání
21. Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc srpen 2019
22. Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc srpen 2019
23. Rozpočtové opatření - Mafra - příloha o městě
24. Různé
25. Závěr

790/22/RM/2019 Žádost o pronájem nebytových prostor na Obecníku

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se společností Biogas Bohemia spol. s r.o., IČ 025 96 831, Petráveč 105, 594 01 
Velké Meziříčí na nebytové prostory o výměře 73,6m2 umístěné v l.NP (bývalá restaurace) budovy Obecník na 
adrese Náměstí 79/3, Velké Meziříčí za účelem zřízení a provozování obchodu s potravinami počínaje 1.10.2019 
na dobu určitou 3 let, výše nájemného 950,- Kč/m2/rok.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové



1.1. připravit nájemní smlouvu se spol. Biogas Bohemia na bývalou restauraci na Obecníku.
Termín: 30.9.2019

791/22/RM/2019 Návrh smluv o dodávkách tepelné energie se spol. SATT a.s.

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložených smluv o dodávkách tepelné energie mezi městem Velké Meziříčí a společností SATT a.s., IC 
60749105, se sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. zaslat spol. SATT a.s. podepsané smlouvy o dodávkách tepelné energie.

Termín: 20.9.2019

792/22/RM/2019 Rozpočtové opatření - sedací souprava pro ZZS

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 30 tis. Kč - § 3533 pořízení sedací soupravy pro Zdravotnickou záchrannou služby Kraje Vysočina
- pobočku Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.9.2019

793/22/RM/2019 Rozpočtové opatření - odstranění nebezpečných stromů v lokalitě Karlov a 
Čechovy sady

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 45 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 45 tis. Kč - § 3745 odstranění nebezpečných stromů v lokalitě Karlov a Čechovy sady
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.9.2020

794/22/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

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

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

Termín: 30.9.2019

795/22/RM/2019 Žádost o ekologické řešení likvidace splaškových vod

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu vyhovět žádosti.

_______________________



796/22/RM/2019 Ceník prací 2020

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s.r.o.
schvaluje ceník na rok 2020

797/22/RM/2019 Plán zimní údržby 2019 - 2020

I. Rada města schvaluje
Plán zimní údržby 2019 - 2020

798/22/RM/2019 Výsledek hospodaření za 1. pol. roku 2019 společnosti TSVM s.r.o.

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

799/22/RM/2019 Mezinárodní Svátek seniorů

I. Rada města souhlasí
s omezením provozu na Náměstí dne 29. září 2019 v době od 6.00 do 18.00 hodin tak, že provoz bude veden 
po horní straně Náměstí a část od horní komunikace směrem dolů bude uzavřena až na úroveň lipové aleje dle 
návrhu.
II. Rada města souhlasí
s využitím obřadní síně a haly radnice k vytvoření zázemí pro účinkující.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. Požádat odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání místní komunikace na 

uvedenou akci.
Termín: 20.9.2019

2. Mgr. Milanu Dufkovi
2.1. Zajistit připojení pódia na el. energii, postavení laviček pro diváky s průchodem uprostřed pro umístění 

zvukaře v zadní části.
Termín: 29.9.2019

3. Ing. Jaroslavu Mynářovi
3.1. Zajistit následný úklid Náměstí.

Termín: 29.9.2019

800/22/RM/2019 Odvolání členů komise 

I. Rada města odvolává
MVDr. Jana Kotena a Ing. Pavla Stupku z pozice člena letopisecké komise.

801/22/RM/2019 Žádost ZŠ Oslavice

I. Rada města souhlasí
s pronájmem tělocvičny ZŠ Oslavická pro Základní školu a mateřskou školu Oslavice, příspěvkovou organizaci za 
účelem výuky tělesné výchovy pro žáky školy za sníženou sazbu určenou pro sportovní oddíly na školní rok 
2019/2020.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 15.9.2019



802/22/RM/2019 Pronájem ZŠ Lhotky

I. Rada města souhlasí
s pronájmem tělocvičny v objektu ZŠ Lhotky č. p. 42 pro od září 2019 do
května 2020 a to každou středu v době do 15 do 17 hodin za částku 50,- Kč/hod. za účelem cvičení matek 
s dětmi.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy

Termín: 13.9.2019

803/22/RM/2019 Návrh na změnu usnesení 

I. Rada města mění
mění své usnesení č. 661/18/RM/2019 tak, že v případě paní ředitelky Ing. Vidlákové se posouvá účinnost od
I. 7. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat platový výměr

Termín: 6.9.2019

804/22/RM/2019 Restaurace JUPITER club s.r.o.

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

805/22/RM/2019 Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí 
bere na vědomí informaci o pokračování majetkového vypořádání v restauraci JUPITER

806/22/RM/2019 Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s.r.o. za měsíc srpen 2019

807/22/RM/2019 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc srpen 2019

808/22/RM/2019 Rozpočtové opatření - Mafra - příloha o městě

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 40 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 40 000,00 Kč - § 2141 podíl města na tvorbě přílohy o městě
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.9.2019


