Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENÍ
z 23. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 18.9.2019

809/23/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 23. schůze rady města ze dne 18. 9. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 23. schůze rady města ze dne 18. 9. 2019 PhDr. Marii Ripperovou a Miroslava Jágrika

810/23/RM/2019 Schválení programu 23. schůze rady města konané dne 18. 9. 2019
I. Rada města schvaluje
program 23. schůze rady města ze dne 18. 9. 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.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 23. schůze rady města ze dne 18. 9. 2019
Schválení programu 23. zasedání rady města
Připomínky k zápisu z 22. zasedání rady města
Povolení pracovní cesty do zahraničí - Bulharsko
Přistoupení ke smlouvě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na
pořizování produktů Oracle
Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt
Prodloužení nájemních smluv na byty
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na část pozemku pare. č.
5671/20, k. ú. Velké Meziříčí
Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 5280/13, obec a k. ú. Velké
Meziříčí
Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 231, k. ú. Olší nad Oslavou
Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 3596/8, k. ú. Velké Meziříčí
Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 4758/5, k. ú. Velké Meziříčí
Žádost o výpůjčku pozemku pare. č. 4452/2 a části pozemku pare. č.
4452/1, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. U Zlatého křížku
Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 4452/1, obec a k. ú. Velké
Meziříčí, ul. U Zlatého křížku
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města: pare. č.
1745/5, 1886/1, 1890, 2770, k. ú. Velké Meziříčí
Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2065/3, k. ú. Olší nad Oslavou
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemku města pare. č. 871/3, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 588, k. ú.
Velké Meziříčí
Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 5636/4, k. ú. Velké Meziříčí
Žádost o příspěvek na opravy staveb stojících na pozemku pare. č.
5597/3 a pare. č. 5597/60, k. ú. Velké Meziříčí
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú.
Olší nad Oslavou
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú.
Olší nad Oslavou
Žádost o výpůjčku částí pozemků pare. č. 5280/20 a pare. č. 5280/13,
obec a k. ú. Velké Meziříčí
Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2065/3, k. ú. Olší nad Oslavou
Ukončení smlouvy o výpůjčce na část pozemku pare. č. 1320/6, obec a k.
ú. Velké Meziříčí, letní zahrádka

27. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul.
Komenského 6/10, 594 01 Velké Meziříčí
28. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky
Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí
29. Souhlas s přijetím daru
30. Souhlas s přijetím daru
31. Souhlas s přijetím daru
32. Kronika města 2018
33. Redakční rada Velkomeziříčska
34. Žádost ZSPŠ
35. Rozpočtové opatření - PD elektroinstalace ZŠ Oslavická
36. Žádost o pověření nového člena rady města k přijímání prohlášení
snoubenců o vstupu do manželství
37. Různé
38. Závěr

811/23/RM/2019 Povolení pracovní cesty do zahraničí - Bulharsko
I. Rada města povoluje
pracovní cestu starostovi města Josefu Komínkovi, radnímu města Ing. Františku Komínkovi a zastupiteli města
Mgr. Josefu Prokopovi na družební návštěvu bulharského města Provadia ve dnech 18.9.2019 až 24.9.2019.
II. Rada města schvaluje,
že řídit služební vozidlo města Velké Meziříčí v rámci pracovní cesty do bulharského města Provadia ve dnech
18.9.2019 až 24.9.2019 můžou starosta města Josef Komínek, radní města Ing. František Komínek a
zastupitel města Mgr. Josef Prokop.
III. Rada města schvaluje,
že v rámci pracovní cesty do bulharského města Provadia v^necj^^^01^^4i9i201^ud^^lužebním
vozidle města Velké Meziříčí moci cestovat i Milan Todorov, |

812/23/RM/2019 Přistoupení ke smlouvě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na
pořizování produktů Oracle
I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na pořizování produktů Oracle.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Ivaně Pacalové
1.1. zajistit podpis Smlouvy o centralizovaném zadávání v elektronické podobě na odbor kybernetické
bezpečnosti a koordinace ICT Ministerstva vnitra ČR.
Termín: 24.9.2019

813/23/RM/2019 Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt
I. Rada města souhlas^^^^^^^^^
se zasláním vyrozumění
že s ní nová nájemní smlouva na byt |H na adrese Čermákova
2064/8,
uzavřena nebude a že pronajímatel město Velké Meziříčí požaduje byt k 1.1.2020 vyklidit
a předat.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. zaslat

vyrozumění o neobnovení smlouvy.
Termín: 1.10.2019

814/23/RM/2019 Prodloužení nájemních smluv na byty

I. Rada města souhlasí
s prodloužením nájemních smluv na uvedené byty a ubytovací jednotky za podmínek, že mají nájemci uhrazeny
veškeré dluhy vůči městu Velké Meziříčí:
byt ■ na adrese Hornoměstská 105/63 ve Velkém Meziříčí s
31.03.2020,
byt H na adrese Komenského 123/13 ve Velkém Meziříčí s
31.03.2020,
byt ■ na adrese Sokolovská 470/13 ve Velkém Meziříčí s |
30.09.2020,
ubytovací jednotka
na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
■■ do 31.03.2020,
ubytovací jednotka H na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
do 31.03.2020,
na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s ■
do 31.03.2020,
byt ■■ na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s |
31.03.2020,
na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s
o 2 roky.

do

do

do

V ostatním zůstávají shora uvedené smlouvy beze změny.
II. Rada města ukládá
1. Dagmar Bdinkové
Komenského 123/13
1.1. připravit k podpisu dodatky na byty na adrese Hornoměstská 105/63 (I
]), Sokolovská 470/l^^^^^H)^ezručova 1543/12 (|
Čermákova 2065/10 flBlH) a ubytovací jednotky na adrese Uhřínovská 540/20

Termín: 31.10.2019

815/23/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na část pozemku pare. č.
5671/20, k. ú. Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi povinným Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00
Brno a oprávněným městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí ke stavbě „Most přes řeku
Balinku na ulici Třebíčská realizované na pozemku pare. č. 5671/20 dle projektové dokumentace. Služebnost se
zřizuje v rozsahu geometrického plánu č. 5069-86/2019. Služebnost spočívá v povinnosti povinného trpět
umístění a provozování stavby na pozemku, vstup oprávněného, jeho zaměstnanců nebo jím pověřených osob
na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem provozování stavby, provádění její údržby a
kontroly, její opravy v případě poruchy nebo jejího odstranění. Služebnost se zřizuje na dobu určitou, a to na
dobu existence stavby za jednorázovou úplatu ve výši 27.671,49 Kč včetně DPH.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města
Termín: 4.10.2019

816/23/RM/2019 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 5280/13, obec a k. ú. Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 3 m2 z pozemku pare. č. 5280/13, obec a k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Blance Brodské

1.1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro projednání radou města
Termín: 16.10.2019

817/23/RM/2019 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 231, k. ú. Olší nad Oslavou
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 1.200 mI.
2 z pozemku pare. č. 231, k. ú. Olší nad Oslavou a
části pozemku
II. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 270 m2 z pozemku pare. č. 231, k. ú. Olší nad Oslavou a
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku
III.

Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 19.11.2019

818/23/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 3596/8, k. ú. Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 15 m2 z pozemku pare. č. 3596/8, k. ú. Velké Meziříčí, za roční
nájemné 50 Kč/m2. Celkový roční pronájem bude činit 750 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál projednání rady města.
Termín: 16.10.2019

819/23/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 4758/5, k. ú. Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 36 m2 z pozemku pare. č. 4758/5, k. ú. Velké Meziříčí, za roční
nájemné 5 Kč/m2. Celkový roční pronájem bude činit 180 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro jednání rady města.
Termín: 16.10.2019

820/23/RM/2019 Žádost o výpůjčku pozemku pare. č. 4452/2 a části pozemku pare. č. 4452/1, obec
a k. ú. Velké Meziříčí, ul. U Zlatého křížku
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku pare. č. 4452/2 a části o výměře 50 m2 z pozemku pare. č. 4452/1, obec
a k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku města pare. č. 4452/2 o výměře 166 m2,
k. ú. Velké Meziříčí ve prospěch pozemku pare. č. 4447/ 2 o výměře 155 m2 a pozemku pare, č. 1141 o
výměřel79m2obajX)zemky k. ú. Velké Meziříčí, ve vl astnictví P
| Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za náhradu ve výši 10.000 Kč plus platná
sazba DPH.
III. Rada města ukládál.
l. Ing. Blance Brodské

1.1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro projednání radou města
Termín: 16.10.2019

821/23/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 4452/1, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. U
Zlatého křížku
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 770 mI.
2 zI.pozemku pare. č. 4452/1, k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení žadateli.
Termín: 4.10.2019

822/23/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města: pare. č. 1745/5,
1886/1,1890, 2770, 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. 1745/5, pare. č. 1886/1, pare.
č. 1890 a pare. č. 2770, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN a
přípojkových skříní na pozemku 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: 4.10.2019

823/23/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2065/3, k. ú. Olší nad Oslavou
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 27 m2 z pozemku pare. č. 2065/3, k. ú. Olší nad Oslavou a
dopomčm^astupitelsWiMTTěsfc
části pozemku
| za kupní cenu 130 Kč/m2.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 17.12.2019

824/23/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku
města pare. č. 871/3, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
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. 871/3, k. ú. Mostiště u
Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN 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 náhradu ve výši 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: 4.10.2019

825/23/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 588, k. ú. Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní |
na pronájem části o výměře 13 m2 z pozemku pare. č. 588, k. ú. Velké
Meziříčí, za účelem užívání jako zahrádka 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
tříměsíční výpovědní lhůtou ke dni 30. 9. kalendářního roku za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do
31. 3. kalendářního roku a splatností za rok 2019 do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Celkový roční
pronájem činí 65 Kč.

II. Rada města ukládá
1. Havránkové Renatě
1.1.

připravit smlouvu o nájmu k podpisu.
Termín: 22.11.2019

826/23/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 5636/4, k. ú. Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 15 m2 z pozemku pare. č. 5636/4, k. ú. Velké Meziříčí, za roční
nájemné 5 Kč/m2. Celkový roční pronájem bude činit 75 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro jednání rady města.
Termín: 16.10.2019

827/23/RM/2019 Žádost o příspěvek na opravy staveb stojících na pozemku pare. č. 5597/3 a pare.
č. 5597/60, k. ú. Velké Meziříčí
I. Rada města neschvaluje
poskytnutí příspěvkiHT^prav^Doškozenýcf^tav^
ú. Velké Meziříčí |
II. Rada města ukládá

5597/3 a pare. č. 5597/60, k.

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli.
Termín: 16.10.2019

828/23/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad
Oslavou
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi ronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem
na pronájem části o výměře 45 m2z pozemku pare. č. 2065/1, k. ú.
Olší nad Oslavou za účelem užívání jako zahrádka 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 tříměsíční výpovědní lhůtou ke dni 30. 9. 2019 za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31.
3. kalendářního roku a splatností za rok 2019 do 1 měsíce ode dne podpisu. Celkový roční pronájem činí 225
Kč.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.
Termín: 22.11.2019

829/23/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad
Oslavou
I. Rada města schvaluje
uzavřenhiájemnísn^

městem Velké Meziříčí a nájemcem |
I na pronájem části o výměře 25 mI.
2 zI.pozemku pare. č. 2065/1, k. ú.
Olší nad Oslavou za účelem užívání jako zahrádka a části o výměře 35 m2z pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší
nad Oslavou za účelem užívání sklepa ve vlastnictví nájemce 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 tříměsíční výpovědní lhůtou ke dni 30. 9. 2019 za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se
splatností do 31. 3. kalendářního roku a splatností za rok 2019 do 1 měsíce ode dne podpisu. Celkový roční
pronájem činí 300 Kč.
II. Rada města ukládá
1. Havránkové Renatě
1.1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.
Termín: 22.11.2019

830/23/RM/2019 Žádost o výpůjčku částí pozemků pare. č. 5280/20 a pare. č. 5280/13, obec a k. ú.
Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 1 m2 z pozemku pare. č. 5280/20 a části o výměře 1 m2 z pozemku
pare. č. 5280/13, obec a k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá
1. Ing. Blance Brodské
1.1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro projednání radou města
Termín: 16.10.2019

831/23/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2065/3, k. ú. Olší nad Oslavou
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 2065/3, k. ú. Olší nad Oslavou 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. sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 17.12.2019

832/23/RM/2019 Ukončení smlouvy o výpůjčce na část pozemku pare. č. 1320/6, obec a k. ú. Velké
Meziříčí, letní zahrádka
I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 24. 5. 2019, na užívání části o výměře 15 m2 z pozemku pare. č. 1320/6,
obec a k. ú. VelkéMeziříčúzaúčelemun^
městem Velké Meziříčí
a vypůjčitelem
Smlouva o výpůjčce bude ukončena
dohodou ke dni podpisu dohody o ukončení.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce.
Termín: 22.11.2019

833/23/RM/2019 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Komenského 6/10,
594 01 Velké Meziříčí.
1. Rada města souhlasí
)řidělením bytu
v DPS na ulici Komenského 6/10, 594 01 Velké Meziříčí
a s uzavřením nájemní smlouvy na
dobu určitou 1 roku s obnovou, výše nájemného 40,-Kč/m2/měsíc.1 1
Náhradník:
II. Rada města ukládá
1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu H v DPS na ulici Komenského 6/10, Velké Meziříčí.
Termín: 30.6.2020

834/23/RM/2019 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové
2001, 594 01 Velké Meziříčí.
I. Rada města souhlasí
s přidělením bytu ^^Bl 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.
Náhradník: |
II. Rada města ukládá
1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu ^^B v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí.
Termín: 30.6.2020

835/23/RM/2019 Souhlas s přijetím daru
I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s přijetím účelově určeného
finančního daru (drobné spotřební předměty k provozu a dekoraci) ve výši 13 094,68 Kč od W SKLO s.r.o.,
Ořechovská 551, 594 51 Křižanov pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky
Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martě Muchové
1.1. předat usnesení Mgr. Janě Jurkové.
Termín: 25.9.2019

836/23/RM/2019 Souhlas s přijetím daru
I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s přijetím účelově
neurčeného finančního daru ve výši 5 000,-Kč od Sanborn a.s., Třebíčská 1507/87, 594 01 Velké Meziříčí pro
příspěvkovou organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martě Muchové
1.1. předat usnesení Mgr. Janě Jurkové.

Termín: 25.9.2019

837/23/RM/2019 Souhlas s přijetím daru
I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s přijetím účelově
neurčeného finančního daru ve výši 10 000,-Kč od Obce Ruda č.p. 32, 594 01 Velké Meziříčí pro příspěvkovou
organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá
1. Mgr. Martě Muchové
1.1. předat usnesení Mgr. Janě Jurkové.
Termín: 25.9.2019

838/23/RM/2019 Kronika města 2018
I. Rada města schvaluje
text kroniky města za rok 2018.

839/23/RM/2019 Redakční rada Velkomeziříčska
I. Rada města odvolává
Mgr. Kateřinu Matouškovou z pozice člena redakční rady Velkomeziříčska.
II. Rada města jmenuje
PharmDr. Helenu Svecovou členkou redakční rady Velkomeziříčska.

840/23/RM/2019 Žádost ZSPŠ
I. Rada města schvaluje
pro školní rok 2019/2020 sazbu pro sportovní oddíly za pronájem tělocvičny Bezděkov pro Základní školu a
Praktickou školu Velké Meziříčí v rozsahu tři vyučovacích hodin týdně.

841/23/RM/2019 Rozpočtové opatření - PD elektroinstalace ZŠ Oslavická
I. Rada města odkládá
bod Rozpočtové opatření - PD elektroinstalace ZŠ Oslavická
842/23/RM/2019 Žádost o pověření nového člena rady města k přijímání prohlášení snoubenců o
vstupu do manželství
I. Rada města pověřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zastupitele a současně radního města Velké
Meziříčí Miroslava Jágrika k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do
manželství.
II. Rada města schvaluje
v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, užívání závěsného odznaku při občanských obřadech
pana Miroslava Jágrika, člena zastupitelstva a člena rady města Velké Meziříčí

