
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 24. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 2.10.2019

843/24/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 24. schůze rady města ze dne 2. 10. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 24. schůze rady města ze dne 2. 10. 2019 Ing. Františka Komínka a Ing. Františka Smažila

844/24/RM/2019 Schválení programu 24. schůze rady města konané dne 2. 10. 2019

I. Rada města schvaluje
program 24. schůze rady města ze dne 2. 10. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 24. schůze rady města ze dne 2. 10. 2019
3. Schválení programu 24. schůze rady města ze dne 2. 10. 2019
4. Připomínky k zápisu z 23. zasedání rady města
5. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města: pare. č. 

5168/2, pare. č. 5168/3 a pare. č. 5905, k. ú. Velké Meziříčí
6. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, obec a k. 

ú. Velké Meziříčí, Náměstí I. et.
7. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, obec a k. 

ú. Velké Meziříčí, Náměstí II. et.
8. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, obec a k. 

ú. Velké Meziříčí, ul. Kostelní
9. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, obec a k. 

ú. Velké Meziříčí, ul. Komenského
10. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, obec a k. 

ú. Velké Meziříčí, ul. Radnická
11. Návrh dohod o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu, obec a k. ú. Velké Meziříčí, 
ul. Komenského, Kostelní, Náměstí

12. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5999/54, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 
Markova

13. Žádost o prodej části o výměře cca 50 m2 z pozemku pare. č. 312/1, k. 
ú. Kúsky

14. Žádost o prodej částí o výměře cca 40 m2 z pozemku pare. č. 312/1, k. 
ú. Kúsky

15. Žádost o prodej části o výměře cca 60 m2 z pozemku pare. č. 312/1, k. 
ú. Kúsky

16. Žádost o prodej částí o výměře cca 350 m2 z pozemku pare. č. 312/1, k. 
ú. Kúsky

17. Žádost o pronájem části pozemků pare. č. 5280/126, pare. č. 5265, k. ú. 
Velké Meziříčí

18. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 1633/1, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí

19. Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky 
pare. č. 3627/107 a pare. č. 3627/140, k. ú. Velké Meziříčí

20. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 751/21/RM/2019 ze dne
21. 8. 2019



21. Návrh na zrušení usnesení rady města č. 653/18/RM/2019 - Žádost o 
prodej části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou

22. Návrh na zrušení usnesení rady města č. 651/18/RM/2019 - Žádost o 
prodej části o výměře cca 9 m2 z pozemku pare. č. 939/3, k. ú. Svařenov

23. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 5022/22, k. ú. Velké Meziříčí

24. Žádost o souhlas se stavbou plotu v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Lesní
25. Zpětvzetí žádosti o odkup hmotné věci
26. Žádost o zrušení zájmu o pronájem obchodních prostor
27. Odpis nedobytné pohledávky (dluhu)
28. Dóza středisko volného času VM - nabídka nepotřebného majetku
29. Rozpočtové opatření - vyčištění digestoře v kuchyni restaurace JC
30. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
31. Smlouva o výpůjčce Muzeum Velké Meziříčí
32. Zveřejnění oznámení o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících - meziměstská autobusová doprava pro rok 2020
33. Zveřejnění oznámení o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v 

přepravě cestujících - městská hromadná doprava ve Velkém Meziříčí pro 
rok 2020

34. Návrh na vyřazení internetového kiosku
35. Restaurace JUPITER club s.r.o.
36. Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání
37. Náborový příspěvek pro strážníky Městské policie Velké Meziříčí
38. Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc září 2019
39. Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc září 2019
40. Povolení pracovní cesty do zahraničí - Chorvatsko
41. Různé
42. Závěr

845/24/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města: pare. č. 5168/2, 
pare. č. 5168/3 a pare. č. 5905, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemků města: pare. č. 5168/2, pare. č. 5168/3 a pare. č. 5905, k. 
ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN, pojistkové skříně 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: 11.10.2019

846/24/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí, Náměstí I. et.

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. 2817, pare. č. 2818/1, pare. č. 2818/2 a pare. č. 2818/3, k. ú. Velké Meziříčí s právem provést 
stavbu plynárenského zařízení „ŘEKO MS Velké Meziříčí - Náměstí I. et, číslo stavby: 7700101599" včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucích služebných pozemcích. Věcné břemeno ve 
smyslu služebnosti bude spočívat ve zřízení a provozování plynárenského zařízení, v právu vstupovat a vjíždět 
na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 20.000 
Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá



Termín: 11.10.2019

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

847/24/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí, Náměstí II. et.

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. 2817, pare. č. 2818/1, pare. č. 2818/2 a pare. č. 2818/3, k. ú. Velké Meziříčí s právem provést 
stavbu plynárenského zařízení „ŘEKO MS Velké Meziříčí - Náměstí II. et, číslo stavby: 7700101602" včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucích služebných pozemcích. Věcné břemeno ve 
smyslu služebnosti bude spočívat ve zřízení a provozování plynárenského zařízení, v právu vstupovat a vjíždět 
na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno 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: 11.10.2019

848/24/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí, ul. Kostelní

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. 189, pare. č. 202/1, pare. č. 2811, pare. č. 2812, pare. č. 2813, pare. č. 2818/3 a pare. č.
5682/1, k. ú. Velké Meziříčí s právem provést stavbu plynárenského zařízení „ŘEKO MS Velké Meziříčí - Kostelní, 
číslo stavby: 7700101603" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucích 
služebných pozemcích. Věcné břemeno ve smyslu služebnosti bude spočívat ve zřízení a provozování 
plynárenského zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude 
zřízeno 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: 11.10.2019

849/24/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí, ul. Komenského

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. 2814, pare. č. 2815, pare. č. 2816, pare. č. 2817, pare. č. 2818/2 a pare. č. 5631, k. ú. Velké 
Meziříčí s právem provést stavbu plynárenského zařízení „ŘEKO MS Velké Meziříčí - Komenského, číslo stavby: 
7700101601" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucích služebných 
pozemcích. Věcné břemeno ve smyslu služebnosti bude spočívat ve zřízení a provozování plynárenského 
zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno 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: 11.10.2019

850/24/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí, ul. Radnická

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. 2797/2, pare. č. 2817, pare. č. 2818/2, pare. č. 2853/1, pare. č. 5622/1 a pare. č. 5629, k. ú. 
Velké Meziříčí s právem provést stavbu plynárenského zařízení „ŘEKO MS Velké Meziříčí - Radnická, číslo 
stavby: 7700101600" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucích 
služebných pozemcích. Věcné břemeno ve smyslu služebnosti bude spočívat ve zřízení a provozování 
plynárenského zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude 
zřízeno 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: 11.10.2019

851/24/RM/2019 Návrh dohod o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 
zařízení a o právu provést stavbu, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. Komenského, Kostelní, Náměstí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložených dohod o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o 
právu provést stavbu č. 7700101601/2, 7700101601/7, 7700101601/9, 7700101603/4, 7700101603/5, 
7700101599/1, 7700101599/5, 7700101599/7, 7700101599/12, 7700101599/15, 7700101602/3 mezi městem 
jako vlastníkem a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 01, Ústí nad Labem.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení rady města společnosti GridServices, s.r.o.
Termín: 11.10.2019

852/24/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5999/54, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Markova 

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 500 m2 z pozemku pare. č. 5999/54, k. ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku

II. Rada města ukládá

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

Termín: 19.11.2019

853/24/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 50 m2 z pozemku pare. č. 312/1, k. ú. Kúsky

I. Rada města schvaluje
ru prodeje č 
šsta schválil 
(podíl 1/2), oba bytem

zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 50 m2 z pozemki^arc^^l2/lJ^^<úsky a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku (podíl 1/2) a |

za kupní cenu 130 Kč/m2.



1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města

Termín: 1.1.2020

II. Rada města ukládá

854/24/RM/2019 Žádost o prodej částí o výměře cca 40 m2 z pozemku pare. č. 312/1, k. ú. Kúsky

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 40 m2 z pozemku pare. č. 312/1, k. ú. Kúsky a doporučuje 
z^stupitelstviMTTě^ pozemku manželům

; | 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: 1.1.2020

855/24/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 60 m2 z pozemku pare. č. 312/1, k. ú. Kúsky

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 60 m2 z pozemku_ 
zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku 

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

a doporučuje

1. Ing. Blance Brodské

1.1. provést zveřejnění záměru prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro zasedání 
zastupitelstva města

Termín: 1.1.2020

856/24/RM/2019 Žádost o prodej částí o výměře cca 350 m2 z pozemku pare. č. 312/1, k. ú. Kúsky

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 350 m2 z pozemku pare, č. 312/1, k. ú. Kúsky a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej předmětných částí pozemku

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

1. Ing. Blance Brodské

1.1. provést zveřejnění záměru prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro zasedání 
zastupitelstva města

Termín: 1.1.2020

857/24/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemků pare. č. 5280/126, pare. č. 5265, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 172 m2 z pozemku pare. č. 5265 a části o výměře 116 m2 z 
pozemku pare. č. 5280/126, oba pozemky k. ú. Velké Meziříčí, za roční nájemné 50 Kč/m2. Celkový roční 
pronájem bude činit 14.400 Kč.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské



1.1. zveřejnit záměr pronájmu, sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro jednání rady 
města.

Termín: 17.10.2019

858/24/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 1633/1, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 10 m2 z pozemku pare. č. 1633/1, obec a k. ú. Velké Meziříčí za 
roční nájemné ve výši 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. provést zveřejnění záměru pronájmu a připravit materiál pro projednání radou města

Termín: 30.10.2019

859/24/RM/2019 Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky pare. č. 
3627/107 a pare. č. 3627/140, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o výmazu předkupního práva města zřízeného jako věcné právo 
zapisující se do katastru nemovitostn^ozemkůn^ai^^^627/10^^arc^^627/140^b^ozemky obec a
k. ú. Velké Meziříčí, ve vlastnictví fl
II. Rada města ukládá

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

Termín: 19.11.2019

860/24/RM/2019 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 751/21/RM/2019 ze dne 21. 8. 
2019

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 751/21/RM/2019 ze dne 21. 8. 2019, kterým uložila odboru 
správy majetku a bytů připravit podklady a materiál pro jednání rady města za účelem schválení 
zveřejnění záměru pronájmu pozemku pare. č. 2507 včetně stavby stojící na pozemku, k. ú. Velké Meziříčí. Úkol 
bude prodloužen do 13. 11. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. připravit materiál projednání rady města.

Termín: 13.11.2019

861/24/RM/2019 Návrh na zrušení usnesení rady města č. 653/18/RM/2019 - Žádost o prodej části 
pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zrušení usnesení č. 653/18/RM/2019 ze dne 26. 6. 2019, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části o 
výměře cca 110 m2 z pozemku pare, č. 2065/1, obec a k. ú. Olší nad Oslavou a doporučila zastupitelstvu města

(podíl a
(podíl 1/2) za kupní cenu 300 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům.

Termín: 11.10.2019



862/24/RM/2019 Návrh na zrušení usnesení rady města č. 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
zrušení usnesení č. 651/18/RM/2019 ze dne 26. 6. 2019, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části o 

cca 9 k. ú. Svařenov a doporučila zastupitelstvu města prodej
za kupní cenu 130 Kč/m5

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení rady města žadateli.

Termín: 11.10.2019

863/24/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemku města pare. č. 5022/22, k. ú. Velké 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. 5022/22, k. ú. Velké Meziříčí, 
za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel NN a pojistková skříň 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 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: 11.10.2019

864/24/RM/2019 Žádost o souhlas se stavbou plotu v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Lesní

I. Rada města bere na vědomí
dopis a na
tom, že podmínkou udělení souhlasu se zřízením stavby plotu v ochranném pásmu lesního pozemku pare. č. 
3914/1, jehož vlastníkem je město Velké Meziříčí, bude uzavření přiložené smlouvy, jejímž obsahem je vzdání 
se práva na náhradu škody vzniklé na pozemcích.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 18.10.2019

865/24/RM/2019 Zpětvzetí žádosti o odkup hmotné věci 

I. Rada města ruší
usnesení č. 579/17/RM/2019 ze dne 12. 6. 2019 na žádost kupujícího.

866/24/RM/2019 Žádost o zrušení zájmu o pronájem obchodních prostor 

I. Rada města ruší
usnesení č. 790/22/RM/2019 ze dne 4. 9. 2019 z důvodu odstoupení žadatele.



867/24/RM/2019 Odpis nedobytné pohledávky (dluhu)

I. Rada města schvaluje ___________________________
odepsat pohledávku města Velké Meziříčí vůči posl. pobytem |

|, z titulu nedoplatku z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu fl 
na adrese Strmá 1050/2 ve Velkém Meziříčí za rok 2018 ve výši 5.536,- Kč.

II. Rada města ukládá

1. Jitce Simandlové

1.1. odepsat pohledávku města VM vůči |

Termín: 31.10.2019

868/24/RM/2019 Dóza středisko volného času VM - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí, 
Komenského 10/2 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:

Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2..... 4.195,- Kč
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové

1.1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 11.10.2019

869/24/RM/2019 Rozpočtové opatření - vyčištění digestoře v kuchyni restaurace JC

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 61 tis. Kč - § 3639 pol. 5109 opravy a úpravy pozemků a majetku - rezerva
Rozdělení: 61 tis. Kč - § 3392 vyčištění digestoře a vzduchotechniky v kuchyni restaurace Jupiter clubu
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31.10.2019

870/24/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

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

1. Kateřině Čejkové

1.1. zapojit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 31.10.2019

871/24/RM/2019 Smlouva o výpůjčce Muzeum Velké Meziříčí 

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého návrhu smlouvy o výpůjčce uměleckých předmětů mezi městem Velké Meziříčí a 
Muzeem Velké Meziříčí.



II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. Zajistit uzavření smlouvy

Termín: 31.10.2019

872/24/RM/2019 Zveřejnění oznámení o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících - meziměstská autobusová doprava pro rok 2020

I. Rada města zveřejňuje
podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.ř o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, 
oznámení, že hodlá přímým zadáním podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v 
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřít smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na 
meziměstskou autobusovou dopravu pro rok 2020.

II. Rada města uvádí
v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, tyto povinné údaje o budoucí smlouvě s dopravcem ZDAR, a.s.:

1. Identifikační údaje dopravce, s nímž bude smlouva uzavřena:
ZDAR, a. s., Jihlavská 759/4, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČ 46965815

2. Předpokládaná průměrná roční hodnota veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li 
smlouva uzavírána podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.:
Předpokládaná kompenzace za rok 2020: 500 000 Kč
Předpokládané počty kilometrů za rok 2020: 18000 km

3. Předpokládaný rozsah veřejných služeb
Doba plnění závazku veřejné služby: od 01.01.2020 do 31.12.2020 
Rozsah veřejné služby:
Provozování meziměstské autobusové dopravy na těchto linkách, spojích a podíl na nich:
840204 3;15;17;25;31;10;20;22;34 15%
840204 9;21;14;30 100%
840204 11;12;13;16 100%
840207 11;14 8%
840207 5;7;6;10 50%
840211 5 38%
840211 3 50%
840213 11;13 100%
840214 20;23;25 14%
840215 15; 18 10%
840209 4 100%

III. Rada města uvádí
v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 
dalších zákonů, tyto povinné údaje o budoucí smlouvě s dopravcem ICOM transport, a.s.:

1. Identifikační údaje dopravce, s nímž bude smlouva uzavřena:
ICOM transport a. s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, IČ 46346040

2. Předpokládaná průměrná roční hodnota veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li 
smlouva uzavírána podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.:
Předpokládaná kompenzace za rok 2020: 90 000 Kč
Předpokládané počty kilometrů za rok 2020: 4000 km

3. Předpokládaný rozsah veřejných služeb
Doba plnění závazku veřejné služby: od 01.01.2020 do 31.12.2020 
Rozsah veřejné služby:
Provozování meziměstské autobusové dopravy na těchto linkách, spojích a podíl na nich:

760420 8;9;12;28 25,01%
760421 6 25,01%
760421 3 26,4%



1. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1.1. Zajistit vyvěšení oznámení o záměru uzavřít smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na 

meziměstskou autobusovou dopravu pro rok 2020 na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí, a to 
až do doby uzavření těchto smluv

Termín: 15.10.2019

IV. Rada města ukládá

873/24/RM/2019 Zveřejnění oznámení o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících - městská hromadná doprava ve Velkém Meziříčí pro rok 2020

I. Rada města zveřejňuje
podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, 
oznámení, že hodlá přímým zadáním podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v 
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na 
městskou hromadnou autobusovou dopravu ve Velkém Meziříčí pro rok 2020.
II. Rada města uvádí
v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, tyto povinné údaje o budoucí smlouvě s dopravcem ZDAR, a.s.:

1. Identifikační údaje dopravce, s nímž bude smlouva uzavřena:
ZDAR, a. s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46965815

2. Předpokládaná průměrná roční hodnota veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li 
smlouva uzavírána podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.:
Předpokládaná kompenzace za rok 2020: 1 000 000 Kč
Předpokládané počty kilometrů za rok 2020: 48 000 km

3. Předpokládaný rozsah veřejných služeb
Doba plnění závazku veřejné služby: od 01.01.2020 do 31.12.2020

Rozsah veřejné služby:
Provozování městské hromadné autobusové dopravy (MHD) na těchto linkách:
845201, 845202, 845203
III. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1.1. Zajistit vyvěšení oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na 
městskou hromadnou autobusovou dopravu ve Velkém Meziříčí pro rok 2020 na úřední desce Městského 
úřadu Velké Meziříčí, a to až do doby uzavření této smlouvy.

Termín: 15.10.2019

874/24/RM/2019 Návrh na vyřazení internetového kiosku 

I. Rada města souhlasí
s vyřazením internetového kiosku z majetku města. Inventární číslo B/VIII/018, pořízen roku 2006, pořizovací 
cena 248.116,50 Kč.

875/24/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



876/24/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

877/24/RM/2019 Náborový příspěvek pro strážníky Městské policie Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
poskytování náborového příspěvku ve výši 50 000,- Kč nově nastupujícím strážníkům Městské policie Velké 
Meziříčí, a to počínaje náborovou kampaní spuštěnou v říjnu 2019.
II. Rada města schvaluje

dva typy Smluv o poskytnutí náborového příspěvku uzavíraných mezi městem Velké Meziříčí a zájemcem o práci 
u Městské policie Velké Meziříčí, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

III. Rada města svěřuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, starostovi pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o poskytnutí náborového příspěvku se zájemci o 
práci u Městské policie Velké Meziříčí.

IV. Rada města pověřuje

starostu podpisem smluv o poskytnutí náborového příspěvku.
V. Rada města ukládá

1. Ing. Petru Dvořákovi

1.1. připravit náborovou kampaň, kde bude zdůrazněno poskytnutí náborového příspěvku. Tuto náborovou 
kampaň rozjet na webových stránkách města, ve Velkomeziříčsku, apod.

Termín: 31.10.2019

878/24/RM/2019 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc září 2019

879/24/RM/2019 Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc září 2019

880/24/RM/2019 Povolení pracovní cesty do zahraničí - Chorvatsko

I. Rada města povoluje
pracovní cestu starostovi města Josefu Komínkovi, místostarostce města Ing. Jiřině Jurdové a radnímu města 
Miroslavu Jágrikovi na návštěvu partnerského (chorvatského) města Tisno ve dnech 17.10.2019 až 21.10.2019.
II. Rada města schvaluje,
že řídit zapůjčené vozidlo v rámci pracovní cesty do chorvatského města Tisno ve dnech 17.10.2019 až 
21.10.2019 můžou starosta města Josef Komínek, místostarostka města Ing. Jiřina Jurdová a radní města 
Miroslav Jágrik.
III. Rada města schvaluje,
že v rámci pracovní cesty do chorvatského města Tisno ve dnech 17.10.2019 až 21.10.2019 bude 
ve vypůjčeném vozidle moci cestovat i paní Ing. Bc. Alena Vidláková, ředitelka příspěvkové organizace Dóza - 
středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 69650650, paní Bc. Jitka 
Matějíčková, knihovnice příspěvkové organizace Městsk^<nihovn^el^ 594 01
Velké Meziříčí, IČ: 15526046, a pan Jiří Michlíček


