
Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENÍ
z 26. schůze rady města Velké Meziříčí 

která se konala dne 16.10.2019

884/26/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 26. schůze rady města ze dne 16. 10. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 26. schůze rady města ze dne 16. 10. 2019 Stanislava Kratochvíla a Ing. Františka Smažila

885/26/RM/2019 Schválení programu 26. schůze rady města konané dne 16. 10. 2019

I. Rada města schvaluje
program 26. schůze rady města ze dne 16 10. 2019:

1. Zahájení
2. Schválení programu 26. zasedání rady města
3. Určení ověřovatelů zápisu z 26. schůze rady města ze dne 16. 10. 2019
4. Připomínky k zápisu z 25. zasedání rady města
5. Schválení smluv na pronájem hrobových míst
6. Vánoční osvětlení
7. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 

2555/31, pare. č. 2886/8 a pare. č. 5620/2, k. ú. Velké Meziříčí
8. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 

1628/11, pare. č. 2775/1 a pare. č. 2775/2, k. ú. Velké Meziříčí
9. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 138/5, 

pare. č. 138/7 a pare. č. 140/5, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
10. Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky 

pare. č. 3800/74 a pare. č. 3800/111, k. ú. Velké Meziříčí
11. Žádost o prodej částí pozemků města na ul. Družstevní, k. ú. Velké 

Meziříčí
12. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 4758/5, k. ú. 

Velké Meziříčí
13. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 3596/8, k. ú. 

Velké Meziříčí
14. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 5636/4, k. ú. 

Velké Meziříčí
15. Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce na pozemky pare. č. 220/2, 243/16 a 

část pozemku pare. č. 211/4, k. ú. Olší nad Oslavou
16. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 4452/2 a části 

pozemku pare. č. 4452/1, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. U Zlatého křížku
17. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků pare. č. 5280/20 a 

pare. č. 5280/13, obec a k. ú. Velké Meziříčí
18. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 5280/13, 

obec a k. ú. Velké Meziříčí
19. Návrh na koupi pozemku pare. č. 4853/6, k. ú. Velké Meziříčí
20. Návrh dohody o změně hranic obcí uzavřené mezi městem Velké Meziříčí 

a obcí Petráveč
21. Termín rekonstrukce náměstí
22. Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt
23. Pronájem zahrádky na Obecníku
24. Žádost o obnovení nájemní smlouvy
25. Souhlas s podnájmem ' r v ZUŠ
26. Žaloba na vyklizení -



27. Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za III.Q 2019
28. Zpráva o činnosti bytové komise za III. čtvrtletí 2019
29. Rozpočtové opatření - vánoční osvětlení
30. Rozpočtové opatření - bankovní poplatky
31. Rozpočtové opatření - PD elektroinstalace ZŠ Oslavická
32. Rozpočtové opatření - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
33. Rozpočtové opatření - vzpomínkový večer k výročí 17. listopadu
34. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
35. Platový postup ředitelky MŠ
36. Smlouvy s TJ Sokol
37. Souhlas s přijetím daru
38. Souhlas s užitím znaku
39. Představení zájemců o pronájem restaurace JUPITER
40. Rozpočtové opatření - PD obnovy areálu obětí VM tragédie
41. Městské lesy - pachtovní smlouva
42. Pracovní skupina pro rozvoj centra města
43. Různé
44. Závěr

886/26/RM/2019 Schválení smluv na pronájem hrobových míst 

I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvy pro hrobová místa podle přiloženého seznamu

887/26/RM/2019 Vánoční osvětlení

1. Rada města schvaluje
a) Nákup nového vánočního osvětlení ve variantě 
Osvětlení před Radnicí:
2. 74 899,- Kč (2 vločky na sloupech VO 2,0 x 2,0 m)

Osvětlení ulice Náměstí, Komenského a Kostelní:
1. 125 525,- Kč (21 dekorů na sloupy VO 0,6 x 0,6 m)

Osvětlení Náměstí závěsné:
1. 77 053,- Kč (2 závěsy na sloupy VO 5,0 x 2,0 m)

b) Nabídnout původní vánoční osvětlení místním částem.

888/26/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 2555/31, pare. 
č. 2886/8 a pare. č. 5620/2, 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 pozemků města 
pare. č. 2555/31, pare. č. 2886/8 a pare. č. 5620/2, 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. 5105- 
258/2019. Služebnost je sjednána na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč plus DPH 
stanovené platným právním předpisem.

II. Rada města ukládá

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



Termín: 31.10.2019

889/26/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 1628/11, pare. 
č. 2775/1 a pare. č. 2775/2, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. 
s.ř 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 pozemků města 
pare. č. 1628/11, pare. č. 2775/1 a pare. č. 2775/2, 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. 5104- 
207/2019. Služebnost je sjednána na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 1.097 Kč plus DPH 
stanovené platným právním předpisem.

II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.10.2019

890/26/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 138/5, pare. č. 
138/7 a pare. č. 140/5, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města ruší
usnesení č. 494/13/RM/2019 ze dne 15. 5. 2019, kterým schválila uzavření 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 pozemků města pare. č. 138/5 a pare. č. 138/7, k. ú. 
Mostiště u Velkého Meziříčí.
II. 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 pozemků města 
pare. č. 138/5, pare. č. 138/7 a pare. č. 140/5, k. ú. Mostiště u Velkého 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. 505-424/2019. Služebnost 
bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč plus DPH stanovené platným právním 
předpisem.

III. Rada města ukládá

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

Termín: 31.10.2019

891/26/RM/2019 Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky pare. č. 
3800/74 a pare. č. 3800/111, 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 nemovitostikpozemk0mparciL 3800A7^ obec a k.
ú. Velké Meziříčí, ve vlastnictví |
II. Rada města ukládá 1 1

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

Termín: 19.11.2019



892/26/RM/2019 Žádost o prodej částí pozemků města na ul. Družstevní, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 90 m1 1 2 z pozemků pare. č. 2905, pare. č. 2904/2, pare. č. 2903/3, 
pare. č. 2899/2 a pare. č. 2901/4, k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 
předmětnéčásti pozemků |

iH do společného jmění manželů, za kupní cenu 490 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 75 m2 z pozemků pare. č. 2899/2 a pare, č. 2901/4, k. ú. Velké 
Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemků

(podíl 1/2) a
(podíl 1/2), za kupní cenu 490 Kč/m2.

III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 80 m2 z pozemků pare. č. 2899/2 a pat^č^901/4J^lVelké 
Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemků

za kupní cenu 490 Kč/m2.
IV. Rada města ukládá

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

Termín: 28.2.2020

893/26/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 4758/5, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
^^^lí^T^m^^i^mnT^^^^najímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem

i ■ na pronájem části o výměře 36 m2 z pozemku pare. 
č. 4758/5, k. ú. Velké Meziříčí za účelem skladování dříví za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu 
neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany 
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. Celkový roční pronájem činí 180 Kč.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.12.2019

894/26/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 3596/8, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem HHL

na pronájem části o výměře 15 m2 z pozemku pare. č. 3596/8, k. ú. 
Velké Meziříčí za účelem umístění mobilní plechové garáže 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 50 Kč/m2 se 
splatností do 31. 3. kalendářního roku. Celkový roční pronájem činí 750 Kč.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.12.2019



895/26/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 5636/4, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje ________________
uzavřen^mlouv^^Tájm^ městem Velké Meziříčí a nájemcem fl

I na pronájem části o výměře 15 mI. I. 2 z pozemku pare. č. 5636/4, k. ú. 
Velké Meziříčí za účelem skladování dříví 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. Celkový roční pronájem bude činit 75 Kč.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.12.2019

896/26/RM/2019 Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce na pozemky pare. č. 220/2, 243/16 a část 
pozemku pare. č. 211/4, k. ú. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce ze dne 18. 5. 2018 na pozemek pare. č. 220/2, pozemek pare. č. 
243/16 a část o výměře 80 m2 z pozemku pare. č. 211/4, vše k. ú. Olší nad Oslavou, za účelem provozování 
fotbalového hřiště mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem FC Olší nad Oslavou, z.s. se sídlem Olší 
nad Oslavou č. ev. 16, 594 01 Velké Meziříčí a to tak, že se výpůjčka bude týkat pouze části o výměře 8.990 m2 
z pozemku pare. č. 220/2 a části o výměře 80 m2 z pozemku pare. č. 211/4, k. ú. Olší nad Oslavou. V ostatním 
zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit změnu smlouvy o výpůjčce a připravit materiál na projednání radou města.

Termín: 13.11.2019

897/26/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 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
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 4452/2 a části o výměře 50 m^DozemkiMDaix^^452/lLctáec 
cM<jj^elk^1eziříčnTTezh^ městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem |

| 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: 31.12.2019

898/26/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků pare. č. 5280/20 a pare. č. 
5280/13, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 1 m2 z pozemku pare. č. 5280/20 a části o výměře 1 m2 z pozemku 
pare. č. 5280/13, oba pozemky obec a k. ú. Velké Meziříčí mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem 
společností CONTENT, s. r. o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno 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: 31.12.2019

899/26/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 5280/13, obec a k. 
ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 3 mf 
jůjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůičiteli

Dozemku pare. č. 5280/13iobecak^TVelkéMeziříč^ezi

za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na 
dobu neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany 

bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.12.2019

900/26/RM/2019 Návrh na koupi pozemku pare. č. 4853/6, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit kou ozemku pare. č. 4853/6 o výměře 92 m1 1 2, k. ú. Velké Meziříčí od |

I za kupní cenu 130 Kč/m2. Celková kupní cena bude činit 11.960
Kč.

II. Rada města ukládá

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

Termín: 19.11.2019

901/26/RM/2019 Návrh dohody o změně hranic obcí uzavřené mezi městem Velké Meziříčí a obcí 
Petráveč

£. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření přiložené dohody o změně hranic obcí uzavřené mezi městem Velké 
Meziříčí a obcí Petráveč, se sídlem Petráveč 40, 594 01 Petráveč, IČO: 842559, na jejímž základě se změní 
hranice k. ú. Dolní Radslavice a k. ú. Petráveč.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 19.11.2019

902/26/RM/2019 Termín rekonstrukce náměstí

I. Rada města konstatuje,
že rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic Kostelní, Komenského a Radnická proběhne nejdříve v r. 2023
II. Rada města ukládá

1. Ing. Martinu Kašparovi
1.1. informovat spol. GAsAG spol. s r.o.

Termín: 31.10.2019



903/26/RM/2019 Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt

I, Rada města souhlasí
s^asláníiTwymzur^ní že s ní nová nájemní smlouva na byt |

| 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: 31.10.2019

904/26/RM/2019 Pronájem zahrádky na Obecníku

I. Rada města schvaluje
pronajmout panu Markovi Nováčkovi, | zahrádku
ve dvoře na pozemku p.č. 68, k.ú. Velké Meziříčí o výměře 377 m2 za roční nájemné ve výši 30.000,- Kč a 
skladovací prostory v l.NP budovy č.p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí, konkrétně místnost č. 24 o výměře 
6,3 m2, místnost č. 28 o výměře 7,6 m2 a část chodby místnost č. 20 o výměře 1,2 m2za 500,- Kč/m2/rok, 
vše na dobu určitou 5 let počínaje 1.1.2020.
II. Rada města souhlasí
se sejmutím z úřední desky zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - bývalé restaurace a technického 
zázemí na Obecníku.
III. Rada města ukládá

Termín: 20.12.2019

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. připravit nájemní smlouvu s p. Nováčkem.

2. Aleně Halasové
2.1. sejmout z úřední desky zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor - restaurace a těch. zázemí na 

Obecníku.

Termín: 15.11.2019

905/26/RM/2019 Žádost o obnovení nájemní smlouvy 

I. Rada města bere na vědomí
žádost ze dne 25.9.2019 a odkládá bod na jednání RM 11.12.2019.

£1. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. informovat žadatelku.

Termín: 31.10.2019

906/26/RM/2019 Souhlas s podnájmem nebytových prostor v ZUŠ

I. Rada města uděluje
souhlas ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE VELKÉ MEZIŘÍČÍ, příspěvková organizace, IČ 70282145, Poříčí 
808/7, 594 01 Velké Meziříčí s podnájmem nebytových prostor (sálu) umístěných v budově č.p. 808 na ul. 
Poříčí ve Velkém Meziříčí za účelem konání přednášky dne 6.11.2019 pro

| ZUŠ je oprávněna stanovit si výši nájemného.
II. Rada města ukládá 1 1

1. Aleně Halasové



1.1. zaslat usnesení žadateli.

Termín: 31.10.2019

907/26/RM/2019 Žaloba na vyklizení - 

I. Rada města bere na vědomí
ýsledku jednání před soudem prvního stupně ve věci žaloby na vyklizení bytu proti

908/26/RM/2019 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za III.Q 2019 

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

909/26/RM/2019 Zpráva o činnosti bytové komise za III. čtvrtletí 2019

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

910/26/RM/2019 Rozpočtové opatření - vánoční osvětlení

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 280 tis. Kč- § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 280 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství - vánoční osvětlení
II. Rada města ukládá

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

912/26/RM/2019 Rozpočtové opatření - PD elektroinstalace ZŠ Oslavická

I. Rada města stahuje z programu
bod Rozpočtové opatření - PD elektroinstalace ZŠ Oslavická

913/26/RM/2019 Rozpočtové opatření - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Termín: 31.10.2019

911/26/RM/2019 Rozpočtové opatření - bankovní poplatky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 80 000,00 Kč - § 2299 ORG 2288 příjmy z pokut - úsekové měření Dl
Rozdělení: 80 000,00 Kč - § 6310 bankovní poplatky
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.10.2019



Zdroj: 750,00 Kč - § 1069 příjem ze sankčních plateb v oblasti zemědělství
2 000,00 Kč - § 2349 příjem ze sankčních plateb v oblasti vodního hospodářství
2 000,00 Kč - § 2369 příjem ze sankčních plateb v oblasti vodního hospodářství

16 000,00 Kč - § 3729 příjem ze sankčních plateb v oblasti odpadového hospodářství 
1 500,00 Kč - § 3749 příjem ze sankčních plateb v oblasti ochrany přírody

25 000,00 Kč - § 3769 příjem ze sankčních plateb v oblasti ochrany přírody
Rozdělení: 47 250,00 Kč - § 3745 údržba veřejné zeleně 
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.10.2019

914/26/RM/2019 Rozpočtové opatření - vzpomínkový večer k výročí 17. listopadu

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 40 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 40 000,00 Kč - § 3319 vzpomínkový večer k výročí 17. listopadu
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.10.2019

915/26/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci říjnu 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

916/26/RM/2019 Platový postup ředitelky MŠ

917/26/RM/2019 Smlouvy sTJ Sokol

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu mezi TJ Sokol Velké Meziříčí a Mateřskou školou 
Velké Meziříčí, příspěvkovou organizací a Dodatku č. 1 k dohodě o úhradě nákladů mezi TJ Sokol Velké Meziříčí, 
městem Velké Meziříčí a Mateřskou školou Velké Meziříčí, příspěvkovou organizací.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. zajistit uzavření schválených dodatků

Termín: 31.10.2019

918/26/RM/2019 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 27 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtovýcl^i^vidlech územních rozpočtů s přijetím věcného daru - 
knih od Nakladatelství Filosofia a pro potřeby Městské knihovny Velké Meziříčí uvedených
v žádosti ze dne 4. 10. 2019 .
II. Rada města ukládá



1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

919/26/RM/2019 Souhlas s užitím znaku

I. Rada města souhlasí
souhlasí s užitím znaku města pro pana Jana Brože na jeho brankářskou helmu.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. Předat usnesení žadateli

Termín: 31.10.2019

920/26/RM/2019 Představení zájemců o pronájem restaurace JUPITER

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí 
bere na vědomí představení zájemců p. Tomáše Hrabálka a p. Karla Lanžhotského o pronájem restaurace 
JUPITER
II. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí 
schvaluje na návrh jednatele JUPITER dubu s.r.o. Mgr. Milana Dufka budoucího podnájemce restaurace a 
kavárny JUPITER p. Tomáše Hrabálka

921/26/RM/2019 Rozpočtové opatření - PD obnovy areálu obětí VM tragédie

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 80 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 80 tis. Kč - § 3326 projektová dokumentace obnovy areálu obětí velkomeziříčské tragédie
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.10.2019

922/26/RM/2019 Městské lesy-pachtovní smlouva

I. Rada města souhlasí
s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Velké Meziříčí a společností Technické služby VM s.r.o., IČ 
25509659, s účinností od 1.1.2020
II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Zacharovi
1.1. zajistit vyhotovení a podpisy schválené smlouvy

Termín: 20.12.2019

Termín: 31.10.2019

923/26/RM/2019 Pracovní skupina pro rozvoj centra města 

I. Rada města zřizuje
pracovní skupinu pro rozvoj centra města ve složení: předseda - Ing. František Smažil a členové: Josef 
Komínek, MUDr. Libor Beneš, Ing. František Fňukal, Ing. arch. Alexandras Kaminaras, MUDr. Jiří Kaše, Mgr. 
Tomáš Rapušák


