
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 27. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 30.10.2019

924/27/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 27. schůze rady města ze dne 30. 10. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 27. schůze rady města ze dne 30. 10. 2019 PhDr. Marii Ripperovou a Ing. Františka 
Komínka

925/27/RM/2019 Schválení programu 27. schůze rady města konané dne 30.10. 2019

I. Rada města schvaluje
program 27. schůze rady města ze dne 30. 10. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 27. schůze rady města ze dne 30. 10. 2019
3. Schválení programu 27. schůze rady města konané dne 30. 10. 2019
4. Připomínky k zápisu z 26. zasedání rady města
5. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemků 

města, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Čechova
6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 

služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 2164, k. ú. Velké Meziříčí
7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži 

pozemků města pare. č. 5886 a pare. č. 5651/1, k. ú. Velké Meziříčí
8. Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 

nemovité věci s omezujícími podmínkami - pozemek pare. č. 3331/2, k. ú. 
Velké Meziříčí

9. Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci s omezujícími podmínkami - pozemek pare. č. 881/15, k. ú. 
Mostiště u Velkého Meziříčí

10. Návrh na směnu části pozemku pare. č. 2065/1 za část pozemku pare. č. 
91, k. ú. Olší nad Oslavou

11. Návrh na směnu částí pozemku pare. č. 2065/1 za část pozemku pare. č. 
st. 12, k. ú. Olší nad Oslavou

12. Žádost o prodej části o výměře cca 120 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. 
ú. Olší nad Oslavou

13. Žádost o prodej částí o výměře cca 43 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. 
ú. Olší nad Oslavou

14. Žádost o prodej části o výměře cca 34 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. 
ú. Olší nad Oslavou

15. Žádost o pronájem části pozemků pare. č. 2221/2 a pare. č. 5664/4 , k. 
ú. Velké Meziříčí

16. Nabídka k uplatnění předkupního práva k pozemku pare. č. 3627/118, 
Hliniště, obec a k. ú. Velké Meziříčí

17. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemků pare. č. 5280/126 a 
pare. č. 5265, k. ú. Velké Meziříčí

18. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2916/1, k. ú. Velké Meziříčí
19. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2918, k. ú. Velké Meziříčí
20. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2918, k. ú. Velké Meziříčí
21. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 680/20/RM/2019 ze dne 

7.8.2019



22. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 642/18/RM/2019 ze dne 
26.6.2019

23. Prodej bytových jednotek č. 103/10 a 113/9 na ul. Hornoměstská
24. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce "11/360 Velké 

Meziříčí - JV obchvat"
25. Obsazení bytů
26. Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
27. Zvýšení nájemného za garáže
28. Souhlas s umístěním spolku - CERBEROSVM, z.s.
29. Elektroinstalace v II.ZŠ
30. Souhlas s přijetím daru
31. Souhlas s přijetím daru
32. Darování majetku příspěvkovým organizacím
33. Odvod z investičního fondu příspěvkové organizace
34. Souhlas s uzavřením Dodatků ke smlouvám o výpůjčce
35. Technické podmínky pro vydávání Velkomeziříčska
36. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
37. Obecně závazná vyhláška 3/2019
38. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
39. ZŠ Školní - nabídka nepotřebného majetku
40. Mateřská škola Velké Meziříčí - nabídka nepotřebného majetku
41. Rozpočtové opatření - oprava kotle ZŠ Komenského
42. Rozpočtové opatření - výsadba stromů Karlov
43. Rozpočtové opatření - Velkomeziříčsko
44. Rozpočtové opatření - náklady na pomník padlým
45. Rozpočtové opatření - opravy kulturního domu Lhotky
46. Rozpočtové opatření - oprava komunikací Lhotky
47. Rozpočtové opatření - oplocení dětského koutku v Kúskách
48. Rozpočtové opatření - rozšíření veřejného osvětlení v Kúskách
49. Předběžné rozpočtové opatření č.8,9,10/2019 (ZM)
50. Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na PD vodovodu a 

kanalizace ul. Nad Gymnáziem (ZM)
51. Rozpočtové opatření - finanční příspěvek pro vlastníky BD č.p. 103,104 

Mostiště (ZM)
52. Rozpočtové opatření - PD Aquacentrum dofinancování (ZM)
53. Sociální služby města VM - úprava příspěvku na provoz a závazného 

ukazatele na platy (ZM)
54. Žádost o udělení souhlasu k omezení provozu 1. 12. 2019 - Adventní 

světýlka - rozsvícení vánočního stromu
55. Návrh na bezplatné zveřejňování kulturních a vzdělávacích akcí ve 

Velkomeziříčsku, na jeho webových stránkách a Facebooku, na Facebooku 
města Velké Meziříčí a na vývěskách vyhrazených pro kulturní akce ve 
vestibulu radnice u recepce informačního centra

56. Pověření k výkonu funkce nového vedoucího Městské policie Velké 
Meziříčí

57. Různé
58. Závěr

926/27/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemků města, k. ú. 
Velké Meziříčí, ul. Čechova

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízený služebnosti ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, k tíži pozemků města: pare. č. 1499/1, 
pare. č. 1589, pare. č. 1568/3, pare. č. 1568/128 a pare. č. 1568/129, všechny pozemky k. ú. Velké Meziříčí, za 
účelem přeložení a umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě. Služebnost 
bude sjednána na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 500 Kč plus aktuální výše DPH.

II. Rada města ukládá



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

Termín: 15.11.2019

927/27/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebností k tíži 
pozemku města pare. č. 2164, 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. 2164, k. ú. Velké Meziříčí, za 
účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN a pilíř NN 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: 15.11.2019

928/27/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků 
města pare. č. 5886 a pare. č. 5651/1, 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 pozemků města pare. č. 5886 a pare. č. 5651/1, k. ú. 
Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN na pozemku a za účelem jejího provozování, 
jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na 
pozemku 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: 15.11.2019

929/27/RM/2019 Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci s omezujícími podmínkami - pozemek pare. č. 3331/2, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č. j. UZSVM/BZR/3710/2019-BZRM, a to k pozemku pare. č. 3331/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k. ú. Velké Meziříčí, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví 
města Velké Meziříčí, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v ČI. IV. smlouvy.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a připravit materiál do zastupitelstva 

města

Termín: 19.11.2019

930/27/RM/2019 Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci s omezujícími podmínkami - pozemek pare. č. 881/15, k. ú. Mostiště u Velkého 
Meziříčí



I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. j. 
UZSVM/BZR/3647/2019-BZRM s omezujícími podmínkami na 10 let, a to k pozemku pozemková pare. č. 881/15 
v obci Velké Meziříčí a k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do 
vlastnictví města Velké Meziříčí včetně omezujících podmínek v ČI. IV. smlouvy.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a připravit materiál do zastupitelstva 

města
Termín: 19.11.2019

931/27/RM/2019 Návrh na směnu části pozemku pare. č. 2065/1 za část pozemku pare. č. 91, k. ú. 
Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 15 m1 1 2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou ve 
vlastnictví města za část o výměře cca 5 m2 z pozemku pare. č. 91, k. ú. Olší nad Oslavou a doporučuje
zastupitelsWLUTiěst^chváli^měniMDředmě^ mezi městem Velké Meziříčí a

|. Doplatek bude ve výši 130 Kč/m2 ve prospěch
města.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. provést zveřejnění záměru směny pozemků, sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro 

zasedání zastupitelstva města.

Termín: 28.2.2020

932/27/RM/2019 Návrh na směnu částí pozemku pare. č. 2065/1 za část pozemku pare. č. st. 12, k. 
ú. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 45 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou ve 
vlastnictví města za části o výměře cca 14 m2 z pozemku pare. č. st. 12, k. ú. Olší nad Oslavou a doporučuje 
zastupitelsWiMTiěstč^chváli^měniM)ředmětných^ městem Velké Meziříčí a |

|. Doplatek bude ve výši 130 Kč/m2 ve
prospěch města.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. provést zveřejnění záměru směny pozemků, sdělit usnesení žadateli a připravit materiál pro 

zasedání zastupitelstva města.
Termín: 28.2.2020

933/27/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 120 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší 
nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 120 m2 z pozemku pare. č. 2065/lM<^^OIŠMia^Oslavoi^ 
dopomčuj^astupit^ prodej předmětné části pozemku fl

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

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

zastupitelstva města.
Termín: 28.2.2020



934/27/RM/2019 Žádost o prodej částí o výměře cca 43 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad 
Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 43 mI. I. 2 z pozemku pare. č. 2065/l^^^OIŠMTa^Oslavoi^ 
doporučui^^ schválit prodej předmětných částí pozemku B

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

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

zastupitelstva města.
Termín: 28.2.2020

935/27/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 34 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad 
Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 34 m2 z pozemku pare. č. 2065/l^lciTOIším 
dopomčuj^astupitelsW^ schválit prodej předmětných částí pozemku |

| za kupní cenu 130 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: 28.2.2020

936/27/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemků pare. č. 2221/2 a pare. č. 5664/4 , k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 13 m2z pozemků pare. č. 2221/2 a pare. č. 5664/4, k. ú. Velké 
Meziříčí, za roční nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 27.11.2019

937/27/RM/2019 Nabídka k uplatnění předkupního práva k pozemku pare. č. 3627/118, Hliniště, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města nevyužít předkupní právo k pozemku pare, č. 3627/118, obec a k.ú. Velké Meziříčí, 
nabídnuté Předkupní
zůstane zachováno vůči novému vlastníkovi pozemku -

II. Rada města ukládá

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

Termín: 19.11.2019



938/27/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemků pare. č. 5280/126 a pare. č. 
5265, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem společností 
BUILDINGcentrum - HSV, s. r. o., se sídlem Karlov 169/88, Velké Meziříčí na část o výměře 172 m2 z pozemku 
pare. č. 5265 a část o výměře 116 m2 z pozemku pare. č. 5280/126, oba pozemky k. ú. Velké Meziříčí, za 
účelem příjezdu k plánované stavbě „Svařovna firmy AGADOS Velké Meziříčí" za těchto podmínek: nájemní 
poměr na dobu určitou, a to od 1.1.2020 do 20.12.2020, 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. 3. 2020. Celkový roční pronájem bude činit 14.400 Kč.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.12.2019

939/27/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2916/1, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 47 m2z pozemku pare. č. 2916/1, k. ú. Velké Meziříčí, za roční 
nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 27.11.2019

940/27/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2918, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 20 m2z pozemku pare. č. 2918, k. ú. Velké Meziříčí, za roční 
nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál projednání rady města.

Termín: 27.11.2019

941/27/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2918, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 20 m2z pozemku pare. č. 2918, k. ú. Velké Meziříčí, za roční 
nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 27.11.2019

942/27/RM/2019 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 680/20/RM/2019 ze dne 7.8.2019 

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 680/20/RM/2019 ze dne 7.8.2019, kterým schválila 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 dopomčil^astup^ 
směninDredmětný^ pozemků mezi městem Velké Meziříčí a |

| Doplatek bude ve výši 300 Kč/m2 (část pozemku pare. č. 2065/1) a 130 Kč/m2 (pro část 
pozemku pare. č. 2065/1, pare. č. 40, pare. č. 167 a pare. č. st. 60) ve prospěch města. Úkol bude prodloužen 
do 31. 12. 2019.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.12.2019

943/27/RM/2019 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 642/18/RM/2019 ze dne 
26.6.2019

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 642/18/RM/2019 ze dne 26.6.2019, kterým schválila zveřejnění 
záměru prodeje části o výměře cca 115 m2 z pozemku pare. č. 2090 a části o výměře cca 60 m2 z pozemku 
pare. č. 2065/1, vše k. ú. Olší nad Oslavou a doporučila zastupitelstvu města schválit prodej předmětných částí 
pozemků za cenu
bude prodloužen do 31. 12. 2019.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.12.2019

944/27/RM/2019 Prodej bytových jednotek č. 103/10 a 113/9 na ul. Hornoměstská

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města přijmout nabídku č. 2 navrhovatele

na koupi jednotky č. 103/10 na ul. Hornoměstská ve Velkém
Meziříčí v rámci vyhlášené Veřejné soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej jednotky č. 103/10 na 
ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí ve výši 2.156.013,- Kč.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 103/10 situované v bytovém domě čp. 103 na ul. 
Hornoměstská včetně všech součástí a příslušenství a spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných 
částech domu čp. 103 a na pozemku parc.č. 381/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k.ú. Velké Meziříčí a 
prodej podílu ve výši 145/10000 na stavbě bez čp/če, jiná stavba (kotelna), situované na pozemku parc.č. 379/1, 
včetně všech součástí a příslušenství a podílu ve výši 145/10000 na pozemku parc.č. 379/1 - zastavěná plocha a 
nádvoří, v obci a k.ú. Velké Meziříčí dle podmínek vyhlášené Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej 
jednotkyř^lOS/lOnai^Homoměstsk^ Kč navrhovatelům |

| kteří podali nabídku č. 2.
Uzavření kupní smlouvy do třiceti dnů po odsouhlasení prodeje zastupitelstvem města nebo uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní ve stejném termínu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v termínu do třiceti dnů po 
podpisu smlouvy budoucí kupní, zaplacení kupní ceny v termínu do šedesáti dnů po podpisu smlouvy 
kupní. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatek za vklad do KN a podíl ve fondu oprav.
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města přijmout nabídku č. 1 navrhovatele společnosti STING investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s., IČO 290 17 688, se sídlem 1. máje 540, 739 61 Třinec na koupi jednotky č. 113/9 na 
ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí v rámci vyhlášené Veřejné soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej 
jednotky č. 113/9 na ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí ve výši 1.900.000,- Kč.
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 113/9 situované v bytovém domě čp. 113 na ul. 
Hornoměstská včetně všech součástí a příslušenství a spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných 
částech domu čp. 113 a na pozemku parc.č. 389/2 - zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k.ú. Velké Meziříčí a 
prodej podílu ve výši 145/10000 na stavbě bez čp/če, jiná stavba (kotelna), situované na pozemku parc.č. 379/1, 
včetně všech součástí a příslušenství a podílu ve výši 145/10000 na pozemku parc.č. 379/1 - zastavěná plocha a 
nádvoří, v obci a k.ú. Velké Meziříčí dle podmínek vyhlášené Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej 
jednotky č. 113/9 na ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí za cenu 1.900.000,- Kč navrhovateli společnosti STING



investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.ř IČO 290 17 688, se sídlem 1. máje 540, 739 61 Třinec, 
která podala nabídku č. 1.
Uzavření kupní smlouvy do třiceti dnů po odsouhlasení prodeje zastupitelstvem města nebo uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní ve stejném termínu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v termínu do třiceti dnů po 
podpisu smlouvy budoucí kupní, zaplacení kupní ceny v termínu do šedesáti dnů po podpisu smlouvy 
kupní. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatek za vklad do KN a podíl ve fondu oprav.
V. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. připravit materiál na jednání ZM.

Termín: 4.11.2019

945/27/RM/2019 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce "11/360 Velké Meziříčí 
JV obchvat"

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření přiložené Smlouvy o společném postupu při zajištění a realizaci akce 
"11/360 Velké Meziříčí - JV obchvať mezi městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina, IČO 70890749, se sídlem 
Žižkova 57, Jihlava.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. připravit materiál projednání zastupitelstva města

Termín: 4.11.2019

946/27/RM/2019 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na byt

Výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

1. náhradník:

55,- Kč/m2/měsíc
2. náhradník:

55,- Kč/m2/měsíc

na adrese Náměstí 24/25 ve Velkém Meziříčí s |
Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců.

trvale bytem
nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného

nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku, výše nájemného

II. Rada města schvaluje
k 31.12.2019 ukončit nájemní smlouvy dohodou na b

III. Rada města schvaluje
počínaje 1.1.2020 uzavřít nájemní smlouvu na fy

roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.
IV. Rada města schvaluje
počínaje 1.1.2020 uzavřít nájemní smlouvu na b\

na adrese Nad Sv. Josefem 1735/13 Velké Meziříčí 
a na byt |H na adrese Čermákova 1926/2, Velké Meziříčí s |

na adrese Nad Sv. Josefem 1735/13 ve Velkém Meziříčí s 
nájemní smlouva na dobu určitou 1

na adrese Čermákova 1926/2 ve Velkém Meziříčí s
nájemní smlouva na dobu určitou 1

roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.
V. Rada města schvaluje
v případě uskutečnění výměny, ukončit nájemní smlouvu dohodou s
na byt H na adrese Bezručova 1543/12, Velké Meziříčí. V případě obsazení náhradníky, ukončit nájemní 
smlouvu dohodou s na byt na adrese Komenského 123/13, Velké Meziříčí a s

in li1,1 WĚ "'i lidu 11 Karlov 1001/3, Velké Meziříčí.
VI. Rada města schvaluje



v případě uskutečnění výměny, uzavřít nájemní smlouvu na b\
Meziříčí s , trvale bytem

na adrese Bezručova 1543/12, Velké
|. Nájemní smlouva na dobu

určitou 1 roku. Výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc. 

1. náhradník:

Kč/m2/měsíc^ 
2. náhradník:

Kč/m2/měsíc.

nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku s obnovou, výše nájemného 55,-

|, nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku, výše nájemného 55,-

VII. Rada města shvaluje
v případě uskutečnění výměny, ukončit nájemní smlouvu dohodou s na byt na adrese
Hornoměstská 105/63, Velké Meziříčí. V případě obsazení náhradníky, ukončit nájemní smlouvu dohodou s

na byt
VIII. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit nájemní smlouvu na byt

na adrese Komenského 123/13, Velké Meziříčí a 
na adrese V Jirchářích 313/6, Velké Meziříčí

na adrese Náměstí 24/25, Velké Meziříčí (po

Termín: 31.12.2019

2. Dagmar Bdinkové
2.1. připravit ukončení nájemních smluv dohodou s 

adrese Nad Sv. Josefem 1735/13, Velké Meziříčí a s 
byt H na adrese Čermákova 1926/2, Velké Meziříčí.

Termín: 31.1.2020

3. Dagmar Bdinkové
3.1. připravit nájemní smlouvy na byt na adrese Nad Sv.u Josefem 1735/13, Velké Meziříčí (po

na byt na adrese Čermákova 1926/2, Velké Meziříčí (po

Termín: 31.1.2020

4. Dagmar Bdinkové
4.1. ^3řípad(MJSkutečnění výměny připravit ukončení nájemní smlouvy dohodou s |

| na byt na adrese Bezručov^^43/^^elk^1eziříčí. V případě obsazení 
náhradníky, ukončit nájemní smlouvu dohodoL^JHHjHHHHfli na byt H na adrese 
Komenského 123/13, Velké Meziříčí a s [H na adrese Karlov 1001/3,
Velké Meziříčí.

Termín: 31.12.2019

5. Dagmar Bdinkové
5.1. v případě uskutečnění výměny, uzavřít nájemní smlouvu na byt na adrese Bezručova 1543/12, Velké

Meziříčí HHHHHHIHHH)-
Termín: 31.12.2019

6. Dagmar Bdinkové
6.1. v případě uskutečnění výměny, ukončit nájemní smlouvu dohodou s na byt na

adrese Hornoměstská 105/63, Velké Meziříčí. V případě obsazení náhradníky, ukončit nájemní smlouvu
dohodou s

na byt
na adrese Komenského 123/13, Velké Meziříčí a s | 

na adrese V Jirchářích 313/6, Velké Meziříčí.
Termín: 31.12.2019

947/27/RM/2019 Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou 

I. Rada města schvaluje



ukončenhnájemní smlouvy na byt Hi na adrese Strmá 1050/2, 594 01 Velké Meziříčí s 
■■I dohodou k 30.11.2019.
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Strmá 1050/2).

Termín: 1.12.2019

948/27/RM/2019 Zvýšení nájemného za garáže 

I. Rada města schvaluje
zveřejnit záměr změny smluv na pronájem garáží nacházejících se v bytových domech ve Velkém Meziříčí na 
adrese:

• Nad Sv. Josefem 238/1
• Mírová 1886/50
• Čermákova 2009/49
• Čermákova 2012/51
• Čermákova 2039/53
• Čermákova 2040/55
• Čermákova 2064/8
• Čermákova 2065/10
• Čermákova 2066/57
• prefabrikovaná garáž na ul. Karlov 708/76

spočívající v navýšení nájemného ze 460,- Kč/m2/rok na 570,- Kč/m2/rok a u prefabrikované garáže ze 200,- 
Kč/měsíc na 250,- Kč/měsíc.
II. Rada města ukládá

1. Aleně Halasové
1.1. zveřejnit navýšení nájemného v garážích.

949/27/RM/2019 Souhlas s umístěním spolku - CERBEROSVM, z.s.

I. Rada města souhlasí
s umístěním sídla spolku CERBEROSVM, z.s. do místnosti č. 204 v budově na adrese Náměstí 79/3, 594 01 
Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Aleně Halasové
1.1. zajistit podpis souhlasu pro CERBEROSVM, z.s.

950/27/RM/2019 Elektroinstalace v II.ZŠ 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu zrušit usnesení 181/6/ZM/2019 Výměna osvětlení v objektu ZŠ Oslavická - náklady 
hrazené městem.

951/27/RM/2019 Souhlas s přijetím daru 

I. Rada města souhlasí

Termín: 11.11.2019

Termín: 20.11.2019



ve smyslu § 27 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím finančního 
účelového daru ve výši 3 000, - Kč pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 od Kraje Vysočina na 
náklady spojené s přípravou soutěže "Stavíme z Merkuru".
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 15.11.2019

952/27/RM/2019 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 27 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím finančního účelového 
daru pro třídu 8.B Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/18 od firmy AGADOS spol. s r.o., Průmyslová 
2081, Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 15.11.2019

953/27/RM/2019 Darování majetku příspěvkovým organizacím 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložené darovací smlouvy mezi městem a Základní školou Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13 a Mateřskou školou Velké Meziříčí, příspěvkovou organizací.

954/27/RM/2019 Odvod z investičního fondu příspěvkové organizace 

I. Rada města ukládá
Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 odvod z fondu investic ve výši 80 tis. Kč.

955/27/RM/2019 Souhlas s uzavřením Dodatků ke smlouvám o výpůjčce

I. Rada města schvaluje
předložené Dodatky ke smlouvám o výpůjčce mezi městem a Základní školou Velké Meziříčí, Školní 2055, 
příspěvkovou organizací, Základní školou Velké Meziříčí Sokolovská 470/13 a Mateřskou školou Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Andrei Javůrkové
1.1. zajistit uzavření schválených dodatků

Termín: 30.11.2019

956/27/RM/2019 Technické podmínky pro vydávání Velkomeziříčska 

I. Rada města schvaluje
předložené Technické podmínky pro vydávání Velkomeziříčska.

957/27/RM/2019 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předloženou Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové 
mateřského školy mezi městem a obcí Netín.



958/27/RM/2019 Obecně závazná vyhláška 3/2019 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 3/2019, kterou se stanoví školské 
obvody mateřských škol zřízených městem Velké Meziříčí a část školského obvodu mateřské školy zřízené 
městem Velké Meziříčí.

959/27/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů 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

960/27/RM/2019 ZŠ Školní - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055 
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 Velké Meziříčí, Školní 2055......65.671,38 Kč
II. Rada města ukládá

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

Termín: 15.11.2019

961/27/RM/2019 Mateřská škola Velké Meziříčí - 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 .....  54.797,50 Kč
II. Rada města ukládá

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

Termín: 15.11.2019

962/27/RM/2019 Rozpočtové opatření - oprava kotle ZŠ Komenského

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 80 tis. Kč - § 3113 pol. 2122 nařízený odvod z investičního fondu ZŠ Sokolovská
Rozdělení: 80 tis. Kč - § 3113 oprava plynového kotle v ZŠ Komenského - náklady hrazené městem
II. Rada města ukládá



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

Termín: 8.11.2019

964/27/RM/2019 Rozpočtové opatření - Velkomeziříčsko

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 50 000,00 Kč - § 3349 příjmy z prodeje inzerce
Rozdělení: 50 000,00 Kč - § 3349 výdaje Velkomeziříčsko
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.10.2019

965/27/RM/2019 Rozpočtové opatření - náklady na pomník padlým

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 3 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 3 000,00 Kč - § 3326 pomník padlým

II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu

Termín: 31.10.2019

966/27/RM/2019 Rozpočtové opatření - opravy kulturního domu Lhotky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 300 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Lhotky
Rozdělení: 300 tis. Kč - § 3392 opravy kulturního domu Lhotky
II. Rada města ukládá

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

Termín: 8.11.2019

967/27/RM/2019 Rozpočtové opatření - oprava komunikací Lhotky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 400 tis. Kč - § 3745 Lhotky - přídlažba a asfalt u KD Lhotky
Rozdělení: 400 tis. Kč - § 2212 opravy komunikace ve Lhotkách
II. Rada města ukládá

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

Termín: 8.11.2019



968/27/RM/2019 Rozpočtové opatření - oplocení dětského koutku v Kúskách

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 90 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Lhotky
Rozdělení: 90 tis. Kč - § 3412 oplocení dětského koutku v m. č. Lhotky - Kúsky
II. Rada města ukládá

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

Termín: 8.11.2019

969/27/RM/2019 Rozpočtové opatření - rozšíření veřejného osvětlení v Kúskách

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 150 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Lhotky
Rozdělení: 150 tis. Kč - § 3631 rozšíření veřejného osvětlení v Kúskách
II. Rada města ukládá

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

Termín: 8.11.2019

970/27/RM/2019 Předběžné rozpočtové opatření č.8,9,10/2019 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předběžné rozpočtové opatření 8,9,10/2019 dle přílohy v souladu s usnesením ZM 
ze dne 18.12.2019 Č.62/3/ZM/2018, kterým ZM přesně vymezuje situace, kdy lze předběžné rozpočtové 
opatření provést.
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. doložit toto usnesení k provedeným rozpočtovým opatřením

Termín: 30.11.2019

971/27/RM/2019 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na PD vodovodu a kanalizace ul. 
Nad Gymnáziem (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 125 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva^
Rozdělení: 125 tis. Kč - ORJ 6349 příspěvek SVK Žďársko - projektová dokumentace na rekonstrukci
vodovodu a kanalizace ul. Nad Gymnáziem

972/27/RM/2019 Rozpočtové opatření - finanční příspěvek pro vlastníky BD č.p. 
(ZM)

103,104 Mostiště

I. Rada města odkládá
bod Rozpočtové opatření - finanční příspěvek pro vlastníky BD č.p. 103, 104 Mostiště

973/27/RM/2019 Rozpočtové opatření - PD Aquacentrum dofinancování (ZM) 

I. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 1 600 tis. Kč - § 6171 vnitřní správa - mzdy
Rozdělení: 1 600 tis. Kč - § § 3412 projektová dokumentace Aquacentrum - dofinancování

974/27/RM/2019 Sociální služby města VM - úprava příspěvku na provoz a závazného ukazatele na 
platy (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit:

a) rozpočtové opatření:

Zdroj: 72 tis. Kč - § 4351 snížení příspěvku na provoz pro Sociální služby města Velké Meziříčí
Rozdělení: 72 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

b) snížení závazného ukazatele na platy pro Sociální služby města Velké Meziříčí pro rok 2019 o částku 72.000,- 
Kč takto:

stávající výše závazného ukazatele na platy 2019: 3 727 000,- Kč
nová výše závazného ukazatele na platy 2019: 3 655 000,- Kč

975/27/RM/2019 Žádost o udělení souhlasu k omezení provozu 1. 12. 2019 - Adventní světýlka - 
rozsvícení vánočního stromu

I. Rada města souhlasí
s omezením provozu na Náměstí v neděli 1. 12. 2019 u příležitosti konání akce "Adventní světýlka - rozsvícení 
vánočního stromu" takto:
06.00 - 16.00 hod uzavírka spodní komunikace Náměstí, průjezd horní komunikací na Náměstí
16.00 - 20.00 hod uzavírka celého Náměstí - vlastní konání akce
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Milanu Dufkovi
1.1. na odboru dopravy MěÚ Velké Meziříčí zajistit vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na 

akci "Adventní světýlka - rozsvícení vánočního stromu dne 1. 12. 2019
Termín: 29.11.2019

2. Ing. Petru Dvořákovi
2.1. zajistit uzavírku Náměstí dne 1. 12. 2019 na akci "Adventní světýlka - rozsvícení vánočního stromu" a 

zajistit dohled Městské policie na této akci
Termín: 1.12.2019

3. Mgr. Milanu Dufkovi
3.1. zajistit u TSVM s.r.o. úklid náměstí po akci "Adventní světýlka - rozsvícení vánočního stromu"

Termín: 2.12.2019

976/27/RM/2019 Návrh na bezplatné zveřejňování kulturních a vzdělávacích akcí ve 
Velkomeziříčsku, na jeho webových stránkách a Facebooku, na Facebooku města Velké Meziříčí a 
na vývěskách vyhrazených pro kulturní akce ve vestibulu radnice u recepce informačního centra

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s bezplatným zveřejňováním pozvánek na kulturní a vzdělávací akce pořádané 
politickou stranou, politickým hnutím či jiným politickým subjektem, zastoupenými i nezastoupenými v 
Zastupitelstvu města Velké Meziříčí, a to v tištěném měsíčníku Velkomeziříčsko, na jeho Facebooku i webových 
stránkách, na Facebooku města Velké Meziříčí a na vývěskách vyhrazených pro kulturní akce ve vestibulu 
radnice u informačního centra



977/27/RM/2019 Pověření k výkonu funkce nového vedoucího Městské police Velké Meziříčí 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města pověřit v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů, plněním některých úkolů při řízení Městské policie Velké Meziříčí s účinností od 
20.11.2019 strážníka Jana Klikara jako vedoucího Městské policie Velké Meziříčí, a to v rozsahu oprávnění dle 
platného Organizačního a pracovního řádu Městské policie Velké Meziříčí.


