
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 28. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 13.11.2019

978/28/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 28. schůze rady města ze dne 13. 11. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 28. schůze rady města ze dne 13. 11. 2019 Miroslava Jágrika a Ing. Františka Komínka

979/28/RM/2019 Schválení programu 28. schůze rady města konané dne 13.11. 2019

I. Rada města schvaluje
program 28. schůze rady města ze dne 13. 11. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 28. schůze rady města ze dne 13. 11. 2019
3. Schválení programu 28. schůze rady města konané dne 13. 11. 2019
4. Připomínky k zápisu z 27. zasedání rady města
5. Úprava pomníků Balinské údolí a Nesměř
6. Výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s.r.o.za 3 Q. roku 

2019
7. Zdravé město - Dej si FOOD ve Velkém Meziříčí dne 19. září 2020
8. Žádost o vyřazení majetku města z evidence majetku města (finanční 

vymáhání pohledávek, MP)
9. Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemku pare. 

č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí
10. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní (komunikace, zpevněné plochy, 

chodník, VO) a Návrh smlouvy o právu provést stavbu
11. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce na pozemky pare. č. 

220/2, 243/16 a část pozemku pare. č. 211/4, k. ú. Olší nad Oslavou
12. Budova rozvodny na pozemku pare. č. 2507, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 

Třebíčská
13. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2065/3, k. ú. Olší nad Oslavou
14. Žádost o prodej části o výměře cca 2 m2 z pozemku pare. č. 5880/6, k. 

ú. Velké Meziříčí
15. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 5678/1, k. ú. Velké Meziříčí
16. Povolení výjimky zvláštního užívání
17. Prodloužení nájemních smluv na byty
18. Rozbor hospodaření k 30. 9. 2019
19. Rozpočtové opatření - kuchyňská linka na hřiště u ZŠ Školní
20. Rozpočtové opatření - dofinancování ul. Třebíčská
21. Rozpočtové opatření - dotace Českému svazu včelařů
22. Rozpočtové opatření - výsadba stromů Karlov
23. ZŠ Lhotky - nabídka nepotřebného majetku
24. Žádost o udělení souhlasu
25. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
26. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Komenského 6/10, 

594 01 Velké Meziříčí
27. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2018
28. Smlouva o prodeji projektové dokumentace
29. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
30. Výsledek hospodaření JUPITER clubu s.r.o. Velké Meziříčí za I. - IX. 2019
31. Restaurace JUPITER club s.r.o.



32. Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání
33. Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc říjen 2019
34. Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc říjen 2019
35. Uzavření dohod o provedení práce
36. Žádost o uzavření Náměstí dne 23. 5. 2020 - 14. ročník charitativního 

koncertu Muzikanti dětem
37. Rozpočtové opatření - PD opravy mostu a úprav ul. Třebíčská (ZM)
38. Statut Velkomeziříčska
39. Různé
40. Závěr

980/28/RM/2019 Úprava pomníků Balinské údolí a Nesměř

I. Rada města schvaluje
návrh úprav pomníků v Balinském údolí a Nesměři

981/28/RM/2019 Výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s.r.o.za 3 Q. roku 2019

I. Rada města na vědomí
výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s.r.o. za 3 Q. roku 2019

982/28/RM/2019 Zdravé město - Dej si FOOD ve Velkém Meziříčí dne 19. září 2020 

I. Rada města odkládá
bod Zdravé město - Dej si FOOD ve Velkém Meziříčí dne 19. září 2020

983/28/RM/2019 Žádost o vyřazení majetku města z evidence majetku města (finanční vymáhání 
pohledávek, MP)

I. Rada města schvaluje
vyřazení majetku města z evidence majetku města v kanceláři oddělení finančního - vymáhání pohledávek, 
Městské policie a současně likvidaci tohoto majetku.

984/28/RM/2019 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemku pare. č. 9/1, k. 
ú. Hrbov u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku pare. č. 9/1 (dle GP pozemek pare. 
č. 9/4), k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí. Služebnost bude spočívat v právu vstupu na zatížený pozemek za 
účelem údržby a oprav dešťové kanalizace.
Služebnost bude zřízena ve prospěch města Velké Meziříčí, na dobu neurčitou a bezúplatně.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku pare. č. 9/1 (dle GP pozemek pare. 
č. 9/1 - nová výměra 73 m1 1 2), k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí. Služebnost bude spočívat v právu vstupu na 
zatížený pozemek za účelem údržby a oprav dešťové kanalizace a sloupu veřejného osvětlení.
Služebnost bude zřízena ve prospěch města Velké Meziříčí, na dobu neurčitou a bezúplatně.
III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku pare. č. 9/1 (dle GP pozemek pare. 
č. 9/3), k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí. Služebnost bude spočívat v právu vstupu na zatížený pozemek za 
účelem údržby a oprav dešťové kanalizace.
Služebnost bude zřízena ve prospěch města Velké Meziříčí, na dobu neurčitou a bezúplatně.
IV. Rada města ukládá

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

Termín: 29.11.2019



985/28/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní (komunikace, zpevněné plochy, chodník, 
VO) a Návrh smlouvy o právu provést stavbu

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní na přístupovou komunikaci, chodníky, zpevněné plochy 
a veřejné osvětlení vybudovaných na pozemcích města pare. č. 6000/1, pare. č. 6035/1, pare. č. 6051/67, pare. 
č. 6051/113 a pare. č. 6050, všechny pozemky obec a k. ú. Velké Meziříčí, se společností BUILDINGcentrum - 
HSV, s.r.o., se sídlem Karlov 169/88, Velké Meziříčí, IČ: 25317873, zastoupené Karlem Věžníkem, vymezené v 
dokumentaci pro společné řízení, která je přílohou tohoto usnesení. Kupní cena činí 1.000 Kč včetně DPH.

II. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o právu provést stavbu "BYTOVÉ DOMY U JASANU -1. ETAPA" na částech pozemků 
ve vlastnictví města pare. č. 6000/1, pare. č. 6035/1, pare. č. 6051/67, pare. č. 6051/113 a pare. č. 6050 v k. ú. 
Velké Meziříčí. Podmínkou pro uzavření smlouvy je rozšíření stanoviště na komunální a tříděný odpad dle 
vyjádření odboru životního prostředí.
III. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit k podpisu návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní a návrh smlouvy o právu provést stavbu.

Termín: 31.1.2020

986/28/RM/2019 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 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
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 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. Havránkové Renatě
1.1. připravit dodatek ke smlouvě k podpisu.

Termín: 14.2.2020

987/28/RM/2019 Budova rozvodny na pozemku pare. č. 2507, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Třebíčská

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku pare. č. 2507, včetně stavby stojící na pozemku, k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá
odboru výstavby a RR připravit podklady pro jednání rady města za účelem schválení či neschválení demolice 
objektu.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Antonínu Kozinovi
1.1. připravit podklady pro případnou demolici objektu.

Termín: 28.2.2020

2. Ing. Blance Brodské
2.1. sdělit usnesení rady města žadateli.

Termín: 6.12.2019

988/28/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2065/3, k. ú. Olší nad Oslavou



I. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 831/23/RM/2019, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 
z pozemku par^^ 2065/3J<^^]šnia^slavoi^^opomčil^astupite^tvu města schválit prodej předmětné 
části pozemku za kupní cenu 130 Kč/m2 a to tak, že
nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

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

989/28/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 2 m2 z pozemku pare. č. 5880/6, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 2 m2 z pozemku pare. č. 5880/6, k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje 
za^upitels^LWTiěsta schválit prodej předmětné části pozemku 

| za kupní cenu 490 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: 31.3.2020

990/28/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 5678/1, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 56 m2z pozemku pare. č. 5678/1, k. ú. Velké Meziříčí, za roční 
nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 11.12.2019

991/28/RM/2019 Povolení výjimky zvláštního užívání

I. Rada města uděluje
výjimku na základě usnesení č. 1376/2006/82/RM společnosti VHS stavby a. s7 se sídlem Na Hranici 4839/14, 
586 01 Jihlava a souhlasí s výkopovými pracemi v rámci akce „VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REKONSTRUKCE VODOVOU 
UL. K NOVÉMU SVĚTU" v termínu od 1. 12. 2019 do 17. 12. 2019 na pozemcích pare. č. 638, 646/2, 2832/1 a 
2834/1, k. ú. Velké Meziříčí, ul. U Světlé.

II. Rada města ukládá

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

992/28/RM/2019 Prodloužení nájemních smluv na byty

Termín: 29.11.2019

I. Rada města souhlasí
s prodloužením nájemních smluv dodatkem na uvedené byty za podmínek, že mají nájemci uhrazeny veškeré 
dluhy vůči městu Velké Meziříčí:



na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s | 
do 31.05.2020,

byt na adrese Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s | 
30.1L2020,
byt ■ na adrese Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s 
30.11.2020,
byt H na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s | 
roky_

na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s 
na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s 

na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s 
na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s 
na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s 
na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s 
na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s

na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s 
na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s

do

do 

o 2

o 2 roky, 
o 2 roky, 

o 2 roky, 
roky, 
o 2 roky,

o 2 roky, 
o 2 roky.

Ostatní ujednání smluv zůstanou beze změny.
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové 
1.1. připravit k podpisu dodatky na b 

Čermákova 1927/4 (
Čermákova 2065/10 (

Termín: 31.1.2020

993/28/RM/2019 Rozbor hospodaření k 30.9.2019

I. Rada města schvaluje
rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30.9.2019

994/28/RM/2019 Rozpočtové opatření - kuchyňská linka na hřiště u ZŠ Školní

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 34 tis. Kč - § 3639 pol. 5901 rezerva na opravy majetku
Rozdělení: 34 tis. Kč - § 3412 doplnění kuchyňské linky - zázemí a tribuny hřiště u ZŠ Školní
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.11.2019

995/28/RM/2019 Rozpočtové opatření - dofinancování ul. Třebíčská

I. Rada města schvaluje
Zdroj: 495 tis. Kč - § 6171 vnitřní správa - mzdy
Rozdělení: 495 tis. Kč - ORG 764 inženýrské sítě ul. Třebíčská - dofinancování
II. Rada města ukládá



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

Termín: 30.11.2019

996/28/RM/2019 Rozpočtové opatření - dotace Českému svazu včelařů

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva pro dotace a dary ^
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3429 poskytnutí dotace příjemci Český svaz včelařů, z. s. se sídlem Náměstí 79/3,
Velké Meziříčí, IČ: 712 18 564 jako finanční příspěvek na osvětovou a administrativní činnost spolku, zlepšení 
zdravotního stavu včelstev a veterinární léčbu
II. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu.

Termín: 30.11.2019

2. Kateřině Čejkové
2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.11.2019

997/28/RM/2019 Rozpočtové opatření - výsadba stromů Karlov

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 78.400,- Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 78.400,- Kč - § 3745 ORG. 84 slavnostní výsadba stromů v prostoru okružní křižovatky Karlov
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.11.2019

998/28/RM/2019 ZŠ Lhotky - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města schvaluje
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké 
Meziříčí, Lhotky 42 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a 
uděluje písemný souhlas likvidací předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy 
materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42 .... 5.840,- Kč
II. Rada města ukládá

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

Termín: 22.11.2019

999/28/RM/2019 Žádost o udělení souhlasu



I. Rada města nesouhlasí
s umístěním skladu zbraní v objektu kulturního domu v Mostištích č.p. 102 pro Sportovně střelecký klub 
Mostiště.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 30.11.2019

1000/28/RM/2019 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací

1001/28/RM/2019 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Komenského 6/10, 594 01 
Velké Meziříčí.

I. Rada města souhlasí
v DPS na ul. Komenského 6/10, 594 01 Velké

určitou 1 roku s obnovou, výše nájemného 40,-Kč/m2/měsíc.
II. Rada města ukládá

Meziříčí I
a s uzavřením nájemní smlouvy na dobu

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu H v DPS na ulici Komenského 6/10, 594 01 Velké Meziříčí.

Termín: 31.8.2020

1002/28/RM/2019 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2018

I. Rada města schvaluje
souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v městské hromadné autobusové dopravě ve Velkém Meziříčí za 
rok 2018 a v souladu s článkem 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o 
veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zveřejňuje tuto zprávu po dobu 15 dnů na 
úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí.
II. Rada města schvaluje
souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v meziměstské autobusové dopravě za rok 2018 a v souladu s 
článkem 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici, a současně zveřejňuje tuto zprávu po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Velké Meziříčí.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1.1. Zajistit vyvěšení souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby v městské hromadné autobusové dopravě 

ve Velkém Meziříčí za rok 2018 a souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby v meziměstské 
autobusové dopravě za rok 2018 po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí.

Termín: 29.11.2019

1003/28/RM/2019 Smlouva o prodeji projektové dokumentace

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o prodeji projektové dokumentace s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
IČ: 70890749.
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Ivaně Pacalové
1.1. zajistit podpis smlouvy.

Termín: 5.12.2019



1004/28/RM/2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Velké Meziříčí vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Zacharovi
1.1. předložit dokument k projednání v zastupitelstvu města

Termín: 19.11.2019

1005/28/RM/2019 Výsledek hospodaření JUPITER clubu s.r.o. Velké Meziříčí za I. - IX. 2019

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí 
bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí za období I.- IX. 2019

1006/28/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

1007/28/RM/2019 Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání

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

1008/28/RM/2019 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc říjen 2019

1009/28/RM/2019 Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s.r.o. za měsíc říjen 2019

1010/28/RM/2019 Uzavření dohod o provedení práce

1011/28/RM/2019 Žádost o uzavření Náměstí dne 23. 5. 2020 - 14. ročník charitativního koncertu 
Muzikanti dětem

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Náměstí dne 23. 5. 2020 z důvodu konání 14. ročníku charitativního koncertu Muzikanti dětem. 
Náměstí bude uzavřeno v době od 5.00 - 24.00 hod a to tak, že v době od 5.00 - 12.00 hod bude 
uzavřena spodní strana Náměstí - stavba pódia, zvukové zkoušky; od 12.00 - 24.00 hod celé Náměstí 
- příprava workshopů a sportovních aktivit pro návštěvníky - 12.00 - 14.00 hod; programový blok - vystoupení 
hudebních skupin - 14.00 - 22.30 hod. Poté bude provedena demontáž pódia a úklid Náměstí - 22.30 - 24.00 
hod.
Žadatel p. Radovan Hajný, Muzikanti dětem, z.s., si na odboru
dopravy MěÚ Velké Meziříčí vyřídí zvláštní užívání komunikace.
II. Rada města ukládá

1. Aleně Hortové



1.1. vyrozumět žadatele o výsledku usnesení.
Termín: 30.11.2019

2. Ing. Petru Dvořákovi
2.1. zajistit organizaci a dohled na akci dne 23. 5. 2020 - charitativním koncertu Muzikanti dětem.

Termín: 23.5.2020

1012/28/RM/2019 Rozpočtové opatření - PD opravy mostu a úprav ul.Třebíčská (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 1 055 000,00 Kč - § 6171 vnitřní správa-mzdy
Rozdělení: 1 055 000,00 Kč - § 2212 PD opravy mostu a úprav ul.Třebíčská

1013/28/RM/2019 Statut Velkomeziříčska

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Statut Velkomeziříčska v navrhovaném znění


