
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ

z 10. zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí, 
které se konalo dne 19.11.2019

287/10/ZM/2019 Určení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města určuje
ověřovateli zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 11. 2019 MUDr. Petra Judu a Mgr. Pavlu 
Kamanovou

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

288/10/ZM/2019 Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města schvaluje
program 10. zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí konaného dne 19. 11. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva města
4. Připomínky k zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města
5. Kontrola plnění usnesení
6. Územní plán města
7. Statut Velkomeziříčska
8. Rozpočtové opatření - PD opravy mostu a úprav ul. Třebíčská
9. Koupě pozemku pare. č. 4853/6, k. ú. Velké Meziříčí
10. Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 

podmínkami - pozemek pare. č. 3331/2, k. ú. Velké Meziříčí
11. Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 

podmínkami - pozemek pare. č. 881/15, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
12. Směna části pozemku pare. č. 5280/127 za část pozemku pare. č. 5250, 

k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Jidášky
13. Prodej části pozemků pare. č. 5254/2 a pare. č. 5254/3 , k. ú. Velké 

Meziříčí
14. Prodej části o výměře 99 m2 z pozemku pare. č. 1568/1, k. ú. Velké 

Meziříčí, ul. Gen. Jaroše
15. Prodej části o výměře 31 m2 z pozemku pare. č. 1568/1, k. ú. Velké 

Meziříčí, ul. Gen. Jaroše
16. Prodej části o výměře 14 m2 z pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u 

Velkého Meziříčí
17. Prodej části o výměře 73 m2 z pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u 

Velkého Meziříčí
18. Prodej části o výměře 38 m2 z pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u 

Velkého Meziříčí
19. Prodej částí pozemků pare. č. 388/7 a pare. č. 1100/1, k. ú. Dolní 

Radslavice
20. Prodej části o výměře 30 m2 z pozemku pare. č. 939/3, k. ú. Svařenov
21. Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky 

pare. č. 3800/74 a pare. č. 3800/111, k. ú. Velké Meziříčí
22. Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky 

pare. č. 3627/107 a pare. č. 3627/140, k. ú. Velké Meziříčí
23. Nabídka k uplatnění předkupního práva k pozemku pare. č. 3627/118, 

Hliniště, obec a k. ú. Velké Meziříčí



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

25. Prodej pozemku pare. č. 231, k. ú. Olší nad Oslavou - zamítnutý záměr 
rady města

26. Prodej části pozemku pare. č. 5999/54, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Markova - 
zamítnutý záměr rady města

27. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce "11/360 Velké 
Meziříčí - JV obchvat"

28. Prodej bytových jednotek č. 103/10 a 113/9 na ul. Hornoměstská
29. Předběžné rozpočtové opatření č.8,9,10/2019
30. Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na PD vodovodu a 

kanalizace ul. Nad Gymnáziem
31. Rozpočtové opatření - PD Aquacentrum dofinancování
32. Sociální služby města VM - úprava příspěvku na provoz a závazného 

ukazatele na platy
33. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí 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

34. Elektroinstalace v ZŠ Oslavická
35. Darování majetku příspěvkovým organizacím
36. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
37. Obecně závazná vyhláška 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

38. Pověření k výkonu funkce nového vedoucího Městské police Velké Meziříčí
39. 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

40. Diskuse, interpelace
41. Závěr

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]

289/10/ZM/2019 Statut Velkomeziříčska

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Statut Velkomeziříčska v navrhovaném znění dle přílohy.

[ Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 8, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]

290/10/ZM/2019 Rozpočtové opatření - PD opravy mostu a úprav ul.Třebíčská

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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

II. Zastupitelstvo města ukládá

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

Termín: 30.11.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

291/10/ZM/2019 Koupě pozemku pare. č. 4853/6, k. ú. Velké Meziříčí 

I. Zastupitelstvo města schvaluje



koupmozemkiMDarc. č. 4853/6 o výměře 92 m2, k. ú. Velké Meziříčí od
| za kupní cenu 130 Kč/m2. Celková kupní cena bude činit 11.960 Kč.

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit kupní smlouvu k podpisu.

Termín: 28.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

292/10/ZM/2019 Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami - 
pozemek pare. č. 3331/2, k. ú. Velké Meziříčí

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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 UZSVM do vlastnictví města Velké Meziříčí, včetně 
zavazujících a omezujících podmínek uvedených v ČI. IV. smlouvy.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Termín: 6.12.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

293/10/ZM/2019 Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami - 
pozemek pare. č. 881/15, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Termín: 6.12.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

294/10/ZM/2019 Směna části pozemku pare. č. 5280/127 za část pozemku pare. č. 5250, k. ú. Velké 
Meziříčí, lokalita Jidášky

I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu části o výměře 54 m2 z pozemku pare. č. 5280/127 (dle GP nová pare. č. 5280/160), obec a k. ú. Velké 
Meziříčí ve vlastnictví města Velké Meziříčí za část o výměře 33 m2 z pozemku pare, č. 5250 (dle GP nová pare. 
č. 5250/2), obec a k. ú. Velké Meziříčí s
(společné jmění manželů), s doplatkem ve výši 200 Kč/m2. Doplatek
činí 4.200 Kč ve prospěch města.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit směnnou smlouvu k podpisu.

Termín: 28.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]



295/10/ZM/2019 Prodej části pozemků pare. č. 5254/2 a pare. č. 5254/3 , k. ú. Velké Meziříčí

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části o výměře 22 m2 z pozemku pare. č. 5254/2 (dle GP díl "a") a části o výměře 1 m2 z pozemku pare. 
Č 5254/3 (dle GP Meziříčí

| za kupní cenu 200 Kč/m2. Celková kupní cena činí 4.600 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit kupní smlouvu k podpisu.

Termín: 28.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

296/10/ZM/2019 Prodej části o výměře 99 m2 z pozemku pare. č. 1568/1, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 
Gen. Jaroše

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej čá£K^ýměř^^ri^M30zemkiM}arc^^)68/Wdl^FMK)v^3arc. č. 1568/130), k. ú. Velké 
Meziříčí za cenu Celková
kupní cena činí 48.510 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě

1.1. připravit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 28.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

297/10/ZM/2019 Prodej části o výměře 31 m2 z pozemku pare. č. 1568/1, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 
Gen. Jaroše

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodeKástu^ýměř^^T^^oz^^ ú velké Meziříčí

í za kupní cenu 490 Kč/m2 do společného jmění
manželů. Celková kupní cena činí 15.190 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě

1.1. připravit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 28.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

298/10/ZM/2019 Prodej části o výměře 14 m2 z pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části o výměře 14 m2 z pozemku pare, č. 9/1 (dle GP nová pare, č. 9/4), k. ú. Hrbov u Velkého
Meziříčí___________ __________________________

|, do společného jmění manželů, za kupní cenu 130 Kč/m2. Celková kupní cena činí 1.820 
Kč. Podmínkou prodeje je zřízení věcného břemene - služebnosti dešťové kanalizace k tíži části pozemku pare. 
č. 9/1 (dle GP nová pare. č. 9/4), k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit kupní smlouvu k podpisu.

Termín: 14.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]



299/10/ZM/2019 Prodej části o výměře 73 m2 z pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části o výměře 73 m2 z pozemku pare, č. 9/1 (dle GP pozemek pare, č. 9/1 - nová výměra 73 m2), k. ú. 
Hrbov u Meziříčí za
Kč/m2. Celková kupní cena činí 9.490 Kč. Podmínkou prodeje je zřízení věcného břemene - služebnosti dešťové 
kanalizace a sloupu veřejného osvětlení k tíži části pozemku pare. č. 9/1 (dle GP pozemek pare. č. 9/1 - nová 
výměra 73 m2), k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě

1.1. připravit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 14.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

300/10/ZM/2019 Prodej části o výměře 38 m2 z pozemku pare. č. 9/1, k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej část^^ýměř^^TT^^ozemki^ar^č^^dl^^iová pare. č. 9/3), k. ú. Hrbov u Velkého 
Meziříčí za kupní cenu 130 Kč/m2. Celková kupní
činí 4.940 Kč. Podmínkou prodeje je zřízení věcného břemene - služebnosti dešťové kanalizace k tíži části 
pozemku pare. č. 9/1 (dle GP nová pare. č. 9/3), k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit kupní smlouvu k podpisu.

Termín: 14.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

301/10/ZM/2019 Prodej částí pozemků pare. č. 388/7 a pare. č. 1100/1, k. ú. Dolní Radslavice

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části o výměře 21 m2 z pozemku pare. č. 388/7 (dle GP nová pare. č. 388/36) a části o výměře 12 m2 z 
pozemku pare. č. ljLOO/1 (dle GP nová pare. č. 1100/2), oba pozemky k. ú. Dolní Radslavice společnosti 
NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, za kupní cenu 
150 Kč/m2. Celková kupní cena činí 4.950 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit kupní smlouvu k podpisu.

Termín: 14.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

302/10/ZM/2019 Prodej části o výměře 30 m2 z pozemku pare. č. 939/3, k. ú. Svařenov

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prode^ást^^vmi^^^i^^^6111^ Parc- č. 939/3 (dle GP díl "a"), k. ú. Svařenov H

| za kupní cenu 130 Kč/m2. Celková kupní cena činí 3.900 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit kupní smlouvu k podpisu.

Termín: 28.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]



303/10/ZM/2019 Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky pare. č. 
3800/74 a pare. č. 3800/111, k. ú. Velké Meziříčí

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dohody o výmazu předkupního práva města zřízeného jako věcné právo zapisující se do katastru 
nemovitostno30zemkůn^Dar^^800/7^^Dar^^800/^^^b^DOzemk^)bec a k. ú. Velké Meziříčí, ve 
vlastnictví |
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit dohodu o výmazu předkupního práva k podpisu.

Termín: 28.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

304/10/ZM/2019 Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky pare. č. 
3627/107 a pare. č. 3627/140, k. ú. Velké Meziříčí

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dohody o výmazu předkupního práva města zřízeného jako věcné právo zapisující se do katastru 
nemovitos^^3Ozemkůn^)at^^627/n)^^3arc^^3627/H0^b^Dozemky obec a k. ú. Velké Meziříčí, ve 
vlastnictví |
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit dohodu o výmazu předkupního práva k podpisu.

Termín: 28.2.2020

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

305/10/ZM/2019 Nabídka k uplatnění předkupního práva k pozemku pare. č. 3627/118, Hliniště, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
nevyužít předkupní právo k pozemku pare, č. 3627/118, obec a k.ú. Velké Meziříčí, nabídnuté

irávo k
zachováno vůči novému vlastníkovi pozemku -
II. Zastupitelstvo města ukládá

ozemku zůstane

1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadateli.
Termín: 6.12.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

306/10/ZM/2019 Dohoda o změně hranic obcí uzavřené mezi městem Velké Meziříčí a obcí Petráveč

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření přiložené dohody o změně hranic obcí 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. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit obci Petráveč usnesení zastupitelstva města.

Termín: 6.12.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

307/10/ZM/2019 Prodej pozemku pare. č. 231, k. ú. Olší nad Oslavou - zamítnutý záměr rady města



I. Zastupitelstvo města neschvaluje
k. ú. Olší nad Oslavou

II. Zastupitelstvo města neschvaluje
k. ú. Olší nad Oslavou

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadatelům 

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

Termín: 6.12.2019

308/10/ZM/2019 Prodej části pozemku pare. č. 5999/54, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Markova - 
zamítnutý záměr rady města

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
irodej části o výměře cca 500 m2 z pozemku pare. č. 5999/54, k. ú. Velké Meziříčí |

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadateli.
Termín: 29.11.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

309/10/ZM/2019 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/360 Velké Meziříčí - 
JV obchvat"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření přiložené Smlouvy o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/36p Velké Meziříčí - JV 
obchvat" mezi městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 57, Jihlava.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. zaslat usnesení o smlouvě o společném postupu na obchvat kraji Vysočina.

Termín: 23.12.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

310/10/ZM/2019 Prodej bytových jednotek č. 103/10 a 113/9 na ul. Hornoměstská

I. Zastupitelstvo města
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. Zastupitelstvo města schvaluje
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 jednotky č. 103/10 na 
ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí za cenu 2.156.013,- 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. Zastupitelstvo města přijímá
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. Zastupitelstvo města schvaluje
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., 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. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit kupní, popř. bud. kupní smlouvy na prodej bytů 103/10 a 113/9 na ul. Hornoměstká k podpisu.

Termín: 19.12.2019

2. Jitce Simandlové
2.1. vrátit kauce neúspěšným navrhovatelům v rámci soutěže na prodej bytů 103/10 a 113/9 na ul. 

Hornoměstská
Termín: 2.12.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: lUsnesení bylo: PŘIJATO ]

311/10/ZM/2019 Předběžné rozpočtové opatření č.8,9,10/2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předběžné rozpočtové opatření 8,9,10/2019 dle přílohy v souladu s usnesením ZM ze dne 18.12.2018 
Č.62/3/ZM/2018, kterým ZM přesně vymezuje situace, kdy lze předběžné rozpočtové opatření provést.
II. Zastupitelstvo města ukládá

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

Termín: 30.11.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

312/10/ZM/2019 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na PD vodovodu a kanalizace ul.
Nad Gymnáziem

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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
II. Zastupitelstvo města ukládá

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

Termín: 30.11.2019



[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

313/10/ZM/2019 Rozpočtové opatření - PD Aquacentrum dofinancování

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření:

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

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

Termín: 30.11.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 7, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]

314/10/ZM/2019 Sociální služby města VM - úprava příspěvku na provoz a závazného ukazatele na 
platy

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města a upravit závazný ukazatel platů pro Sociální služby města 

VM.
Termín: 30.11.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

315/10/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

I. Zastupitelstvo města vydává
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. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Jiřímu Zacharovi
1.1. zajistit podpisy a vyvěšení dokumentu na úřední desce

Termín: 25.11.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

316/10/ZM/2019 Elektroinstalace v II.ZŠ 

I. Zastupitelstvo města ruší
usnesení 181/6/ZM/2019 Výměna osvětlení v objektu ZŠ Oslavická - náklady hrazené městem.



[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: lUsnesení bylo: PŘIJATO ]

317/10/ZM/2019 Darování majetku příspěvkovým organizacím

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložené darovací smlouvy mezi městem a Základní školou Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 a Mateřskou 
školou Velké Meziříčí, příspěvkovou organizací.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. zajistit uzavření darovacích smluv

Termín: 13.12.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

318/10/ZM/2019 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předloženou Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy mezi městem a obcí 
Netín.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. zajistit uzavření dohody

Termín: 13.12.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

319/10/ZM/2019 Obecně závazná vyhláška 3/2019

I. Zastupitelstvo města vydává
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.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové

1.1. zajistit zveřejnění na úřední desce
Termín: 30.11.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

320/10/ZM/2019 Pověření k výkonu funkce nového vedoucího Městské police Velké Meziříčí 

I. Zastupitelstvo města pověřuje
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.

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

321/10/ZM/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. Zastupitelstvo města nesouhlasí
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.

[ Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 10, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

Ing. Jiřina J u r d o v á v.r. Josef Komínek

místostarostka starosta

v.r.


