
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 29. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 27.1 1.2019

1014/29/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 29. schůze rady města ze dne 27. 11. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 29. schůze rady města ze dne 27. 11. 2019 Stanislava Kratochvíla a Ing. Františka Komínka

1015/29/RM/2019 Schválení programu 29. schůze rady města konané dne 27.11. 2019

1. Rada města schvaluje
program 29. schůze rady města ze dne 27. 11. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 29. schůze rady města ze dne 27. 11. 2019
3. Schválení programu 29. schůze rady města konané dne 27. 11. 2019
4. Připomínky k zápisu z 28. zasedání rady města
5. Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2020
6. Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2020 - 

návrh rozdělení dotace
7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 

872, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
8. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 

5232/1, k. ú. Velké Meziříčí
9. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 

2830, k. ú. Velké Meziříčí
10. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. č.

5802/1, k. ú. Velké Meziříčí
11. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži 

pozemků města pare. č. 5636/4 a pare. č. 5880/6, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí

12. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži 
pozemku města pare. č. 2884/1, k. ú. Velké Meziříčí

13. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži 
pozemků města pare. č. 5810/34 a 6399/5, obec a k. ú. Velké Meziříčí

14. Návrh smlouvy o nájmu pozemku, návrh dohody o vypořádání závazků, ul. 
K Novému nádraží obec a k. ú. Velké Meziříčí

15. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2918, k. ú. 
Velké Meziříčí

16. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2918, k. ú. 
Velké Meziříčí

17. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2916/1, k. ú. 
Velké Meziříčí

18. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemků pare. č. 2221/2 a 
pare. č. 5664/4 , k. ú. Velké Meziříčí

19. Návrh na směnu částí pozemků pare. č. 2844 a pare. č. 417, k. ú. Velké 
Meziříčí, ul. Nová Říše

20. Návrh na směnu částí pozemku pare. č. 2065/4 za část pozemku pare. č. 
st. 4, k. ú. Olší nad Oslavou

21. Návrh na koupi pozemku pare. č. 547, k. ú. Olší nad Oslavou
22. Návrh na prodej části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou
23. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5999/36, k. ú. Velké Meziříčí



24. Žádost o prodej pozemku pare. č. 213/12 a částí pozemků pare. č. 213/5, 
279/26, 213/1, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí

25. Žádost o prodej částí o výměře cca 878 m2 z pozemku pare. č. 3627/97, 
k. ú. Velké Meziříčí

26. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5280/4, k. ú. Velké Meziříčí
27. Žádost o prodej některého z pozemků pare. č. 4076, 3453, 3442/2, k. ú. 

Velké Meziříčí
28. Žádost o prodej pozemku pare. č. 522/6, k. ú. Petráveč
29. Povolení výjimky zvláštního už
30. Žádost o poskytnutí příspěvku
31. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 684/20/RM/2019
32. Zrušení usnesení č. 685/20/RM/2019 ze dne 7.8.2019
33. Zvýšení nájemného za garáže
34. Dodatek č. 16 ke smlouvě o výpůjčce s TS
35. Obsazení bytů
36. Směrnice č. 2/2019 Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů města 

Velké Meziříčí
37. Směrnice č. 3/2019 o hospodářské činnosti města Velké Meziříčí
38. Základní umělecká škola - nabídka nepotřebného majetku
39. Rozpočtové opatření Technické služby - prevence vzniku odpadů
40. Rozpočtové opatření - oprava vstupu do BD Hornoměstská
41. Dotace pro Jupiter club 2020 - úprava rozpočtu města 2020 č. 1 (ZM)
42. Dotace pro Chaloupky - úprava rozpočtu města 2020 č. 2 (ZM)
43. Dotace pro Hotelovou školu Světlá - úprava rozpočtu města 2020 č. 3 

(ZM)
44. Dotace pro Český červený kříž - úprava rozpočtu města 2020 č. 4 (ZM)
45. Rozpočtové opatření - dotace na pohon k invalidnímu vozíku (ZM)
46. Plán kontrolní činnosti finančního výboru na roky 2020-2022 (ZM)
47. Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2020 (ZM)
48. Zmocnění starosty k provedení rozpočtových úprav na konci roku 2019 

(ZM)49. Přehled stavu vybraných pohledávek z výkonu přenesené působnosti 
města k 31.10.2019

50. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
51. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících č. 91/2020 se 

společností ICOM transport a. s.
52. Osnova a plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města
53. Omezení provozu na Náměstí dne 1. 1. 2020
54. Mediální partnerství Velkomeziříčska
55. Myčky v ZŠ Školní
56. Darování majetku
57. Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí - vyhlášení pro rok 2020
58. Smlouva o výpůjčce dodatek č. 4 - Zdravotnická záchranná služba Kraje 

Vysočina
59. Zdravé město - Dej si FOOD ve Velkém Meziříčí dne 19. září 2020
60. Vánoční bruslení se Zdravým městem
61. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2019, o místním 

poplatku z pobytu
62. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 5/2019, o místním 

poplatku ze psů
63. Zadání stavebně technického průzkumu synagogy
64. Různé
65. Závěr

1016/29/RM/2019 Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2020

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2020 žadatelům dle návrhu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

ívání



schválit uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantového programu podpory sportu 
2020 dle bodu I. usnesení.

1017/29/RM/2019 Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2020 - návrh 
rozdělení dotace.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací v rámci Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2020 
dle přílohy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření veřejnoprávních smluv podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantovém programu s příjemci dle bodu I. 
usnesení.
III. Rada města ukládá

1. Mgr. Martě Muchové
1.1. předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 29.11.2019

1018/29/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 872, k. ú. 
Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o^zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemku města pare. č. 872, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí, za 
účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku za účelem jejího provozování, jejímž 
obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právo 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene 
bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 13.12.2019

1019/29/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 5232/1,
k. ú. Velké Meziříčí

l. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemku města pare. č. 5232/1, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem 
umístění distribuční soustavy -zemního kabelového vedení NN na pozemku za účelem jejího provozování, jejímž 
obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právo 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene 
bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 13.12.2019

1020/29/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 2830, k. 
ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje



uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemku města pare. č. 2830, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem 
umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku za účelem jejího provozování, jejímž 
obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právo 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene 
bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 13.12.2019

1021/29/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 5802/1, 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 pozemku města 
pare. č. 5802/1, k. ú. Velké Meziříčí za účelem umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě, jejímž obsahem bude právo společnosti CETIN umístit a provozovat komunikační vedení a 
zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 5118-275/2019. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za 
jednorázovou náhradu ve výši 176 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: 13.12.2019

1022/29/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků 
města pare. č. 5636/4 a pare. č. 5880/6, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi povinným městem Velké 
Meziříčí a oprávněným GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 01, Ústí nad Labem k tíži pozemků 
města pare. č. 5636/4 a pare. č. 5880/6, k. ú. Velké Meziříčí s právem provést stavbu plynárenského zařízení 
„STL plynovod a 1 přípojka pro haly na pare. č. 5207/2 a 5208 na ul. Františkov ve Velkém Meziříčí, číslo 
stavby: 9900104409" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím 
služebném pozemku. Věcné břemeno ve smyslu služebnosti bude spočívat ve zřízení a provozování 
plynárenského zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 20.000 Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 13.12.2019

1023/29/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku 
města pare. č. 2884/1, k. ú. Velké Meziříčí I. I.

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. 2884/1, 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: 13.12.2019

1024/29/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků 
města pare. č. 5810/34 a 6399/5, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi povinným městem Velké 
Meziříčí a oprávněným GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 01, Ústí nad Labem k tíži pozemků 
města pare. č. 5810/34 a pare. č. 6399/5, k. ú. Velké Meziříčí s právem provést stavbu plynárenského zařízení 
„STL plynovod a 1 přípojka pro novostavbu objektu na pare. č. 5917/33 a pare. č. 5917/17, k. ú. Velké Meziříčí, 
číslo stavby: 9900105018" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím 
služebném pozemku. Věcné břemeno ve smyslu služebnosti bude spočívat ve zřízení a provozování 
plynárenského zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 20.000 Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 13.12.2019

1025/29/RM/2019 Návrh smlouvy o nájmu pozemku, návrh dohody o vypořádání závazků, ul. K 
Novému nádraží obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o nájmu pozemku pare. č. 5694/15 a pozemku pare. č. 5694/16, k. ú. Velké 
Meziříčí uzavřené mezi městem Velké Meziříčí jako nájemcem a organizací Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 jako pronajímatelem za účelem 
užívání pozemků jako veřejně prospěšná stavba komunikace - chodník za podmínek uvedených v přiložené 
smlouvě.
II. Rada města schvaluje
uzavření přiložené Dohody o vypořádání závazků, Uznání dluhu uzavřené mezi městem Velké Meziříčí 
jako dlužníkem a organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1 - Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 jako SŽDC. Dlužník se zavazuje uhradit SŽDC za období od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2019 náhradu ve výši 572 Kč za bezesmluvní užívání pozemků.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města státní organizaci Správa železniční dopravní cesty

Termín: 13.12.2019

1026/29/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2918, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavřen^mlouv^^iá^ Velké Meziříčí a nájemci |

| na pronájem části o výměře 20 mI. I. 2 z pozemku pare.
č. 2918, 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, za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 3. kalendářního 
roku. Celkový roční pronájem činí 100 Kč.
II. Rada města ukládá



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

Termín: 28.2.2020

1027/29/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2918, k. ú. Velké 
Meziříčí

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

| na pronájem části o výměře 20 m2 z pozemku pare. 
č. 2918, k. ú. Velké Meziříčí za účelem skladování dříví za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou 
možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení 
důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 3. kalendářního 
roku. Celkový roční pronájem činí 100 Kč.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 28.2.2020

1028/29/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2916/1, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní |

| na pronájem části o výměře 47 m2 z pozemku pare. 
č. 2916/1, k. ú. Velké Meziříčí za účelem užívání jako zahrada 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, za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 3. 
kalendářního roku. Celkový roční pronájem činí 235 Kč.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 28.2.2020

1029/29/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemků pare. č. 2221/2 a pare. č. 
5664/4, k. ú. Velké Meziříčí

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

| na pronájem části o výměře 13 m2 z pozemků pare. č. 2221/2 
a pare. č. 5664/4, k. ú. Velké Meziříčí za účelem užívání jako zahrada 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, za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 
31. 3. kalendářního roku. Celkový roční pronájem činí 65 Kč.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 28.2.2020

1030/29/RM/2019 Návrh na směnu částí pozemků pare. č. 2844 a pare. č. 417, k. ú. Velké Meziříčí, 
ul. Nová Říše



I. Rada města ruší
usnesení č. 743/21/RM/2019 ze dne 21.8.2019, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části o výměře 
cca 34 m2 z pozemku pare. č. 2844 a části o výměře cca 5 m2 z pozemku pare. č. 417, oba pozemky obec a k. 
ú. Velké Meziříčí a doporučila zastupitelstvu města schválit prodej předmětných částí pozemků těmto

(podíl 1/2) a 
(podíl 1/2), za kupní

cenu 490 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 35 m2 z pozemku pare. č. 2844 (dle GP nová pare. č. 2844/2) a části o 
výměře 16 m2 z pozemku pare. č. 417 (dle GP nová pare. č. 417/2), oba pozemky obec a k. ú. Velké Meziříčí ve 
vlastnictví města za část o výměře 1 m2 z pozemku pare. č. 421 (dle GP nová pare. č. 421/2), obec a k. ú. Velké 
Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu předmětných částí pozemků s těmitospoluvlastníky:

(podíl 1/2) a |
(podíl 1/2), s doplatkem ve výši 490

Kč/m2. Doplatek činí 24.500 Kč ve prospěch města.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr směny a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 25.2.2020

1031/29/RM/2019 Návrh na směnu částí pozemku pare. č. 2065/4 za část pozemku pare. č. st. 4, k. 
ú. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 10 m2 z pozemku pare. č. 2065/4, k. ú. Olší nad Oslavou ve 
vlastnictví města za část o výměře cca 29 m2 z pozemku pare. č. st. 4, k. ú. Olší nad Oslavou a dopomčuj^^ 
zastupitelsfruměsta^ částí pozemků mezi městem Velké Meziříčí a |

| s doplatkem ve výši 130 Kč/m2 k tíži města.
II. Rada města ukládá

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

zasedání zastupitelstva města.
Termín: 7.4.2020

1032/29/RM/2019 Návrh na koupi pozemku pare. č. 547, k. ú. Olší nad Oslavou

o výměře 87 m2, k. ú. O * I. * I.
za kupní cenu 2.180 Kč.

I. Rada města doporučuje
^547 o výměře 87 m2, k. ú. Olší nad Oslavou od

II. Rada města ukládá

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

Termín: 20.2.2020

1033/29/RM/2019 Návrh na prodej části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou

I. Rada města bere na vědomí
žádost o části o výměře
pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou za nabídnutou kupní cenu 500 Kč/m2 a trvá na svém usnesení 
č. 933/27/RM/2019 ze dne 30. 10. 2019, kterým schválila zveřejnění záměruprodejepředr^^ 
^iopomčil^astup^ prodej předmětné části pozemku |

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



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

Termín: 13.12.2019

1034/29/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5999/36, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 47 m1 1 2 z pozemku parc^^>999/36J<jj^elk(^1ezii^^ 
zasfrjpitelstyinměstč^chvál^ části pozemku |

■ do společného jmění manželů za kupní cenu 500 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města.
Termín: 7.4.2020

1035/29/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 213/12 a částí pozemků pare. č. 213/5, 279/26, 
213/1, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 213/12 a částí pozemků pare. č. 213/5, pare. č. 279/26 a pare. č. 
213/1, všechny pozemky k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej 
předmětného pozemku a předmětných částí pozemků
II. Rada města ukládá

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

Termín: 25.2.2020

1036/29/RM/2019 Žádost o prodej částí o výměře cca 878 m2 z pozemku pare. č. 3627/97, k. ú. 
Velké Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 878 m2 z pozemku pare. č. 3627/97, k. ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej předmětných částí pozemku společnosti ATIKA - LYSÝ, s.r.o., 
se sídlem Zahradní 992, Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 25.2.2020

1037/29/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5280/4, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 4 m2 z pozemku pare. č. 5280/4, k. ú. Velké Meziříčí (dle GP díl "e") a 
dopomčuj^asUjpitelstyi^TTěstč^d^ části pozemku

I Celková kupní cena činí 800 Kč.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města.
Termín: 28.2.2020



1038/29/RM/2019 Žádost o prodej některého z pozemků pare. č. 4076, 3453, 3442/2, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města neschvaluje

1039/29/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 522/6, k. ú. Petráveč

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 522/6, k. ú. Petráveč a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej předmětného pozemku Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí, se sídlem Náměstí 16/18, Velké Meziříčí, 
za kupní cenu 3.930 Kč.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města.

1040/29/RM/2019 Povolení výjimky zvláštního užívání

I. Rada města uděluje
výjimku na základě usnesení č. 1376/2006/82/RM společnosti VHS stavby a.vs.y se sídlem Na Hranici 4839/14, 
586 01 Jihlava a souhlasí s výkopovými pracemi v rámci akce „VELKÉ MEZIŘÍČÍ - VODOVOD A KANALIZACE 
UL. ZÁVIŠKOVA" v termínu od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020 na pozemcích pare. č. 3835/1, 3836/3, 3836/13, 
3836/12, 3836/11, 3836/15, 3838/1 a 3838/39, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Záviškova.

II. Rada města ukládá

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

II. Rada města ukládá

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

Termín: 28.2.2020

Termín: 20.2.2020

Termín: 13.12.2019

1041/29/RM/2019 Žádost o poskytnutí příspěvku 

I. Rada města neschvaluje ________
ipskytnutí příspěvku ve výši 26.142 Kč

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

Termín: 13.12.2019

1042/29/RM/2019 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 684/20/RM/2019 

I. Rada města schvaluje



prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 684/20/RM/2019 ze dne 7. 8. 2019, kterým schválila zveřejnění 
záměru prodeje části o výměře cca 60 m1 1 2 z pozemkiM3arc^^3/^kMj^5vařeno^^fopon^ 
města schválit prodej předmětné části pozemku za
kupní cenu 130 Kč/m2. Úkol bude prodloužen do 28. 2. 2019.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 28.2.2020

1043/29/RM/2019 Zrušení usnesení č. 685/20/RM/2019 ze dne 7.8.2019

I. Rada města ruší
usnesení č. 685/20/RM/2019 ze dne 7. 8. 2019, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části o výměře 
cca 30 m2 z pozemku pare, č. 93/1, k. ú. Svařenov a doporučila zastupitelstvu města schválit prodej předmětné 

pozemku do
společného jmění manželů za kupní cenu 130 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 13.12.2019

1044/29/RM/2019 Zvýšení nájemného za garáže

I. Rada města schvaluje
od 1.1.2020 zvýšit nájemné v garážích 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

na 570,- Kč/m2/rok a u prefabrikované garáže u BD Karlov 708/76 na 250,- Kč/měsíc.
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit dodatky na navýšení nájemného v garážích.

Termín: 31.12.2019

1045/29/RM/2019 Dodatek č. 16 ke smlouvě o výpůjčce s TS

I. Rada města souhlasí
s uzavřením přiloženého dodatku č. 16 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 31.12.2005 uzavřené se spol. Technické 
služby VM s.r.o., IČ 25509659, Karlov 1398/54, Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. připravit dodatek č. 16 ke smlouvě o výpůjčce s TS k podpisu.

Termín: 31.12.2019



1046/29/RM/2019 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na byt na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s |

Nájemní smlouva na dobu jednoho roku s
obnovou, výše nájemného 50,02 Kč/m2/měsíc. 

1. náhradník: I

II. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na fy

nájemného 55,-- Kč/m2/měsíc.

na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu jednoho roku s obnovou, výše

1. náhradník:
2. náhradník:
3. náhradník:

Případné odmítnutí bytu nebude evidováno.
III. Rada města schvaluje
od 1.12.2019 uzavřít nájemní smlouvu na byt na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s

Kč/m2/měsíc.
IV. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit nájemní smlouvy na byt,

|. Nájemní smlouva na dobu určitou dvou let, výše nájemného 50,02

na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí (|
na byt ■ na adrese V Jirchářích 313/6, Velké Meziříčí (|

Termín: 31.3.2020

2. Dagmar Bdinkové
2.1. připmviUlájemní smlouvu na byt na adrese Čermákova 2065/10, Velké Meziříčí (|

Termín: 31.12.2019

1047/29/RM/2019 Směrnice č. 2/2019 Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů města Velké 
Meziříčí

I. Rada města vydává
vnitřní směrnici č. 2/2019 Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů města Velké Meziříčí.

1048/29/RM/2019 Směrnice č. 3/2019 o hospodářské činnosti města Velké Meziříčí 

I. Rada města vydává
vnitřní směrnici č. 3/2019 Směrnice o hospodářské činnosti města Velké Meziříčí.

1049/29/RM/2019 Základní umělecká škola - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní umělecká škola Velké Meziříčí, Poříčí 
808/7 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 umělecká škola, Velké Meziříčí, Poříčí 808/7......47.222,10 Kč
II. Rada města ukládá



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

Termín: 6.12.2019

1050/29/RM/2019 Rozpočtové opatření Technické služby - prevence vzniku odpadů

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 200 tis. Kč - § 3725 využití a zneškodňování komunálních odpadů
250 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 450 tis. Kč - § 3727 ORG 80 prevence vzniku odpadů - práce provedené Technickými službami
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.11.2019

1051/29/RM/2019 Rozpočtové opatření - oprava vstupu do BD Hornoměstská

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 53 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 53 tis. Kč - § 2219 oprava chodníku vstupní části do budovy na ul. Hornoměstská
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.11.2019

1052/29/RM/2019 Dotace pro Jupiter club 2020 - úprava rozpočtu města 2020 č. 1 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 6.080 tis. Kč - § 3392 Jupiter dub
Rozdělení: 6.080 tis. Kč - § 3392 poskytnutí dotace příjemci JUPITER dub, s.r.o. se sídlem Náměstí 17, 594 01 
Velké Meziříčí, IČ: 46967036

Účel: dotace pro rok 2020 na činnost JC - náklady související s pořádáním 
veřejných kulturních vystoupení a představení, činnosti zájmových útvarů, podpora a zajištění akcí města

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 70 tis. Kč - § 3392 Jupiter dub
Rozdělení: 70 tis. Kč - § 3392 poskytnutí dotace příjemci JUPITER dub, s.r.o. se sídlem Náměstí 17, 594 01
Velké Meziříčí, IČ: 46967036

Účel: mimořádná dotace k 70. výročí vzniku loutkohereckého souboru
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 100 tis. Kč - § 3392 Jupiter dub
Rozdělení: 100 tis. Kč - § 3392 poskytnutí dotace příjemci JUPITER dub, s.r.o. se sídlem Náměstí 17, 594 01
Velké Meziříčí, IČ: 46967036

Účel: mimořádná dotace na výměnu plátna v kině
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se společností JUPITER dub s.r.o. na výše zmíněné dotace dle 
bodů I.,II.III.



I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 3792 poskytnutí dotace příjemci Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další 
vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, 675 21 Okříšky, IC: 255 574 75

Účel: dotace pro rok 2020 na provozní náklady spojené s realizací výukových programů pro školy 
a vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost v oblasti ochrany přírody a krajiny
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

1053/29/RM/2019 Dotace pro Chaloupky - úprava rozpočtu města 2020 č. 2 (ZM)

1054/29/RM/2019 Dotace pro Hotelovou školu Světlá - úprava rozpočtu města 2020 č. 3 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3122 poskytnutí dotace příjemci Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola
řemesel Velké Meziříčí, se sídlem U Světlé 36, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 488 953 77

Účel: dotace pro rok 2020 na realizaci zahraniční praxe žáků školy v Itálii
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

1055/29/RM/2019 Dotace pro Český červený kříž - úprava rozpočtu města 2020 č. 4 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 10 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 10 tis. Kč - § 3599 poskytnutí dotace příjemci Oblastní spolek Českého červeného kříže Žďár nad
Sázavou, se sídlem Komenského 1190/1, 591 01 Zďár nad Sázavou, IČ: 696 52J. 12

Účel: dotace pro rok 2020 na podporu místní^skupiny ČČK - vybavení brašen 
zdravotnických materiálem, náklady spojené se 100.výročím založení ČČK ve Velkém Meziříčí
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

1056/29/RM/2019 Rozpočtové opatření - dotace na pohon k invalidnímu vozíku (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 17 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace mimo grantové programy
3 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva 

Rozdělení^20tisJ<č-§ 3543 poskytnutí dotace příjemci |
| jako jednorázovou finanční podporu na pořízení elektrického pohonu e-mo

zn. Kury k invalidnímu vozíku
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem dle bodu I. usnesení

1057/29/RM/2019 Plán kontrolní činnosti finančního výboru na roky 2020-2022 (ZM)



I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit následující oblasti kontrol prováděných finančním výborem pro roky 2020-2022:

1. kontrola rozpočtových opatření zastupitelstva a rady města,
2. kontrola hospodářské činnosti města - hospodaření s bytovým a nebytovým fondem při zadávání veřejných 
zakázek a hospodárnosti s finančními prostředky,
3. kontrola jednotlivých odborů jako správců rozpočtu se svěřenými finančními prostředky v rámci schváleného 
rozpočtu města,
4. kontrola hospodárnosti zadaných veřejných zakázek,
5. kontrola hospodaření příspěvkových organizací města a organizací založených městem (s.r.o.) v oblasti 
účelovosti využití poskytnutého finančního příspěvku od města, úhrady služeb, popř. dotací na provoz.

1058/29/RM/2019 Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2020 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2020 ve znění následujících 
příloh:
- příloha č. 1 Rozpočet příjmů na rok 2020
- příloha č. 2 Rozpočet výdajů vč. financování na rok 2020
- příloha č. 3 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020
- příloha č. 4 Rozpočty organizací města na rok 2020 - PO, JC, TSVM
- příloha č. 5 Rozpočet hospodářské činnosti vč. plánu oprav na rok 2020

Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závaznými ukazateli rozpočtu jednotlivé 
paragrafy rozpočtové skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se posuzují částky transferů, příspěvků a příspěvků na 
provoz, výše platů a OON (ostatních osobních nákladů) poskytovaných subjektům uvedeným v rozpočtu a 
vybrané ORJ (viz. příloha - Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020). Režim a limit schvalování dotací v 
průběhu rozpočtového roku se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích.
Pokud finanční prostředky na jednotlivém paragrafu spravuje více správců, nelze překročit čerpání rozpočtu u 
jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci jednotlivého 
paragrafu - tzv. sdílené paragrafy.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zmocnit dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
radu města Velké Meziříčí:
- k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě výdajů (rozdělení),
- k rozpočtovému zapojení účelově určených přijatých transferů z jiných rozpočtů.

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zmocnit radu města k rozdělování rezervy určené pro účely finančních dotací a darů max.
do výše 5 tis. Kč jednotlivým subjektům (žadatelům).

1059/29/RM/2019 Zmocnění starosty k provedení rozpočtových úprav na konci roku 2019 (ZM)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zmocnit starostu města k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2019 u těch 
paragrafů, u nichž by hrozilo přečerpání skutečných výdajů oproti plánovaným. Rovněž v oblasti příjmů 
schválení těchto příjmů, které budou realizovány od posledního zasedání rady, resp. zastupitelstva do konce 
roku 2019 (k 31.12.2019). Provedená rozpočtová opatření budou předložena ke schválení radě města, popř. 
zastupitelstvu na jejich nejbližším zasedání v roce 2020.

1060/29/RM/2019 Přehled stavu vybraných pohledávek z výkonu přenesené působnosti města k 
31.10.2019

I. Rada města bere na vědomí
stav vybraných pohledávek z výkonu přenesené působnosti města k 31.10.2019.



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

1. Kateřině Čejkové
1.1. zapojit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 30.11.2019

1061/29/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

1062/29/RM/2019 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících č. 91/2020 se společností 
ICOM transport a. s.

I. Rada města rozhodla
podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě v přepravě cestujících 
spočívající v provozování ostatních meziměstských linkových spojů pro potřeby Města Velkého Meziříčí se 
stávajícím dopravcem, společností ICOM transport a. s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, IČ 46346040.
II. Rada města rozhodla

podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici, že nezveřejní informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a 
silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť smlouva o veřejné službě spočívající v provozování ostatních 
meziměstských linkových spojů pro potřeby Města Velkého Meziříčí se týká poskytování méně než 50 000 
kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1.1. Zajistit podpis smlouvy o veřejných službách a zajistit zveřejnění informace o uzavření smlouvy na webu 

města Velké Meziříčí. 30.12.2019.
Termín: 30.12.2019

1063/29/RM/2019 Osnova a plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města 

I. Rada města schvaluje
osnovu a plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací zřízených městem Velké Meziříčí na rok 2020, 
včetně osob ji provádějících (ve znění dle předloženého materiálu).

1064/29/RM/2019 Omezení provozu na Náměstí dne 1.1.2020

I. Rada města souhlasí
s omezením provozu na Náměstí dne 1.1.2020 od 6:00 do 16:00 hodin dle návrhu a od 16 hodin do 18 hodin s 
uzavřením Náměstí z důvodu konání novoročního ohňostroje.
II. Rada města ukládá

1. Janu Klikarovi
1.1. zajistit omezení provozu dne 1.1.2020

Termín: 1.1.2020

1065/29/RM/2019 Mediální partnerství Velkomeziříčska 

I. Rada města souhlasí
s mediálním partnerstvím Velkomeziříčska pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí z.s. klub Velké 
Meziříčí formou umístění plakátu (pozvánky) na Ples Dobré vůle v tištěném Velkmeziříčsku zdarma.



I. Rada města souhlasí
s vyřazením majetku uvedeného v příloze v Základní škole Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkové organizace
II. Rada města souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem a Základní školou Velké meziříčí, Školní 2055, 
příspěvkovou organizací.
III. Rada města ukládá

1. JUDr. Andrei Javůrkové
1.1. zajistit uzavření Dodatku č.5

Termín: 20.12.2019

1066/29/RM/2019 Myčky v ZŠ Školní

1067/29/RM/2019 Darování majetku 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit darování majetku Základní škole Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkové 
organizaci uvedeného v příloze.

1068/29/RM/2019 Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí - vyhlášení pro rok 2020 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Velkého Meziříčí schválit Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí pro rok 2020, 
který obsahuje výzvu k předkládání projektů, formulář žádosti, formulář závěrečné zprávy a čestného 
prohlášení.

1069/29/RM/2019 Smlouva o výpůjčce dodatek č.4 - Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 17.12.2007 ve znění dodatků č. 1 - 3 mezi městem 
Velké Meziříčí a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací se sídlem 
Vrchlického 61, 586 01 Jihlava, na Sedací soupravu s inventárním číslem 19050 a dva kusy Taburetů s 
inventárním číslem 19048 a 19049.

1070/29/RM/2019 Zdravé město - Dej si FOOD ve Velkém Meziříčí dne 19. září 2020

I. Rada města souhlasí
se záměrem uspořádání akce "Dej si Food" v sobotu 19. září 2020 v čase od 10:00 - 18:00 hod., na Náměstí ve 
Velkém Meziříčí dle předloženého návrhu.
II. Rada města souhlasí
s částečnou uzavírkou veřejného prostranství a komunikace od staré budovy radnice po budovu Jupiter clubu s. 
r. o., s omezením parkovacích míst v tomto prostoru dne 19. září 2020, od 6.00 hod. do 18.00 hod., dle 
přiložené mapky uzavírky.
III. Rada města souhlasí
s výpůjčkou veřejného prostranství na Náměstí, 19. září 2020 neziskovým organizacím a organizátory vybraným 
podnikatelským subjektům, prezentujícím zde svou činnost a produkty.

1071/29/RM/2019 Vánoční bruslení se Zdravým městem 

I. Rada města souhlasí
s konáním akce "Vánoční bruslení se Zdravým městem", které se bude konat 27.prosince 2019 od 10:00 do 
11:30 hodin na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí.



1072/29/RM/2019 Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2019, o místním poplatku z 
pobytu

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. předložit návrh OZV 4/2019, o místním poplatku z pobytu k projednání zastupitelstvu města

Termín: 17.12.2019

1073/29/RM/2019 Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 5/2019, o místním poplatku ze 
psů

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku ze psů
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. předložit návrh OZV 5/2019, o místním poplatku ze psů, k projednání zastupitelstvu města

Termín: 17.12.2019

1074/29/RM/2019 Zadání stavebně technického průzkumu synagogy

I. Rada města ukládá
odboru výstavby zadat stavebně technický průzkum synagogy ve Velkém Meziříčí
II. Rada města ukládá

1. Ing. Antonínu Kozinovi
1.1. zadat stavebně technický průzkum synagogy

Termín: 31.1.2020


