
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 30. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 11.12.2019

1075/30/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 30. schůze rady města ze dne 11. 12. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 30. schůze rady města ze dne 11. 12. 2019 PhDr. Marii Riperovou a Miroslava Jágrika

1076/30/RM/2019 Schválení programu 30. schůze rady města konané dne 11.12. 2019

I. Rada města schvaluje
program 30. schůze rady města ze dne 11. 12. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 30. schůze rady města ze dne 11. 12. 2019
3. Schválení programu 30. schůze rady města konané dne 11. 12. 2019
4. Připomínky k zápisu z 29. zasedání rady města
5. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Krajem 

Vysočina
6. Návrh na zřízení věcného břemene k části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. 

Olší nad Oslavou
7. Povolení výjimky zvláštního užívání
8. Žádost o prodej části o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. 

ú. Olší nad Oslavou
9. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 1568/58, k. ú. Velké Meziříčí
10. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 5678/1, k. ú. 

Velké Meziříčí
11. Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky 

pare. č. 3627/108 a pare. č. 3627/141, k. ú. Velké Meziříčí
12. Zveřejnění záměru pronájmu garáže
13. Zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru na Obecníku
14. Prodloužení nájemních smluv na byty
15. Odpis nedobytné pohledávky (dluhu)
16. Restaurace JUPITER club s.r.o.
17. Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání
18. Odměna prokuristovi
19. Odměna při životním výročí
20. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o mzdě ředitele společnosti Technické služby VM 

s.r.o.
21. Prodej nepotřebné techniky
22. Valná hromada společnosti TSVM s.r.o.
23. Městské lesy - pachtovní smlouva
24. Technické služby VM - smlouva o poskytnutí příplatku na hospodaření 

s lesy
25. Dóza- nabídka nepotřebného majetku
26. ZŠ Mostiště - nabídka nepotřebného majetku
27. ZŠ Sokolovská - nabídka nepotřebného majetku
28. Rozpočtové opatření - dar Mysliveckému spolku Mostiště
29. Rozpočtové opatření - dar SK Mostiště na bruslení
30. Rozpočtové opatření - dar na vánoční nohejbalový turnaj
31. Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na PD ul. Nad Gymnáziem 

dofinancování (ZM)



32. Rozpočtové opatření - dotace pro Jupiter club na odkup mobiliáře (ZM)
33. Příplatek TSVM na hospodaření s lesy - úprava rozpočtu města 2020 č. 5 

(ZM)
34. Rozpočtové opatření - Technické služby VM
35. Rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu 2021-2022 

organizací města
36. Odpisové plány 2019-2022 - Městská knihovna Velké Meziříčí
37. Souhlas s přijetím daru SATT a.s
38. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
39. Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města
40. Záhlaví Velkomeziříčska
41. Schválení mimořádné odměny
42. Zařazení do vyšší platové třídy
43. Souhlas s přijetím daru
44. Souhlas s přijetím daru
45. Jmenování zástupce rady do komise
46. Žádost o výpůjčku sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí 

Mateřské škole Čechova 1523/10 Velké Meziříčí
47. Setkání jubilantů
48. Návrh Sportovní komise na jmenování nového člena
49. Schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí
50. Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí (od 

01.1.2020
51. Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc listopad 2019
52. Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc listopad 2019
53. Rozpočtové opatření - stavební úpravy strojovny vzduchotechniky JC
54. Rozpočtové opatření - úprava příspěvku na provoz Sociálním službám 

města Velké Meziříčí (ZM)
55. Různé
56. Závěr

1077/30/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Krajem Vysočina

I. Rada města odkládá
bod Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Krajem Vysočina

1078/30/RM/2019 Návrh na zřízení věcného břemene k části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad 
Oslavou

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene veřejného osvětlení k tíži části pozemku pare. č. 2065/1

prodeje předmětné části pozemku

Služebnost bude spočívat v právu vstupu na zatížený pozemek za účelem údržby a oprav veřejného osvětlení. 
Služebnost bude zřízena ve prospěch města Velké Meziříčí, na dobu neurčitou a bezúplatně.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 3.1.2020

1079/30/RM/2019 Povolení výjimky zvláštního užívání 

I. Rada města uděluje
výjimku na základě usnesení č. 1376/2006/82/RM společnosti VHS stavby a. sy se sídlem Na Hranici 4839/14, 
586 01 Jihlava a souhlasí s výkopovými pracemi v rámci akce „VELKÉ MEZIŘÍČÍ - VODOVODU UL. K NOVÉMU



SVĚTU" v termínu od 15. 1. 2020 do 30. 6. 2020 na pozemcích pare. č. 2832/1 a pare. č. 2834/1, k. ú. Velké 
Meziříčí, ul. K Novému světu a U Světlé.

II. Rada města ukládá

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

Termín: 10.1.2020

1080/30/RM/2019 Žádost o prodej části o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší 
nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. 
dopomčuiezastupitelstvun^ pozemku manželům

| do společného jmění manželů za kupní cenu 130 
Kč/m2. Podmínkou prodeje bude zřízení věcného břemene veřejného osvětlení k tíži části pozemku pare. 
č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou.
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: 30.4.2020

ú. Olší nad Oslavou a

1081/30/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 1568/58, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměrupronájmučást^^ýměř^^Mm^^ ú. Velké Meziříčí za účelem
skladování dřeva |
II. Rada města ukládá

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

Termín: 3.1.2020

1082/30/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 5678/1, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavřenh>mlouv^Miájn^ Meziříčí a nájemcem

| na pronájem části o výměře 56 m2 z pozemku pare. 
č. 5678/1, k. ú. Velké Meziříčí 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 280 Kč.

II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.3.2020

1083/30/RM/2019 Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky pare. č. 
3627/108 a pare. č. 3627/141, k. ú. Velké Meziříčí



I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o výmazu předkupního práva města zřízeného jako věcné právo 
zapisující se do katastru nemovitostM^ozemkůrr^ar^^^627/10^^arc^^627/l^^b^ozemk^be^a 
k. ú. Velké Meziříčí, ve vlastnictví |

II. Rada města ukládá

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

Termín: 25.2.2020

1084/30/RM/2019 Zveřejnění záměru pronájmu garáže

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu garáže č. 4 umístěné v bytovém domě na adrese Čermákova 2065/10 ve 
Velkém Meziříčí, který je součástí pare. č. 5999/138 v k.ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Aleně Halasové
1.1. zveřejnit záměr pronájmu garáže na ul. Čermákova 2065/10.

Termín: 31.12.2019

1085/30/RM/2019 Zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru na Obecníku

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru výpůjčky nebytového prostoru kanceláře č. 206 o výměře 30 m2 umístěné ve 3. NP 
budovy "Obecník" č.p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Aleně Halasové
1.1. zveřejnit záměr výpůjčky kanceláře č. 206 ve 3. NP v budově Obecník.

Termín: 31.12.2019

1086/30/RM/2019 Prodloužení nájemních smluv na byty 

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

• byt
• byt
• byt
• bytl

na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s 
na adrese Pionýrská 1873/1 ve Velkém Meziříčí s 
na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí 
na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

do 30.06.2020, 
31.12.2020, 
o 2 roky, 
o 2 roky.

V ostatním zůstávají shora uvedené smlouvy beze změny.
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit k podpisu dodatk^TcHw^Tč^drese Karlov 1001/3 (^H), Pionýrská 1873/1 

Čermákova 2064/8

Termín: 31.1.2020

1087/30/RM/2019 Odpis nedobytné pohledávky (dluhu)



I. Rada města schvaluje
odepsa^Dohledáv^ |

| z titulu dlužného nájemného za měsíce červenec a srpen 2019 a 
nedoplatku z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém 
Meziříčí za rok 2018 ve výši 4.021,- Kč.
II. Rada města ukládá

1. Jitce Simandlové
1.1. odepsat pohledávku města VM vůči

Termín: 31.12.2019

1088/30/RM/2019 Restaurace JUPITER club 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
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Milanu Dufkovi
1.1. informovat valnou hromadu JUPITER dubu s.r.o. Velké Meziříčí neprodleně při jakémkoli kroku či 

požadavku ze strany insolvenční správkyně
Termín: 30.6.2020

1089/30/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

II. Rada města ukládá

1. Mgr. Milanu Dufkovi
1.1. informovat valnou hromadu JUPITER dubu s.r.o. Velké Meziříčí neprodleně při jakémkoli kroku či 

požadavku ze strany insolvenční správkyně
Termín: 30.6.2020

1090/30/RM/2019 Odměna prokuristovi

1091/30/RM/2019 Odměna při životním výročí

1092/30/RM/2019 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o mzdě ředitele společnosti Technické služby VM s.r.o.

1093/30/RM/2019 Prodej nepotřebné techniky

I. Rada města schvaluje v působnosti valné hromad^polečnost^jVf^u^^^^^^^
prodej nepotřebné techniky: Rolbu Destarol LX, za cenu 5.000,- Kč
(včetně DPH)

1094/30/RM/2019 Městské lesy - pachtovní smlouva

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



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

Termín: 20.12.2019

1095/30/RM/2019 Technické služby VM - smlouva o poskytnutí příplatku na hospodaření s lesy 

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s.r.o.

schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál mezi Městem Velké Meziříčí 
(společníkem) a Technickými službami VM s.r.o. (společností) na financování provozních ztrát střediska lesního 
hospodářství v roce 2020.

1096/30/RM/2019 Dóza- nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace DÓZA-středisko volného času Velké Meziříčí, 
Komenského 10/2 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:

DÓZA-středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2.....22.770,- Kč
II. Rada města ukládá

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

Termín: 20.12.2019

1097/30/RM/2019 ZŠ Mostiště - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké 
Meziříčí, Mostiště 50 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 a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50....... 74.284,30 Kč
II. Rada města ukládá

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

Termín: 20.12.2019

1098/30/RM/2019 ZŠ Sokolovská - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 
470/13 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, Sokolovská 470/13.....167.017,49 Kč
II. Rada města ukládá

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



Termín: 20.12.2019

1099/30/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar Mysliveckému spolku Mostiště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč -
Rozdělení: 5 tis. Kč -

6409 rezerva m. č. Mostiště
3429 poskytnutí daru příjemci Myslivecký spolek Mostiště, se sídlem

jako finanční příspěvek na zajištění odstraňování nalezených úhynů zvěře
II. Rada města ukládá

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

Termín: 19.12.2019

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

Termín: 30.12.2019

1100/30/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar SK Mostiště na bruslení

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3412 poskytnutí daru příjemci SK Mostiště, se sídlem jako
finanční příspěvek na úhradu nákladů za pronájem ledové plochy na veřejné bruslení dětí a občanů z Mostišť
II. Rada města ukládá

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

Termín: 19.12.2019

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

Termín: 30.12.2019

1101/30/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar na vánoční nohejbalový turnaj

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 1 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a
Rozdělení: 1 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daru příjemci fl

| jako finanční příspěvek na pořádání vánočního turnaje v nohejbalu dne 27.12.2019
II. Rada města ukládá

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

Termín: 19.12.2019

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

Termín: 30.12.2019



1102/30/RM/2019 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na PD ul. Nad Gymnáziem 
dofinancování (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 25 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 25 tis. Kč - ORJ 6349 příspěvek SVK Žďársko - projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodu a 
kanalizace ul. Nad Gymnáziem (dofinancování)

1103/30/RM/2019 Rozpočtové opatření - dotace pro Jupiter club na odkup mobiliáře (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 151 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 151 tis. Kč - § 3392 poskytnutí dotace příjemci JUPITER CLUB, s.r.o. se sídlem Náměstí 17, 594 01 
Velké Meziříčí, IČ: 469 67 036

Účel: mimořádná dotace na odkoupení mobiliáře v restauraci Jupiter dub
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.

1104/30/RM/2019 Příplatek TSVM na hospodaření s lesy - úprava rozpočtu města 2020 č. 5 (ZM)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál mezi Městem Velké 
Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671 (společníkem) a TECHNICKÝMI 
SLUŽBAMI VM s. r. o., se sídlem Karlov 1398/54, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 255 09 659 (společností) na
financování provozních ztrát střediska lesního hospodářství v roce 2020.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 2 000 tis. Kč - § 1031 pěstební činnost - lesy
Rozdělení: 2 000 tis. Kč - pol. 8115 příplatek mimo základní kapitál pro Technické služby VM s. r. o. na 
financování provozních ztrát střediska lesního hospodářství v roce 2020
III. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. podepsat smlouvu o příplatku s příjemcem v bodu I. usnesení.

Termín: 20.1.2020

2. Kateřině Čejkové
2.1. provést úpravu rozpočtu 2020.

Termín: 31.1.2020

1105/30/RM/2019 Rozpočtové opatření - Technické služby VM

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 100 tis. Kč - § 2212 silnice - práce provedené TSVM ORG 80
100 tis. Kč - § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - práce provedené TSVM ORG 80 
30 tis. Kč - § 3639 komunální služby - práce provedené TSVM ORG 80 
260 tis. Kč - § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů - práce provedené TSVM ORG 80



Rozdělení: 30 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení - práce provedené TSVM ORG 80
370 tis. Kč - § 3727 prevence vzniku odpadů - práce provedené TSVM ORG 80 
90 tis. Kč - § 3412 ostatní tělovýchovná činnost - práce provedené TSVM ORG 80

II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.12.2019

1106/30/RM/2019 Rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu 2021-2022 organizací 
města

I. Rada města schvaluje

rozpočty na rok 2020 těchto organizací města:

- Dóza-středisko volného času - příspěvková organizace
- Mateřská škola Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Městská knihovna - příspěvková organizace
- Muzeum - příspěvková organizace
- Sociální služby města Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Základní umělecká škola - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Lhotky - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Mostiště - příspěvková organizace
- Základní škola Oslavická - příspěvková organizace
- Základní škola Sokolovská - příspěvková organizace
- Základní škola Školní - příspěvková organizace
- Jupiter dub Velké Meziříčí - s.r.o.
- Technické služby VM - s.r.o.
II. Rada města schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na rok 2021-2022 těchto organizací města:

- Dóza-středisko volného času - příspěvková organizace
- Mateřská škola Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Městská knihovna - příspěvková organizace
- Muzeum - příspěvková organizace
- Sociální služby města Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Základní umělecká škola - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Lhotky - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Mostiště - příspěvková organizace
- Základní škola Oslavická - příspěvková organizace
- Základní škola Sokolovská - příspěvková organizace
- Základní škola Školní - příspěvková organizace
- Jupiter dub Velké Meziříčí - s.r.o.
- Technické služby VM - s.r.o.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové
1.1. zajistit zveřejnění těchto dokumentů na úřední desce MěÚ.

Termín: 27.12.2019

1107/30/RM/2019 Odpisové plány 2019-2022 - Městská knihovna Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
odpisové plány na roky 2019-2022 pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové



1108/30/RM/2019 Souhlas s přijetím daru SATT a.s.

I. Rada města souhlasí
s přijetím daru od společnosti SATT a.s. ve výši 193 700,00 Kč
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové
1.1. zajistit podpis darovací smlouvy

1110/30/RM/2019 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města

1111/30/RM/2019 Záhlaví Velkomeziříčska 

I. Rada města schvaluje
grafickou podobu záhlaví Velkomeziříčska od ledna 2020 dle návrhu uvedeném v příloze

1112/30/RM/2019 Schválení mimořádné odměny

1113/30/RM/2019 Zařazení do vyšší platové třídy

1114/30/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

Termín: 20.12.2019

1109/30/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

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: 31.12.2019

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 31.12.2019

1115/30/RM/2019 Souhlas s přijetím daru



I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 27 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím věcných účelových 
darů od MOST Vysočiny o.p.s., Náměstí 17, Velké Meziříčí pro:
Základní školu Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
Základní školu Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkovou organizaci
Mateřskou školu Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
Dózu- středisko volného času, příspěvkovou organizaci

v rozsahu předložených darovacích smluv uvedených v příloze.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. Předat usnesení žadateli

Termín: 31.12.2019

1116/30/RM/2019 Jmenování zástupce rady do komise

I. Rada města jmenuje
zástupkyní rady města ve školské komisi místostarostku Ing. Jiřinu Jurdovou
II. Rada města jmenuje
zástupcem rady města ve sportovní komisi Miroslava Jágrika
III. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. opravit údaje na webu města

Termín: 20.12.2019

1117/30/RM/2019 Žádost o výpůjčku sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí Mateřské 
škole Čechova 1523/10 Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
výpůjčku sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí pro Mateřskou školu Velké Meziříčí MŠ Čechova 
1523/10, dne 2.3.2020, v době od 09:00 - 11:30 hod. za účelem pořádání jednorázové akce "karneval pro celou 
MŠ".

1118/30/RM/2019 Setkání jubilantů

I. Rada města bere na vědomí
žádost provést změny v
setkání rodáků
II. Rada města souhlasí
s organizací setkání jubilantů (padesátníků) města Velké Meziříčí v časové periodě jednou za dva roky

1119/30/RM/2019 Návrh Sportovní komise na jmenování nového člena

I. Rada města bere na vědomí
žádost Ing. Stanislava Tvarůžka o uvolnění z funkce člena sportovní komise ze zdravotních důvodů.
II. Rada města jmenuje
Ladislava Šidla členem sportovní komise.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. aktualizovat personální složení sportovní komise na webových stránkách města.



Termín: 31.12.2019

1120/30/RM/2019 Schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností ode dne 1.1.2020 "Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí".
II. Rada města ukládá

1. Vilmě Drápelové
1.1. Nechat podepsat "Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí" starostou a místostarostou.

Termín: 4.1.2020
1.2. Nechat zveřejnit úplné znění "Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí" platné k 1.4.2019 na 

intranetu Městského úřadu Velké Meziříčí a na webu města Velké Meziříčí (www.velkemezirici.cz).
Termín: 4.1.2020

1121/30/RM/2019 Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí (od 01.1.2020)

I. Rada města schvaluje
nově počet zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí od 01. 1. 2020 ve výši 122 zaměstnanců.
II. Rada města povoluje
tajemníkovi do výše uvedeného počtu zaměstnanců uzavírat dohody a pracovní poměry na dobu určitou za 
dočasně nepřítomné zaměstnance (mateřské a rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci apod.).

1122/30/RM/2019 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc listopad 2019

1123/30/RM/2019 Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc listopad 2019

1124/30/RM/2019 Rozpočtové opatření - stavební úpravy strojovny vzduchotechniky JC

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 70 tis. Kč - § 3392 PD úpravy Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí
Rozdělení: 70 tis. Kč - § 3392 stavební úpravy strojovny vzduchotechniky v Jupiter clubu
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.12.2019

1125/30/RM/2019 Rozpočtové opatření - úprava příspěvku na provoz Sociálním službám města 
Velké Meziříčí (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 395 tis. Kč - § 4351 snížení příspěvku na provoz Sociálním službám města Velké Meziříčí
Rozdělení: 395 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

http://www.velkemezirici.cz

