
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 31. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 15. 1. 2020

1126/31/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 31. schůze rady města ze dne 15. l. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 31. schůze rady města ze dne 15. l. 2020 Stanislava Kratochvíla a Ing. Františka Smažila

1127/31/RM/2020 Schválení programu 31. schůze rady města konané dne 15. 1. 2020

I. Rada města schvaluje
program 31. schůze rady města ze dne 15. l. 2020:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 31. schůze rady města ze dne 15. l. 2020
3. Schválení programu 31. schůze rady města ze dne 15. l. 2020
4. Připomínky k zápisu z 30. zasedání rady města
5. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č.

3627/112 a 6404/6, k. u. Velké Meziříčí
6. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.

2771/3, k. u. Velké Meziříčí
7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č.

97/2, 89, 90/3, k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí
8. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži

pozemků města pare. č. 5999/237, 6000/1, 6035/1, 6050, 6051/67 a
6051/113, obec a k. u. Velké Meziříčí

9. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemku města pare. č. 5901, k. u. Velké Meziříčí

10. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města, k. u. Velké Meziříčí

11. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města, k. u. Velké Meziříčí, lokalita Fajtův kopec

12. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města pare. č. 5495/1 a 5524/1, k. u. Velké Meziříčí

13. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemku města pare. č. 4765/1, k. u. Velké Meziříčí

14. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíží pozemků města, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Poštovní a Čechova

15. Návrh na směnu částí pozemku pare. č. 2555/22 za části pozemku
2555/25, k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská

16. Žádost o prodej pozemku pare. č. 5280/86, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Průmyslová

17. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3810, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Arch. Neumana

18. Návrh na koupi části pozemku pare. č. 2453/13 a 2459/1, k. u. Velké
Meziříčí

19. Návrh na prodej částí pozemku pare. č. 1568/129, k. u. Velké Meziříčí,
úl. Čechova

20. Návrh na bezúplatné nabytí popř. koupi pozemků pare. č. 1870/2,
1877/4, 1882, 6060/2, 6070, k. u. Velké Meziříčí

21. Žádost o bezúplatný převod stavby silničního mostu (tzv. Vysoký most,
Loupežnický most), k. u. Petráveč



22. Žádost o výpůjčku části pozemků v k u Olší nad Oslavou - víceúčelové
sportoviště

23. Darování pozemků a bezúplatné nabytí s Krajem Vysočina, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Novosady

24. Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení ze dne 2. 10. 2019
25. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Krajem

Vysočina
26. Veřejná soutěž vyhlášená SŽDC
27. Zrušení usnesení č. 680/20/RM/2019 a návrh na uzavření smlouvy o

najmu
28. Zveřejnění záměru pronájmu budovy č. p. 1234 na úl. Ke Třem křížům
29. Pronájem garáže na úl. Čermákova
30. Prodloužení nájemních smluv na byty a ubytovací jednotky
31. Nájemné u bytů se zkosenými stropy
32. Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru na Obecníku
33. Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za IV. Q 2019
34. Zpráva o činnosti bytové komise za IV. čtvrtletí 2019
35. Zveřejněni záměru pronájmu garáže
36. Úpravy rozpočtu k 31. 12. 2019 v pravomoci starosty
37. Rozpočtové opatření - PD oprav komunikace a chodníků úl. Nad

Gymnáziem
38. Rozpočtové opatření - výroba filmu k výročí Moravského rybářského svazu

VM
39. Rozpočtové opatření - dar Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina
40. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Strmá 1050/2,

594 Ol Velké Meziříčí
41. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2, 594

Ol Velké Meziříčí

42. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 6012704172 -
meziměstské linky Velké Meziříčf 2020 - dopravce ZDAR, a. s.

43. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 65220041172 -
MHD Velké Meziříčí 2020 - dopravce ZDAR, a. s.

44. Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za
rok 2019

45. Roční akční plán Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2020
46. Darování 3 ks počítačů Základní škole Školní Velké Meziříčí
47. Mezinárodní den mateřského jazyka
48. Sazebník úhrad za poskytování informacf dle žák. č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím
49. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů

zastupitelstva
50. Rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které

nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů komisí pro
místní správu

51. Hodnocení práce ředitele TSVM s. r. o. za měsíc prosinec 2019
52. Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s. r. o. za měsíc prosinec 2019
53. Inženýrské sítě ulice Třebíčská - dodatek ke smlouvě
54. Rozpočtové opatření - uvolnění poptávky úl. Třebíčská
55. Rozpočtové opatření - realizace plotů a bran úl. Třebíčská
56. Rozpočtové opatření - dar na ples Gymnázia
57. Různé
58. Závěr

1128/31/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č.
3627/112 a 6404/6, k. u. 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, ktíži pozemků města pare. č. 3627/112 a 6404/6, k. u. Velké Meziříčí, za
účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN a pojistkové skříně 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

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a. s.
Termín: 31. 1.2020

1129/31/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 2771/3,
k. u. 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, ktíži pozemku města pare. č. 2771/3, k. u. 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

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a. s.
Termín: 31. 1.2020

1130/31/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 97/2, 89,
90/3, k. u. Lhotky 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 tíží pozemků města pare. č. 97/2, 89, 90/3, k. u. Lhotky u Velkého
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel NN, 2 pojistkové skříně a uzemnění 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

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E. ON Distribuce, a. s.
Termín: 31. 1.2020

1131/31/RM/2020 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků
města pare. č. 5999/237, 6000/1, 6035/1, 6050, 6051/67 a 6051/113, obec a k. u. 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 Ol, Ústí nad Labem k tíží pozemků
města pare. č. 5999/237, 6000/1, 6035/1, 6050, 6051/67 a 6051/113, k. u. Velké Meziříčí s právem provést
stavbu plynárenského zařízení „STL plynovod a přípojky pro novostavbu bytového domu U Jasanu v k. u. Velké
Meziříčí, číslo stavby: 8800093811" 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 zařízeni. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 20. 000 Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 1.2020

1132/31/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tiži pozemku
města pare. č. 5901, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 Ol, ktiži pozemku města pare. č. 5901, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž
obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na
pozemku a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo
věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 20. 000 Kč
plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a. s.

Termín: 29. 1.2020

1133/31/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží pozemků
města, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E. ON
Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 Ol, k tíží pozemků města pare.
č. 5280/73, 5229, 5232/1, 5280/13, 5280/20, 5280/18, 5280/17, 5280/38, 5911/1, 5633/9 a 5633/20, k. Ú.
Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel NN a VN, telekomunikační síť, 2 podpěrné
body (sloupy) VN a uzemnění na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí
oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku a právo obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na
dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 20. 000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usneseni rady města společnosti E.ON Distribuce, a. s.
Termín: 29. 1. 2020

1134/31/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků
města, k. u. Velké Meziříčí, lokalita Fajtův kopec

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 Ol, k tíží pozemků města pare. č.
1628/1, 5667/1, 4770/3, 5902, 4770/16, 4807/4 a 4805/4, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční
soustavy - zemní kabel NN, 6 pojistkových skříní a uzemnění na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž
obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na
pozemku a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo
věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 20. 000 Kč
plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské



1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 29. 1.2020

1135/31/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků
města pare. č. 5495/1 a 5524/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 Ol, k tíží pozemků města pare. č.
5495/1 a 5524/1, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - podpěrný bod (sloup) VN,
zemní kabel VN, telekomunikační síť a uzemnění na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem
bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku a
právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného
břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 20. 000 Kč plus platná sazba
DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Termín: 29. 1. 2020

1136/31/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ktíži pozemku
města pare. č. 4765/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E. ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 Ol, k tíží pozemku města pare. č. 4765/1, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž
obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na
pozemku a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo
věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 20. 000 Kč
plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E. ON Distribuce, a. s.
Termín: 29. 1.2020

1137/31/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíží pozemků města, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Poštovní a Čechova

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti Nej.cz s. r. o., se sídlem
Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, 148 00, IČO: 03213595, k tíží pozemků města pare. č. 1482/7, 1482/1,
1499/2, 1499/1, 1568/3, 1568/128, 1568/129, 1600/4 a 1589, vše k. u. Velké Meziříčí, za účelem uložení a
provozování optického kabelového vedení na předmětných pozemcích v rozsahu, jak je vyznačeno
geometrickým plánem č. 5156-19024/2019 ze dne 16. 12. 2019. S právem uložení a provozování optického
kabelového vedení je spojováno právo vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s vybudováním,
provozováním, údržbou, opravou, úpravou a odstraněním kabelového vedení. Služebnost se sjednává na dobu
existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti Nej. cz s. r. o.
Termín: 31. 1.2020



1138/31/RM/2020 Návrh na směnu částí pozemku pare. č. 2555/22 za části pozemku 2555/25, k. u.
Velké Meziříčí, úl. Třebíčská

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny částí o výměře 46 m2 z pozemku pare. č. 2555/22 (dle GP díly "e+f+g"), obec a k. u.
Velké Meziříčí ve vlastnictví města za části o výměře 1,45 m2 z pozemku pare. č. 2555/25 (dle GP díly "b+c"),
obecak. ú. VelkéMeziříčíadoDoručueza u' l m" valit směnu předmětných částí pozemků s

s doplatkem ve výši 22. 270 Kč ve prospěch
města.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr směny a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 25.2.2020

1139/31/RM/2020 Žádost o prodej pozemku pare. č. 5280/86, k. u. Velké Meziříčí, úl. Průmyslová

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 5280/86, k. u. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej předmětného pozemku společnosti POEX Velké Meziříčí, a. s., se sídlem Třebíčská 384, Velké
Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 25.2.2020

1140/31/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3810, k. u. Velké Meziříčí, úl. Arch.
Neumana

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 185 m2 z pozemku pare. č. 3810 k. u. Velké Meziříčí d ru" '

i l m' hválit "m" ' "' pozemku
do společného jmění manžel' za kupní cenu 750 Kč/m2

plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města.

Termín: 29.5.2020

1141/31/RM/2020 Návrh na koupi části pozemku pare. č. 2453/13 a 2459/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit budoucí koupi části o výměře cca 73 m2 z pozemku pare č 4 /13 a msti o
ř 2 i rr. č. 2459/1, oba pozemky k. u. Velké Meziříčí od

za kupní cenu 1.400 Kč/m2

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 25.2.2020



1142/31/RM/2020 Návrh na prodej částí pozemku pare. č. 1568/129, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Čechova

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 9 m2 z pozemku pare. č. 1568/129 (dle GP nová pare. č. 1568/132),
části o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 1568/129 (dle GP nová pare. č. 1568/133), části o výměře 10 m2 z
pozemku pare. č. 1568/129 (dle GP nová pare. č. 1568/134) a části o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 1568/129
(dle GP nová pare. c. 1568/135), vše k. u. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej
Společenství vlastníků jednotek Čechova 1404 a 1595, se sídlem Čechova 1404/6, Velké Meziříčí, IČO: 26248751
za kupní cenu ve výši 490 Kč/m2. Celková kupní cena činí 14. 210 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelům, připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva

Termín: 25.2.2020

1143/31/RM/2020 Návrh na bezúplatné nabytí popř. koupi pozemků pare. č. 1870/2, 1877/4, 1882,
6060/2, 6070, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod, popř. koupi pozemku pare. č. 1882 o výměře 1607 m2, trvalý
travní porost a pozemku pare. č. 6070 o výměře 663 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oba pozemky k. u. Velké
Meziříčí, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, do vlastnictví města Velké Meziříčí
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků pare. č. 1877/4, 1870/2 a 6060/2 (pare. č. 6060/2
gouze v případě možnosti nabytí pozemku pare. č. 6070), všechny pozemky v k. ú. Velké Meziříčí, z vlastnictví
ČR s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Nové Město, Praha 2, do vlastnictví města Velké Meziříčí
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Termín: 31. 1.2020

1144/31/RM/2020 Žádost o bezúplatný převod stavby silničního mostu (tzv. Vysoký most,
Loupežnický most), k. u. Petráveč

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí stavby silničního mostu císařské silnice u Petrávče (tzv. Vysoký
most. Loupežnický most) umístěného na pozemcích pare. č. 581, 582/2 a 606/5, vše k. u. Petráveč do
vlastnictví města Velké Meziříčí.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a připravit materiál do zastupitelstva
města

Termín: 25.2.2020

1145/31/RM/2020 Žádost o výpůjčku části pozemků v k. u. Olší nad Oslavou - víceúčelové
sportoviště

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku pare. č. 243/16 a části o výměře 2. 100 m2 2 pozemku pare. č. 220/2,
oba k. u. Olší nad Oslavou. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění budou radou města stanoveny podmínky
smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Blance Brodské
1. 1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města

Termín: 12.2.2020

1146/31/RM/2020 Darování pozemků a bezúplatné nabytí s Krajem Vysočina, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Novosady

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru darování části o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 2804/6 (dle GP díly "k+m"), části
o výměře 46 m2 z pozemku pare. č. 2804/3 (dle GP díly "n+p"), části o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 189
(dle GP díl "ch") a části o výměře 108 m2 z pozemku pare. č. 199 (dle GP díl "j"), všechny pozemky obec a k. u.
Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit darování předmětných částí pozemků Kraji Vysočina,
IC 708 90 749, se sídlem Zižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí části o výměře 9 m2 z pozemku pare. č. 2804/7 (dle GP
pozemek díl "w"), části o výměře 473 m2 z pozemku pare. č. 2804/1 (dle GP díly "r+s+t"), části o výměře 129
m2 z pozemku pare. č. 2804/1 (dle GP díl "d+e") a části o výměře 411 m2 z pozemku pare. č. 2804/1 (dle GP díl
"v"), všechny pozemky obec a k. u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví Kraje Vysočina, Zižkova 1882/57, 587 33
Jihlava.

III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města Kraji Vysočina, zveřejnit záměr darování, připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města.

Termín: 25.2.2020

1147/31/RM/2020 Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení ze dne 2. 10.2019

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesenf č. 856/24/RM/2019 ze dne 2. 10. 2019, kterým schválila zveřejnění
záměru prodeje částí o výměře cca 350 m2 z pozem r . ". 12/1 k. u. K'skv "l z u i l
města schválit orodej předmětných částí pozemku

za kupní cenu 130 Kč/m2. Úkol bude prodloužen do l. . 2020.
II. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 855/24/RM/2019 ze dne 2. 10. 2019, kterým schválila zveřejnění
záměru prodeje části o výměře cca 60 m2 z pozem r " / k i', "la zastupitelstvu
města schválit prodej předmětné části pozemku za kupní cenu
130 Kč/m2. Úkol bude prodloužen do 31. 3. 2020.
III. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 854/24/RM/2019 ze dne 2. 10. 2019, kterým schválila zveřejněni
záměru prodeje částí o výměře cca 40 m2 z pozemku Dare. č. 312/1 k. u. Kúsky a doooručila zastupitelstvu
města schválit prode předmětných částí pozemku

do společného jmění manželů za kupní cenu Úkol bude
prodloužen do 31. 3. 2020.
IV. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 853/24/RM/2019 ze dne 2. 10. 2019, kterým schválila zveřejněni
záměru prodeje části o výměře cca 50 m2 z pozemku pare. č. 312/1, k. u. Kúsky a dopon "i 't l
města schválit prodej př "' i mku (podíl 1/2) a
(podíl 1/2), oba bytem za kupní cenu 130 Kč/m . Úkol bude prodloužen do 31. 3. 2020.
V. Rada města úklad

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 31. 3.2020

1148/31/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s Krajem Vysočina



I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí darovací smlouvě uzavřené mezi Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova
1882/57, 587 33, Jihlava jako vlastníkem a budoucím dárcem a městem Velké Meziříčí jako budoucím
obdarovaným na převod nemovitostí, resp. jejich části uvedené v ČI. I. smlouvy v rozsahu dle přiložené grafické
přílohy, tj. stavbu silnice 11/360 od napojení připravovaného JV obchvatu po napojení na silnici 11/602 v místě
světelné křižovatky včetně všech součástí a příslušenství a převod stavebních objektů vybudovaných v rámci
stavby „II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat" (SO 102, SO 103, SO 104).
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města kraji

Termín: 31. 1.2020

1149/31/RM/2020 Veřejná soutěž vyhlášená SŽDC

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí možnost zúčastnit se veřejné soutěže nemovitosti - pozemku pare.
č. 5768/34 o výměře 304 m2 vyhlášenou organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se
sídlem Praha l - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, IČO: 70994234 a rozhodnout neúčastnit se této
veřejné soutěže.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 25.2.2020

1150/31/RM/2020 Zrušení usnesení č. 680/20/RM/2019 a návrh na uzavření smlouvy o nájmu

I. Rada města ruší

usneseni č. 680/20/RM/2019, kterým schválila zveřejnění záměru směny části o výměře cca 70 m2 z pozemku
pare. č. 2065/1, části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 40, k. u. Olší nad Oslavou ve vlastnictví města za
část o výměře cca 2 m2 z pozemku pare. č. st. 60 a část o výměře cca 3 m2 z pozemku pare. č. 167, k. u. Olší
nad Oslav i "l ' Istvu města schválit směnu Dředmětnych částí pozemků mezi městem Velké
Meziříčí a

II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 26 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. st.
216), části o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. 2065/25), části o výměře l m2 z
pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP díl "i"), části o výměře 12 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP dít "h"), části
o výměře 30 m2 z pozemku pare. č. 40 (dle GP díl "j") a části o výměře 33 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle
GP nová pare. č. 2065/27), všechny pozemky k. u. Olší nad Oslavou, za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2. Celkový
roční pronájem činí 540 Kč.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru pronájmu pozemků a připravit materiál pro projednání radou města.
Termín: 12.2.2020

1151/31/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu budovy č. p. 1234 na úl. Ke Třem křížům

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu budovy č. p. 1234 na úl. Ke Třem křížům ve Velkém Meziříčí, která je součástí
parc.č. 975 v k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu bývalých zámeckých sýpek.

Termín: 31. 1. 2020



1152/31/RM/2020Pronájemgaráže na u l. Čermá ková

I. Rada města souhlasí

s uzavřením nájemní ml w . m' ~n'v v'm mě na adrese Čermákova 2065/10 ve
Velkém Meziříčí s , oočínaie 1. 2.2019 na dobu neurčitou s
3 měsíční wDovědní dobou wse n jemného 570,- K /m /rok. Náhradník

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na garáž na úl. Čermákova 2065/10.
Termín: 15.2.2020

1153/31/RM/2020 Prodloužení nájemních smluv na byty a ubytovací jednotky

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

byt na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí s
31. •: 020,
byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
31. . 021,
ub vaď jednotka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s

do 31. 01. 20
ubytovací jednotka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí
do 31. 01. 2021,

na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s
31. 08.2020,
byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
31. 11. D21,
byt na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

do

do

do

do

o 2 roky.

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

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatky na byty a ubytovací jednotky na adrese d Sv. Josefem
Jirchánch 313/6 , Uhřínovská 540/20 , Bezručova 1520/7
Bezručova 1543/12 , Čermákova 2064/8 ).

,v

Termín: 29.2.2020

1154/31/RM/2020 Nájemné u bytů se zkosenými stropy

I. Rada města souhlasí

aby nájemné u místností v městských bytech se zkosenými stropy bylo započítáváno 4/5.

1155/31/RM/2020 Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru na Obecníku

I. Rada města souhlasí

s uzavřením dodatku č. l ke smlouvě o výpůjčce s Výchovným ústavem, základní škola, střední škola a
středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K RakQvkám l, se sídlem 594 Ol Velké Meziříčí, K Rakůvkám l, IČO
48895440, kterým od 1. 2.2020 dojde k rozšíření užívaných prostor o kancelář č. 206 o výměře 30 m2 umístěné



ve 3. NP budovy "Obecník" č. p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze
změny.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce s Výchovným ústavem na kancelář č. 206 ve 3. NP v

budově Obecník.

Termín: 31. 1.2020

1156/31/RM/2020 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za IV. Q 2019

I. Rada města bere na vědomí

informace o nedoplatcích na nájemném a platbách za služby v bytech a nebytových prostorách.

1157/31/RM/2020 Zpráva o činností bytové komise za IV. čtvrtletí 2019

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti bytové komise.

1158/31/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu garáže

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru pronájmu garáže č. 5 umístěné v bytovém domě na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 ve
Velkém Meziříčí, který je součástí pare. č. 1650 v k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu garáže na úl. Nad Sv. Josefem 238/1.

Termín: 31. 1.2020

1159/31/RM/2020 Úpravy rozpočtu k 31. 12.2019 v pravomoci starosty

I. Rada města schvaluje
materiál "Úpravy rozpočtu v pravomoci starosty k 31. 12. 2019" - viz. příloha, předloženého na základě usnesení
ZM č. 340/11/ZM/2019 ze dne 17. 12. 2019.

1160/31/RM/2020 Rozpočtové opatření - PD oprav komunikace a chodníků úl. Nad Gymnáziem

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 79 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 39,5 tis. Kč - § 2212 projektová dokumentace na opravu komunikace na úl. Nad Gymnáziem

39,5 tis. Kč - § 2219 projektová dokumentace na opravu chodníků na úl. Nad Gymnáziem
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 1.2020

1161/31/RM/2020 Rozpočtové opatření - výroba filmu k výročí Moravského rybářského svazu VM

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 67 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva



Rozdělení: 67 tis. Kč - § 3313 film k 125. výročí Moravského rybářského svazu Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 1. 2020

1162/31/RM/2020 Rozpočtové opatření - dar Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - § § 3533 poskytnutí daru příjemci Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina,
příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 61, 586 Ol Jihlava, IČ: 473 66 630 jako finanční příspěvek na
pořádání 8. ročníku oblastní konference na téma "Kazuistiky přednemocniční neodkladné péče" pořádané dne
22. 4. 2020
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. uzavřít darovací smlouvu.

2. Kateřině Cejkové

2. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31. 3.2020

Termín: 31. 1.2020

1163/31/RM/2020 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Strmá 1050/2, 594 Ol
Velké Meziříčí.

I. Rada města souhlasí
"' "l ním n li ' Strmá 1050/2 594 Ol Velké Meziříčí

nájemní smlouvy na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 40,-Kč/m2/mesíc.
II. Rada města ukládá

, a s uzavřením

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu na ulici Strmá 1050/2, 594 Ol, Velké Meziříčí.
Termín: 30. 9. 2020

1164/31/RM/2020 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2, 594 Ol
Velké Meziříčí

I. Rada města souhlasí
na úl. Strmá 1050/2 594 Ol Velké Meziříčí

a s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou
l roku s obnovou, výše nájemného
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na ulici Strmá 1050/2, 594 Ol Velké Meziříčí.

Termín: 30. 9. 2020

1165/31/RM/2020 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 6012704172 -
meziměstské linky Velké Meziříčí 2020 - dopravce ZDAR, 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 železnicí a silnici, o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě
spočívající v provozování ostatních meziměstských linkových spojů pro potřeby Města Velkého
Meziříčí na rok 2020 se stávajícím dopravcem, společností ZDAR a. s.. Jihlavská 759/4, 591 Ol Žďár
nad Sázavou, IC 46965815.
II. Rada města rozhodla

dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných
službách v přepravě cestujících po železníci 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 kilometrfl veřejných služeb v přepravě cestujících
ročně.

III. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřimu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit podpis smlouvy o veřejných službách č. 6012704172 a zajistit do 28. 2.2020 její zveřejnění na webu
města Velké Meziříčí po dobu platnosti smlouvy.

Termín: 28.2.2020

1166/31/RM/2020 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 65220041172 - MHD
Velké Meziříčí 2020 - dopravce ZDAR, 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 železnicí a silnici, o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě
spočívající v provozování městské hromadné autobusové dopravy ve Velkém Meziříčí na rok 2020 se
stávajícím provozovatelem městské hromadné autobusové dopravy společností ZDAR a. s.. Jihlavská
759/4, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČ 46965815.
II. Rada města rozhodla

dále 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 silnicí, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť smlouva o veřejné službě
spočívající v provozování městské hromadné autobusové dopravy se týká poskytování méně než
50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit podpis smlouvy o veřejných službách č. 65220041172 zajistit do 28.2.2020 její zveřejnění
na webu města Velké Meziříčí po dobu platnosti smlouvy.

Termín: 28.2.2020

1167/31/RM/2020 Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za rok
2019

I. Rada města bere na vědomí
hodnotící zprávu k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za rok 2019.

1168/31/RM/2020 Roční akční plán Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2020

I. Rada města schvaluje
roční akční plán Zdravého města Velké Meziříčí a místní Agendy 21 na rok 2020.



1169/31/RM/2020 Darování 3 ks počítačů Základní škole Školní Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit darování 3 ks počítačů, pořízených v roce 2013, Pořizovací cena celkem 35.937,-
Kč, zůstatková cena po oprávkách je celkem 0,- Kč, Základní škole Školní, 59401 Velké Meziříčí.

1170/31/RM/2020 Mezinárodní den mateřského jazyka

I. Rada města souhlasí

s konáním akce Komise Zdravého města "Mezinárodní den mateřského jazyka" u příležitosti
oslavy Mezinárodního dne mateřského jazyka, který se bude konat v pátek 21. února 2020 v budově Obecníku,
Náměstí 79/3, Velké Meziříčí v prostorách bývalé restaurace Obecník od 15 do 17 hodin.
II. Rada města souhlasí

s využitím prostor v budově Obecníku, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí v bývalé restauraci Obecník.

1171/31/RM/2020 Sazebník úhrad za poskytování informací dle žák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

I. Rada města vydává
vnitřní směrnici č. 1/2020: Sazebník úhrad za poskytování informací dle žák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. zveřejnit Sazebník úhrad na webových stránkách města VM

Termín: 20. 1. 2020

1172/31/RM/2020 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

I. Rada města odkládá

bod Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

1173/31/RM/2020 Rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů komisí pro místní správu

I. Rada města odkládá

bod Rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města,
za výkon funkce členů komisí pro místní správu

1174/31/RM/2020 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc prosinec 2019

1175/31/RM/2020 Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s.r.o. za měsíc prosinec 2019

1176/31/RM/2020 Inženýrské sítě ulice Třebíčská - dodatek ke smlouvě

I. Rada města schvaluje



uzavření přiloženého dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci "Inženýrské sítě ulice Třebíčská ve Velkém
Meziříčí".

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové

1. 1. zajistit podpis dodatku č. 4.

Termín: 10. 2. 2020

1177/31/RM/2020 Rozpočtové opatření - uvolnění pozastávky úl. Třebíčská

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 346 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezen/a
Rozdělení: 346 tis. Kč - § 2321 uvolnění finanční pozastávky v souvislosti s výstavbou dešťové kanalizace úl.
Třebíčská

II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 1.2020

1178/31/RM/2020 Rozpočtové opatření - realizace plotů a bran úl. Třebíčská

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 500 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezen/a
Rozdělení: 500 tis. Kč - § 3745 realizace plotů a bran úl. Třebíčská
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 1.2020

1179/31/RM/2020 Rozpočtové opatření - dar na ples Gymnázia

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a darv
Rozdelpní: 5 tis. Kč - § 3121 poskytnutí daru příjemci

jako finanční příspěvek na pořádání maturitního plesu třídy 8. A Gymnázia Velké Meziříčí dne 25. ledna
2020

II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. vyhotovit darovací smlouvu.

2. Kateřině Cejkové

2. 1. zařadit rozpoftové opatření do rozpočtu města.

Termín: 24. 1.2020

Termín: 31. 1.2020


