
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 50. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 7. 10. 2020

1756/50/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 50. schůze rady města ze dne 7. 10. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 50. schůze rady města ze dne 7. 10. 2020 Ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo Sulce

1757/50/RM/2020 Schválení programu 50. schůze rady města konané dne 7. 10. 2020

I. Rada města schvaluje
program 50. schůze rady města ze dne 7. 10. 2020:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 50. schůze rady města ze dne 7. 10. 2020
3. Schválení programu 50. schůze rady města ze dne 7. 10. 2020
4. Připomínky k zápisu z 49. zasedání rady města
5. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 5/2020, o místním

poplatku ze psů
6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží

pozemku města pare. č. 2778/1 , obec a k. u. Velké Meziříčí
7. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

k tíží pozemků města na úl. Karlov, k. u. Velké Meziříčí
8. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene

k tíží pozemku města pare. č. 2702/1, k. u. Velké Meziříčí
9. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č.

5254/3, 5280/127, 5265, k. u. Velké Meziříčí
10. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2776/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.

Boční

11. Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 61/7, 61/5 a st. 61, k. u. Mostiště
u Velkého Meziříčí

12. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 54/1, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

13. Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 54/1, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

14. Návrh na směnu částí pozemků se společností LIDL Česká republika v. o s.
v k. u. Svařenov

15. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pare. č. 2775/4, k. u. Velké Meziříčí
od Kraje Vysočina, úl. Nad Gymnáziem

16. Návrh na darování majetku příspěvkové organizaci Sportoviště VM
17. Návrh na zrušení usnesení č. 1682/47/RM/2020
18. Ukončení společného nájmu bytu Čermákova 2039/53
19. Prodloužení nájemních smluv na byty
20. Nájemní smlouva na nebytové prostory na Obecníku
21. Zapojení transferů do rozpočtu města
22. Rozpočtové opatření - Hliniště III
23. Rozpočtové opatření - PD volnočasová plocha Hliniště
24. Rozpočtové opatření-úprava prováděcí dokumentace sportoviště

Skřivanova

25. Rozpočtové opatření - PD zázemí hřbitova Mostiště
26. Rozpočtové opatření - stavební úpravy DOZA
27. Rozpočtové opatření-odstranění havárie opěrné zdi Bezděkův (ZM)



28. Rozpočtové opatření-převod dotace pro Sociální služby města Velké
Meziříčí (ZM)

29. Rozpočtové opatření - příspěvek SVK úl. Záviškova (ZM)
30. Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Zďársko na vodovodní přivaděč CS

Ovčíma (ZM)
31. Rozpočtové opatření - pořízení umělého kluziště (ZM)
32. Plán zimní údržby 2020 - 2021
33. Schválení smluv na pronájem hrobových míst
34. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu, vydání obecně

závazných vyhlášek
35. Zajištění úklidu v hale TJ Sokol
36. Darování majetku ZS Oslavická
37. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r o. za měsíc září 2020
38. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí

za měsíc září 2020

39. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené
orgánům města Velké Meziříčí a návrh opatření k nápravě kontrolou
zjištěných nedostatků

40. Změna organizace parkování vozidel v centru města - parkovací automaty
41. Přerušení provozu MS
42. Různé
43. Závěr

1758/50/RM/2020 Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 5/2020, o místním poplatku ze
psů

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, o místním poplatku ze psů
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. předložit návrh OZV 5/2020, o místním poplatku ze psů, k projednání zastupitelstvu města
Termín: 27.10.2020

1759/50/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku
města pare. č. 2778/1, obec a k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o smlouvě budoucí 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 pozemku
města pare. č. 2778/1, k ' V Ik'M iři" r' rovést stavbu olvnárenského zařízení „Přeložka STL
plynovodní přípojky pro č. stavby: 8800099502" včetně
jeho součástí, příslušenství, op mých a vytyčovacích bod na budoucím služebném pozemku. Věcné břemeno
ve smyslu služebnosti bude spočívat v právu zřídit a provozovat plynárenské 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 úplatu
ve výši 500 Kč plus případné DPH.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 10.2020

1760/50/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemků města na úl. Karlov, 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, k tíží pozemků města pare. č. 2760/3, 2108/2, 2108/1,
2103/2, 2096/2, 2096/8, 2164, 2200/11, 2200/19, 2060, 5633/16, 5664/7, 5664/8 a 5664/6, obec a k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel VN a NN, telekomunikační síť, 2 pojistkové
skříně a uzemnění na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právem obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence
stavby za jednorázovou náhradu 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: 23. 10.2020

1761/50/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemku města pare. č. 2702/1, 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, k tíži pozemku města pare. č. 2702/1, obec a k. u. 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 právem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 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: 23. 10.2020

1762/50/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 5254/3,
5280/127, 5265, 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, k tíží pozemků města pare. č. 5254/3, 5280/127, 5265, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelu NN, kabelu VN a telekomunikační sítě 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: 23. 10.2020

1763/50/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2776/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Boční

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 2 m2 z pozemku pare. č. 2776/1 ober k '. V Ik' M iřfí a
d ručuie zastuoitelstvu města neschválit oděj předmětné části pozemku

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské



1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 27. 10.2020

1764/50/RM/2020 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 61/7, 61/5 a st. 61, k. u. Mostiště u
Velkého Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 15 m2 z pozemku pare. č. 61/7, části o výměře cca 8 m2 z pozemku
pare. č. 61/5 a části o výměře cca 75 m2 z pozemku pare. č. st. 61, všechny pozemky k. u. Mostiště u Velkého
M iři" d ' ' 'lu města neschválit prodej předmětných částí pozemku

II. Rada m ta u d

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

Termín: 27. 10.2020

1765/50/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 54/1, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 40 m2 z pozemku pare. č. 54/1, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí a

ru'u1 it Istv města schválit prodej předmětné části pozemku
za kupní cenu 300 Kč/m2.

II. Rada města uk d

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 29. 1. 2021

1766/50/RM/2020 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 54/1, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 54/1, k. u. Mostiště u V Ik h M iřff
doporučuj zastuDÍtelstvu města schválit prodej předmětných částí pozemku

za kupní cenu 300 Kč/mz.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 29. 1.2021

1767/50/RM/2020 Návrh na směnu částí pozemků se společností LIDL Česká republika v.o.s. v k. u.
Svařenov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 373 m2 z pozemku pare. č. 280/1 (dle GP nová pare. č. 280/4), k.
u. Svařenov ve vlastnictví města Velké Meziříčí za část o výměře 417 m2 z pozemku pare. č. 288 (dle GP nová
pare. č. 288/2), k. u. Svařenoya doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu předmětných častí
pozemků se společností LIDL Česká republika v. o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, IČO: 26178541.
Směna bude bez doplatku.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.



Termín: 27. 10.2020

1768/50/RM/2020 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pare. č. 2775/4, k. u. Velké Meziříčí od
Kraje Vysočina, úl. Nad Gymnáziem

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku pare. č. 2775/4, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví Kraje
Vysočina, Zižkova 1882/57, Jihlava.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 27. 10.2020

1769/50/RM/2020 Návrh na darování majetku příspěvkové organizaci Sportoviště VM

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit darování majetku uvedeného v příloze tohoto usnesení příspěvkové organizaci
Sportoviště VM se sídlem Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1, sdělit usnesení rady města příspěvkové organizaci a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 27. 10.2020

1770/50/RM/2020 Návrh na zrušení usnesení č. 1682/47/RM/2020

I. Rada města ruší

usnesení č. 1682/47/RM/2020, kterým schválila výpůjčku sklepa bez čp/če nacházejícího se na pozemku pare.
č. 5214/2 v k. u. Velké Meziříčí společnosti Technické služby VM.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti Technické služby.

Termín: 30. 10.2020

1771/50/RM/2020 Ukončení společného nájmu bytu Čermákova 2039/53

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemního vztahu k bytu na adrese Čermákova 2039/53 ve Velkém Meziříčí
dohodou, výhradním nájemcem předmětného bytu se od 01. 11. 2020 stává
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení společného nájmu bytu pro na adrese Čermákova 2039/53.
Termín: 30. 11.2020

1772/50/RM/2020 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

b

byt
ro
b

byt

byt
byt
roky.

na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
o 2 roky,

na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
o 2 roky,

na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
o 2 roky,

na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s

na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s

o2

o 2 roky,
o 2 roky,
o2

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. Dňoravit k Dodoisu dodatky na bl't" Čermákova 2064/8 i

Čermákova 2065/10 (
).

, rmá ková 2066/57

Termín: 30. 11. 2020

1773/50/RM/2020 Nájemní smlouva na nebytové prostory na Obecníku

I. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory v l. NP budovy "Obecník" na adrese Náměstí 79/3, Velké
Meziříčí ( na kuchyň 19, 3 m2 a technické záz mí 7 m2 "n • 20 0. 0 n r r " 7 6m očínaje
1. 3. 2021) se společností Filda gastro s. r. o., za
účelem zřízení a provozování restaurace a pohostinské činnosti pro veřejnost, výše nájemného 1. 300,-
Kč/m2/rok za restauraci a 500,- Kč/m2/rok za kuchyň a technické zázemí. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 31. 12. 2025 s tím, že nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude od 1. 1. 2026 nájemní vztah
automaticky pokračovat, a to již jako nájem uzavřený na dobu neurčitou.
Rada města schvaluje provedení rekonstrukce, resp. provedení stavebních úprav pronajatých nebytových
prostor potřebných pro účely zřízení restaurace a pohostinství pro veřejnost nájemcem, přičemž nájemce se
zavazuje předpokládané stavební úpravy v jednotlivých etapách pronajímateli před jejich provedením blíže
specifikovat a předložit mu postupně k odsouhlasení konečné verze jednotlivých etap stavebních úprav.
II. Rada města schvaluje
provedení prací specifikovaných v příloze Návrh č. 2 v nebytových prostorách (bývalé restaurace, kuchyně a
technického zázemí) umístěné v l. NP budovy Obecníku č. p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí. Úpravy mohou
být provedeny až po obdržení kladného stanoviska Národního památkového ústavu. V případě, že práce budou
provedeny v deklarovaném rozsahu a kvalitě, schvaluje rada města po předložení faktur započíst vložené
finanční prostředky dle Návrhu č. l, tj. do max. výše 100.000,- Kč bez DPH vůči náemnému dle náemní
smlouvy, která bude uzavřena se společnosti Filda gastro s. r. o.,

na shora uvedené nebytové prostory
III. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na nebytové prostory na Obecníku se spol. Filda Gastro s. r. o.
Termín: 31. 10.2020

1774/50/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

I, Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci září 2020 do rozpočtu města Velké
Meziříčí - viz příloha
II. Rada města ukládá



l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města
Termín: 30. 10.2020

1775/50/RM/2020 Rozpočtové opatření - Hliniště III

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 241 tis. Kč - § 2212 opravy komunikací
Rozdělení: 241 tis. Kč - § 2212 ORG. 402 projektová dokumentace Hliniště III - změna DUR
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 10.2020

1776/50/RM/2020 Rozoočtové ooatření - PD volnočasová plocha Hliniště

I. Rada města odkládá

bod Rozpočtové opatření - PO volnočasová plocha Hliniště

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. připravit materiál na schůzi rady města

Termín: 4. 11. 2020

1777/50/RM/2020 Rozpočtové opatření-úprava prováděcí dokumentace sportoviště Skřivanova

I. Rada města neschvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 31 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 31 000,00 Kč - § 3412 úprava prováděcí dokumentace sportoviště Skřivanova
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení žadateli

Termín: 30. 10.2020

1778/50/RM/2020 Rozpočtové opatření - PD zázemí hřbitova Mostiště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 13 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 13 tis. Kč - § 3632 ORG. 884 PD zázemí hřbitova Mostiště - dofínancování
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 10.2020

1779/50/RM/2020 Rozpočtové opatření - stavební úpravy DÓZA



I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 136 tis. Kč - § 3326 úprava okolí Památníku padlých Karlov
Rozdělení: 136 tis. Kč - § 3421 ORG 808 stavební úpravy DOZA-středisko volného času
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 10.2020

1780/50/RM/2020 Rozpočtové opatření-odstranění havárie opěrné zdi Bezděkov (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 6 000 000,00 Kč - § 3632 rekonstrukce Obřadní síně Karlov
Rozdělení: 6 000 000,00 Kč - § 2212 odstranění havárie opěrné zdi Bezděkov
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedáni zastupitelstva VM dne 27. 10. 2020

Termín: 23. 10.2020

1781/50/RM/2020 Rozpočtové opatření-převod dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 76 361,00 Kč - § 4351 přijatá dotace MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a
kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid 19
Rozdělení: 76 361,00 Kč - § 4351, pól.5336 zvýšení příspěvku na provoz-převod dotace příspěvkové
organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání zastupitelstva města VM dne 27. 10. 2020
Termín: 23. 10.2020

1782/50/RM/2020 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK úl. Záviškova (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 175 tis. Kč - § 3632 rekonstrukce Obřadní síně Karlov
Rozdělení: 100 tis. Kč - § 2321 příspěvek SVK Zďársko - rekonstrukce kanalizace úl. Záviškova

75 tis. Kč - § 2310 příspěvek SVK Zďársko - rekonstrukce vodovodu úl. Záviškova
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM dne 27. 10. 2020.
Termín: 16. 10.2020

1783/50/RM/2020 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na vodovodní přivaděč ČS Ovčíma
(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 310 tis. Kč - § 3632 rekonstrukce Obřadní síně Karlov



Rozdělení: 310 tis. Kč - § 2310 příspěvek SVK Žďársko - rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště-ČS
Ovčíma Františkov

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání ZM dne 27. 10. 2020.

1784/50/RM/2020 Rozpočtové opatření - pořízení umělého kluziště (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 1. 080 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 1.080 tis. Kč - § 3399 pořízení umělého kluziště GLICE vč. příslušenství
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM dne 27. 10. 2020.

Termín: 16. 10.2020

Termín: 16. 10.2020

1785/50/RM/2020 Plán zimní údržby 2020 - 2021

I. Rada města schvaluje
Plán zimní údržby 2020 - 2021
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. Plán zimní údržby 2020 - 2021 předat vedoucímu odboru dopravy a Městské policii
Termín: 16. 10.2020

1786/50/RM/2020 Schválení smluv na pronájem hrobových míst

I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvy pro hrobová místa podle přiloženého seznamu
U. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení Ing. Mynářovi
Termín: 16. 10.2020

1787/50/RM/2020 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu, vydání obecně závazných
vyhlášek

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž
činnost vykonává Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola Velké Meziřfčí, Oslavická 1800/20.
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 3/2020, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Velké Meziříčí a části školských obvodů základních škol zřízených
městem Velké Meziříčí.

IV. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 4/2020, kterou se stanoví školské
obvody mateřských škol zřízených městem Velké Meziříčí a části školských obvodů mateřských škol zřízených
městem Velké Meziříčí.
V. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města

Termín: 27. 10.2020

1788/50/RM/2020 Zajištění úklidu v hale TJ Sokol

I. Rada města odkládá

bod Zajištění úklidu v hale TJ Sokol
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. připravit materiál na schůzi rady města
Termín: 21. 10.2020

1789/50/RM/2020 Darování majetku ZŠ Oslavická

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit darování majetku uvedeného v příloze pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická
1800/20.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města
Termín: 12. 10.2020

1790/50/RM/2020 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc září 2020

1791/50/RM/2020 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí za
měsíc září 2020

1792/50/RM/2020 Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
města Velké Meziříčí a návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města
Velké Meziříčí provedené dne 24. 8. 2020 odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich
opakování, a to dle přílohy usnesení
III. Rada města ukládá

l. Ing. Marku Svaříčkovi

1. 1. zajistit předložení materiálu na zasedání zastupitelstva města dne 27. 10. 2020.
Termín: 27. 10.2020

1793/50/RM/2020 Změna organizace parkování vozidel v centru města - parkovací automaty



I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit zadání vypracování projektové dokumentace k provedení
nové organizace parkování vozidel v centru města, včetně dopravně inženýrských opatření a
následnou realizaci tohoto záměru.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Předložit tento materiál na jednání zastupitelstva města dne 27. 10.2020 ke schválení.
Termín: 27.10.2020

1794/50/RM/2020 Přerušení provozu MS

I. Rada města schvaluje
přerušení provozu pracoviště MS Sokolovská od 2. října 2020 z důvodu výskytu COVID-19.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 9. 10. 2020


