
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ

z 51. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 4. 11. 2020

1795/5 l/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 51. schůze rady města ze dne 4. 11. 2020

l. Rada města určuje

ověřovateli zápisu z 51. schůze rady města ze dne 4. 11. 2020 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Petra Veličku

1796/5 l/RM/2020 Schválení programu 51. schůze rady města konané dne 4. 11. 2020

l. Rada města schvaluje

program 51. schůze rady města ze dne 4. 11. 2020:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 51. schůze rady města ze dne 4. 11. 2020

3. Schválení programu 51. schůze rady města konané dne 4. 11. 2020

4. Připomínky k zápisu z 50. zasedání rady města
5. Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí (od

1. 2. 2021)

6. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemku města pare. č. 4765/6, k. u. Velké Meziříčí

7. Žádost o zřízení předkupního práva k pozemku pare. č. 3700/16, k. u.
Velké Meziříčí

8. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 3973/3, k. u. Velké Meziříčí
9. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké

Meziříčí, Náměstí - zimní zahrádka

10. Žádost o prodej části o výměře cca 1. 100 m2 z pozemku pare. č. 1358/1,
k. u. Olší nad Oslavou

11. Žádost o prodej či pronájem části o výměře cca 1. 100 m2 z pozemku
pare. č. 1358/1, k. u. Olší nad Oslavou

12. Žádost o prodej části o výměře cca 200 m2 z pozemku pare. č. 53/1, k.
u. Mostiště u Velkého Meziříčí

13. Žádost o prodej části pozemku pare. č.
Záviškova

14. Žádost o prodej části pozemku pare. č.
Arch. Neumana

15. Žádost o prodej části o výměře cca 215 m2 z pozemku pare. č. 53/1, k
u. Mostiště u Velkého Meziříčí

16. Návrh na uzavření dohody o užívání chodníku na úl. Hornoměstská

17. Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací
Sportoviště VM

18. Výkup garáže dotčené realizací akce "11/360 Velké Meziříčí - JV obchvat"
19. Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení ze dne 24. 6. 2020
20. Obsazení bytů
21. Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
22. Ukončení nájemní smlouvy na garáž
23. Zpráva o činnosti bytové komise za lil. čtvrtletí 2020
24. Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za lil Q 2020

3835/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.

3800/37, k. u. Velké Meziříčí, úl.



25. Pravidla pro přidělování bytů
26. Souhlas s umístěním sídla pro Sportovní centrum Velké Meziříčí, z. s.
27. Souhlas s umístěním sídla podnikání pro společnost Filda gastro s. r.o

28. Dočasné řešení opravy střechy sýpek Komenského 2214
29. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2, 594

Ol Velké Meziříčí

30. Výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s. r. o. za 3 Q.
roku 2020

31. Ceník prací 2021
32. Základní umělecká škola - nabídka nepotřebného majetku
33. ZŠ Lhotky - nabídka nepotřebného majetku
34. Zapojení transferů do rozpočtu města
35. Zapojení transferů do rozpočtu města
36. Rozpočtové opatření - Technické služby VM
37. Rozpočtové opatření- sanace krovu Dóza

38. Rozpočtové opatření- dar pro Diakonii Broumov
39. Rozpočtové opatření - technologie chlazení obřadní síň Karlov
40. Zajištění úklidu v hale TJ Sokol
41. Návrh na změnu usnesení

42. Platový postup ředitele Sportoviště VM
43. Darování knih

44. Adventní trhy

45. Dodatky smluv o výpůjčce
46. Přerušení provozu v MS Lhotky

47. Souhlas s přijetím daru
48. Lokality pro umístění parkourového a fitness hřiště

49. Dohoda o úhradě nákladů na provoz zimního stadionu
50. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc říjen 2020

51. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké
Meziříčí za měsíc říjen 2020

52. Různé

53. Závěr

1797/51/RM/2020 Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí (od 1.2.2021)

l. Rada města schvaluje
nově počet zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí od 01.02.2020 ve výši 123 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. ).
lil. Rada města ukládá

l. Ing. Marku Svaříčkovi

1. 1. Předat usnesení personální a mzdové účetní úřadu.

Termín: 30. 11.2020

1798/5 l/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemku města pare. č. 4765/6, k. u. Velké Meziříčí

l. 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. 4765/6, 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 zřfdit, 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: 30.11.2020

1799/5 l/RM/2020 Žádost o zřízení předkupního práva k pozemku pare. č. 3700/16, k. u. Velké Meziříčí

l. Rada města nedoporučuje

zastupitelstvu města schválit zřízení předkupního práva k pozemku pare. č. 3700/16, k. u. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál na projednání zastupitelstvem města.

Termín: 15. 12. 2020

1800/5 l/RM/2020 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 3973/3, k. u. Velké Meziříčí

l. Rada města schvaluje
uzavření smlouw o ná'mu mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem

na pronájem části o výměře 20 m2 z pozemku pare.
č. 3973/3, k. u. Velké Meziříčí za účelem skladování dříví za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu
neurčitou s možností ukončení dohodou smluvnfch stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i
bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou ke dni 30. 9. 2019 za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se
splatností do 31. 3. kalendářního roku. Celkové roční nájemné činí 100 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 31. 12. 2020

1801/51/RM/2020 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí -
zimní zahrádka

l. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 21 mz z pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění zimní zahrádky,
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál na projednání radou města.

Termín: 2. 12. 2020



1802/5 l/RM/2020 Žádost o prodej části o výměře cca 1. 100 m2 2 pozemku pare. č. 1358/1, k. u. Olší nad
Oslavou

l. Rada města neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 1. 100 m2 z pozemku pare. č. 1358/1 k. u. Olší nad Oslavou a
doDoruču'e zastuoitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 15. 12.2020

1803/5 l/RM/2020 Žádost o prodej či pronájem části o výměře cca 1. 100 m2 z pozemku pare. č. 1358/1, k.
u. Olší nad Oslavou

l. Rada města neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 1. 100 m2 z pozemku pare. č. 1358/1 k. u. Olší nad Oslavou a
doporučuj zastupitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku

II. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části o výměře cca 930 m2 z pozemku pare. č. 1358/1, k. u. Olší nad Oslavou za
účelem užívání jako zahrada za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2
lil. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 15. 12. 2020

2. Ing. Blance Brodské

2. 1. sdělit usnesení rady města žadateli, zveřejnit záměr pronájmu a připravit materiál na projednání radou
města.

Termín: 2. 12. 2020

1804/5 l/RM/2020 Žádost o prodej části o výměře cca 200 m2 z pozemku pare. č. 53/1, k. u. Mostiště u
Velkého Meziříčí

l. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 200 m2 z pozemku pare. č. 53/1, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu 300 Kč/m2.
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: 19. 2. 2021

1805/5 l/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Záviškova

l. Rada města schvaluje



zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 170 m2 z pozemku pare. č. 3835/1, obec a k. u. Velké Meziříčí a
doDoruču'e zastupitelstvu města schválit prode' Dředmětné části pozemku

do společného jmění manželů, za kupní cenu 550 Kč/m2 -
v případě zastavěné části o výměře cca 20 m2 z pozemku pare. č. 3835/1 a za kupní cenu 350 Kč/m2 -
v případě části o výměře cca 150 m2 z pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké Meziříčí.
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: 26. 2. 2021

1806/51/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3800/37, k. u. Velké Meziříčí, úl. Arch. Neumana

l. Rada města neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 1.023 mz z pozemku pare. č. 3800/37, obec a k. u. Velké
Meziříčí a doDoru'u'e zastuoitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 15. 12.2020

1807/51/RM/2020 Žádost o prodej části o výměře cca 215 m2 z pozemku pare. č. 53/1, k. u. Mostiště u
Velkého Meziříčí

l. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 215 m2 z pozemku pare. č. 53/1, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí a doporučuj zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části 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: 19. 2. 2021

1808/5 l/RM/2020 Návrh na uzavření dohody o užívání chodníku na úl. Hornoměstská

l. Rada města neschvaluje
uzavření dohody o užívání části chodníku na pozemku Dare. č. 2851/9 k. u. Velké Meziříčí před budovou č. p.
350/9 s a to za účelem zajištění

zásobování prodejny Zbraně - Střelivo.

II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. sdělit usnesení žadateli

Termín: 29. 1.2021



1809/51/RM/2020 Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací Sportoviště
VM

l. Rada města schvaluje

změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené dne l. 9. 2020 mezi městem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací
Sportoviště VM se sídlem Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí jako vypůjčitelem a to tak, že se rozšiřuje
předmět výpůjčky o pozemek pare. č. 3910, k. u. Velké Meziříčí, na kterém se nachází kurty
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce

Termín: 31. 12.2020

1810/51/RM/2020 Výkup garáže dotčené realizací akce "11/360 Velké Meziříčí-JV obchvat"

l. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemku are. č. 2232/1 o v"měře 28 m2, "ehož součástí je garáž bez
č. p./č. e., obec a k. u. Velké Meziříčí od za kupní cenu
150.000 Kč.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města

Termín: 15. 12. 2020

1811/5 l/RM/2020 Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení ze dne 24. 6. 2020

l. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 1550/45/RM/2020 ze dne 24. 6. 2020, kterým schválila
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 150 m2 z pozemku pare. č. 2065/2, k. u. Olší nad Oslavou a
doDoručila zastuoitelstvu města schválit prodej předmětných částí pozemku

za kupní cenu 130 Kč/m2. Úkol bude prodloužen do 26. 2. 2021.
II. Rada města schvaluje

prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 1549/45/RM/2020 ze dne 24. 6. 2020, kterým schválila
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 100 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou a dne
12. 8. 2020 doDoručila zastupitelstvu města schválit prode' předmětné části pozemku

do společného jmění manželů za kupní cenu

130 Kč/m2. Úkol bude prodloužen do 26. 2. 2021.
lil. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města

Termín: 26.2.2021

1812/51/RM/2020 Obsazení bytů

l. Rada města schvaluje
uzavřít ná'emní smlouvu na bvt na adrese Čermákova 1926/2 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku bez obnovy (v případě

druhého náhradníka na dobu určitou l roku s obnovou), výše nájemného 55,- Kč/m2/měsfc.



ohradník:

ohradník:

II. Rada města schvaluje
uzavřít ná'emní smlouvu | na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let,

výše nájemného 51,42 Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:

ohradník:

lil. Rada města schvaluje
uzavřít ná'emní smlouvu na byt

55,- Kč/m2/měsfc.

náhradník:

2. náhradník:

IV. Rada města ukládá

na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku bez obnovy, výše nájemného

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvy na byt na adrese Čermákova 1926/2 Velké Meziříčí (
), na adrese Čermákova 2066/57, Velké Meziříčí ), na adrese Karlov

1001/3, Velké Meziříčí

Termín: 31. 3.2021

1813/5 l/RM/2020 Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

l. Rada města schvaluje
ukončení na emní smlouvy na byt na adrese Čermákova 2066/57, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 30.11.2020.

II. Rada města schvaluje
ukončení ná'emní smlouvy na byt na adrese Čermákova 1926/2, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 30. 11.2020.

lil. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení ná'emní smlouvy na byt s (Čermákova 2066/57) a
(Čermákova 1926/2).

Termín: 31. 12.2020

1814/5 l/RM/2020 Ukončení nájemní smlouvy na garáž

l. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na garáž na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí s

dohodu k 31. 12. 2020.

II. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu garáže 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.



lil. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájmu garáže Nad Sv. Josefem 238 s

2. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 21. 12. 2020

Termín: 30. 11. 2020

1815/51/RM/2020 Zpráva o činnosti bytové komise za lil. čtvrtletí 2020

l. Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti bytové komise.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit do RM zprávu o činností bytové komise za 4.Q 2020.

Termín: 31. 1.2021

1816/51/RM/2020 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za III. Q 2020

l. Rada města bere na vědomí

informace o nedoplatcích na nájemném a platbách za služby v bytech a nebytových prostorách.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. předložit RM pohledávky za IV. Q 2020.

Termín: 31. 1. 2021

1817/51/RM/2020 Pravidla pro přidělování bytů

l. Rada města schvaluje

přiloženou vnitřní směrnici Rady města č. 6/2020 Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Velké
Meziříčí.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. zajistit podpis směrnice.

2. Dagmar Bdinkové

2. 1. zajistit aktualizaci směrnice na internetových stránkách města.

Termín: 15. 11. 2020

Termín: 30. 11.2020

1818/5 l/RM/2020 Souhlas s umístěním sídla pro Sportovní centrum Velké Meziříčí, z.s.

l. Rada města schvaluje



umístění sídla spolku Sportovní centrum Velké Meziříčí, z. s.,

na adresu Sportovní 7, 594 Ol Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. zajistit podpis souhlasu pro Sportovní centrum Velké Meziříčí, z. s.

Termín: 30. 11.2020

1819/51/RM/2020 Souhlas s umístěním sídla podnikání pro společnost Filda gastro s. r. o.

l. Rada města schvaluje

umístění sídla podnikání společnosti Filda gastro s. r. o.,
v místnosti č. 204 v budově na adrese Náměstí 79/3, 594 Ol Velké Meziříčí.

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. zajistit podpis souhlasu s umístěním sídla pro Filda gastro s. r. o.

Termín: 30. 11. 2020

1820/5 l/RM/2020 Dočasné řešení opravy střechy sýpek Komenského 2214

l. Rada města schvaluje

provedení dočasného řešení střešního pláště sýpky Komenského 2214/2A ve Velkém Meziříčí dle přiložené
cenové nabídky.
II. Rada města ukládá

l. Věře Markové

1. 1. zajistit realizaci provizorní opravy dle usnesení

Termín: 30. 11.2020

1821/51/RM/2020 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2, 594 Ol Velké
Meziříčí.

l. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na byt v DPS na ulici Strmá 1050/2, 594 Ol Velké Meziříčí s

Nájemní sn
Náhradník:

II. Rada města ukládá

ku s obnovou, výše nájemného 40,00 Kč/m2/měsíc.

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na úl. Strmá 1050/2, 594 Ol Velké Meziříčí.

Termín: 30.4.2021

1822/51/RM/2020 Výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s. r.o.za 3 Q. roku 2020

l. Rada města na vědomí

výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s. r. o. za 3 Q. roku 2020

II. Rada města ukládá



l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení Ing. Mynářovi

Termín: 10. 11. 2020

1823/51/RM/2020 Ceník prací 2021

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

schvaluje ceník na rok 2021
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. Zveřejnit ceník na stránkách Technických služeb VM s. r. o.

Termín: 31. 12.2020

1824/5 l/RM/2020 Základní umělecká škola - nabídka nepotřebného majetku

l. 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 .........................18.957,- Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 30. 11.2020

1825/5 l/RM/2020 ZŠ Lhotky - nabídka nepotřebného majetku

l. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké
Meziříčí, Lhotky 42 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, Lhotky 42 ..................69.408,- Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 30.11.2020

1826/5 l/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

l. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci říjnu 2020 do rozpočtu města Velké
Meziříčí

II. Rada města ukládá



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

Termín: 30. 11.2020

1827/51/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

l. Rada města souhlasí

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

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zapojit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 30. 11. 2020

1828/51/RM/2020 Rozpočtové opatření-Technické služby VM

l. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 300 tis. Kč - § 2212 org. 80 silnice - práce provedené Technickými službami

Rozdělení: 300 tis. Kč - § 3632 org. 80 pohřebnictví - práce provedené Technickými službami
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30. 11. 2020

1829/5 l/RM/2020 Rozpočtové opatření- sanace krovu Dóza

l. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření:
Zdroj: 33. 500,- Kč - § 3639 PD demolice trafostanice úl. Třebíčská

63.500,- Kč - § 3632 obřadní síň Karlov

Rozdělení: 97.000,- Kč - § 3421 sanace krovu objektu Dóza
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 11.2020

1830/51/RM/2020 Rozpočtové opatření- dar pro Diakonii Broumov

l. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva pro dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 4371 poskytnutí daru příjemci Diakonie Broumov, sociální družstvo, Husova 319,
Velká Ves, 550 Ol Broumov, IČ: 492 89 977 jako finanční příspěvek k překlenutí složité situace v souvislosti s
omezením činnosti organizace z důvodu pandemie Covid_19 - zajištění vývozu kontejnerů a odvozu sbírek
šatstva (náklady na PHM, provozní náklady)



II. Rada města ukládá

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

2. JUDr. Vilmě Drápelové

2. 1. vyhotovit darovací smlouvu.

Termín: 30. 11.2020

Termín: 30.11.2020

1831/51/RM/2020 Rozpočtové opatření - technologie chlazení obřadní síň Karlou

l. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření:

Zdroj: 115 tis. Kč - pól. 8115 fond Technických služeb VM
Rozdělení: 115 tis. Kč - § 3632 nová technologie chlazení - obřadní síň Karlov
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30. 11.2020

1832/51/RM/2020 Zajištění úklidu v hale TJ Sokol

l. Rada města souhlasí

aby Sportoviště VM, příspěvková organizace zajišťovala do 31. 12.2025 ve sportovní hale TJ Sokol na ulici
Sportovní úklid v rozsahu Ix týdně.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení Ing. Herinkovi a TJ Sokol Velké Meziříčí

Termín: 13. 11.2020

1833/5 l/RM/2020 Návrh na změnu usnesení

l. Rada města mění

své usnesení č. 1728/48/RM/2020 ze dne 9. 9. 2020, kde schvaluje podporu v rámci Grantového systému
podpory kultury města Velké Meziříčí České komoře architektů na akci Česká cena za architekturu ve výši
26 975,- Kč.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

2. Kateřině Čejkové

2. 1. zařadit schválenou částku do rozpočtu města

Termín: 20. 11. 2020

Termín: 6. 11. 2020



1834/51/RM/2020 Platový postup ředitele Sportoviště VM

1835/5 l/RM/2020 Darování knih

l. Rada města souhlasí

s darováním knihy Rytíři nebes o 311. bombardovací peruti RAF pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí,
Muzeum Velké Meziříčí a Gymnázium Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat knihy

Termín: 30. 11. 2020

1836/51/RM/2020 Adventní trhy

l. Rada města schvaluje

text výzvy pro zájemce o prodej zboží na adventních trzích na Náměstí. Realizace trhů bude za stavu, pokud

to bude umožněno, dle platných usnesení vlády a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zveřejnit text výzvy na webu města a Velkomeziříčska

Termín: 6. 11. 2020

1837/51/RM/2020 Dodatky smluv o výpůjčce

l. Rada města souhlasí

s uzavřením předložených návrhů dodatků smluv o výpůjčce mezi městem a Základní školou Velké Meziříčí,
Sokolovská 470/13, Základní školou Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 a Mateřskou školou Velké Meziříčí,
příspěvkovou organizací.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrei Javůrkové

1. 1. zajistit uzavření schválených dodatků

Termín: 20. 11. 2020

1838/5 l/RM/2020 Přerušení provozu v MS Lhotky

l. Rada města souhlasí

s přerušením provozu v MS Lhotky od 19. 10. 2020 ze zdravotních důvodů u pracovníků školky.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 6. 11.2020

1839/5 l/RM/2020 Souhlas s přijetím daru

l. Rada města souhlasí



ve smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím finančního daru ve
výši 40 000,- Kč od firmy AGADOS, spol. s r. o., se sídlem Průmyslová 2081 Velké Meziříčí, pro potřeby žáků
třídy 9. B a G. C Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13.
II, Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkoví

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 13. 11. 2020

1840/51/RM/2020 Lokality pro umístění parkourového a fitness hřiště

l. Rada města schvaluje

pro umístění parkourového a fítness hřiště lokalitu Školní (parcela č. 5924/3).
II. Rada města ukládá

l. Antonínu Šilhavému

1. 1. zajistit dodavatele projektové dokumentace včetně návrhu na rozpočtové opatření k jejímu
vypracováni.

Termín: 31. 1.2021

1841/51/RM/2020 Dohoda o úhradě nákladů na provoz zimního stadionu

l. Rada města souhlasí

s uzavřením dohody o úhradě části nákladů na provoz zimního stadionu za měsíc listopad 2020 mezi HHK

s. r. o., HHK, z. s. a Sportovištěm VM, příspěvkovou organizací a to ve výši 60 tis. Kč.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. zajistit uzavření dohody

Termín: 20. 11. 2020

1842/5 l/RM/2020 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc říjen 2020

1843/5 l/RM/2020 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí za měsíc říjen
2020


