
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 52. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 18. 11. 2020

1844/52/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 52. schůze rady města ze dne 18. 11. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 52. schůze rady města ze dne 18. 11. 2020 Ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo Šulce.

1845/52/RM/2020 Schválení programu 52. schůze rady města konané dne 18. 11. 2020

I. Rada města schvaluje
program 52. schůze rady města ze dne 18. 11. 2020:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelň zápisu z 52. schůze rady města ze dne 18. 11. 2020
3. Schválení programu 52. schůze rady města konané dne 18. 11 2020
4. Připomínky k zápisu z 51. zasedání rady města
5. Jmenování člena komise kulturní a cestovního ruchu
6. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.

3836/1, k. u. Velké Meziříčí
7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č.

5767, k. u. Velké Meziříčí
8. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

k tíží pozemku města pare. č. 168/20, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí
9. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíží

pozemků města pare. č. 5280/37, 5280/38 a 5911/1, obec a k. u. Velké
Meziříčí

10. Návrh na výpověď nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 5707/5, k. u.
Velké Meziříčí, Nová žádost o pronájem pozemku pare. č. 5707/5, k. u.
Velké Meziříčí

11. Nabídka k uplatnění předkupního práva k pozemku pare. č. 3627/118,
Hliniště, obec a k. u. Velké Meziříčí

12. Žádosti o výpůjčku pozemků na ulici Františkov, obec a k. u. Velké
Meziříčí, jejichž součástí jsou garáže

13. Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy se státním podnikem Lesy České
republiky, s. p.

14. Výkup garáže dotčené realizací akce "11/360 Velké Meziříčí - JV obchvat"
15. Výkup garáže dotčené realizací akce "11/360 Velké Meziříčí - JV obchvat"
16. Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 279/26 a 213/1, k. u. Mostiště u

Velkého Meziříčí
17. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3627/23, k. u. Velké Meziřfčf, úl.

U Statku
18. Návrh na koupi pozemků pare. č. 380/2, 385/1, 393/1, 6057, 6060/5,

6062/1, 6065/1, 6066, 6067, k. u. Velké Meziříčí
19. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pare. č. 4423, k. u. Velké Meziříčí,

Žádost o prodej části pozemku pare. č. 55/8, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

20. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 799/5, 799/6, 799/13,
799/14, k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí

21. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2843, k. u. Velké Meziříčí
22. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
23. Prodloužení nájemních smluv na byty



24. Rozpočtové opatření - krajské a senátní volby 2020
25. Mateřská škola Velké Meziříčí - nabídka nepotřebného majetku
26. Novoroční ohňostroj
27. Souhlas s použitím znaku
28. Výzva pro prodejce na trhy
29. Souhlas s přijetím daru
30. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
31. Výsledek hospodaření společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí k

30. 9. 2020
32. Různé
33. Závěr

1846/52/RM/2020 Jmenování člena komise kulturní a cestovního ruchu

I. Rada města jmenuje
pana Jiřího Klementa členem komise kulturní vního ruchu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit aktualizaci údajů týkajících se členů komisí rady města na webových stránkách města
Termín: 25. 11.2020

2. Aleně Hortové

2. 1. předat informaci o zvolení člena komise rady města personální a mzdové účetní MěÚ Velké Meziříčí pro
případné vyplácení schválených odměn a peněžních plnění za výkon funkce v komisí

3. Aleně Hortové

3. 1. předat informaci o zvolení elena komise rady města zvolené osobě.

Termín: 25.11. 2020

Termín: 25. 11.2020

1847/52/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 3836/1,
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 pozemku města pare. č. 3836/1, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění distribuční soustavy - kabelu NN, pilíře 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: 4. 12. 2020

1848/52/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 5767, 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 tíži pozemku města pare. č. 5767, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístěni distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN na pozemku za účelem jejího provozování,
jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a



právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného
břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 4. 12. 2020

1849/52/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemku města pare. č. 168/20, k. u. Mostiště u Velkého 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, ktíži pozemku města pare. č. 168/20, k. u. Mostiště u
Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení 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: 4. 12.2020

1850/52/RM/2020 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků
města pare. č. 5280/37, 5280/38 a 5911/1,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 ktíži pozemků
města pare. č. 5280/37, 5280/38 a 5911/1, k. u. Velké Meziříčí s právem provést stavbu plynárenského zařízení
„STL plynovod a přípojka pro areál č. p. 2098 na ulici Karlov v obci Velké Meziříčí, číslo stavby: 9900108957"
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím služebném pozemku. Věcné
břemeno ve smyslu služebnosti bude spočívat ve zřízení a provozování plynárenského zařízení, v
právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu ve výši 20.000 Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společností GridServices, s. r. o.

Termín: 4. 12.2020

1851/52/RM/2020 Návrh na výpověď nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 5707/5, k. u. Velké
Meziříčí, Nová žádost o pronájem pozemku pare. č. 5707/5, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
výpověď nájemní smlouvy ze dne 14. 7. 2008 ve znění dodatku č. l ze dne 6. 11. 2013, uzavřené mezi
pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem Horácké autodružstvo, se sfdlem K Novému nádraží 1345,
Velké Meziříčí, IČO: 46969730.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku pare. č. 5707/5, k. u. Velké Meziříčí za roční nájemné ve výši 50.000 Kč.
III. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. zaslat družstvu písemnou výpověď.



Termín: 31. 12. 2020

2. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 16. 12.2020

1852/52/RM/2020 Nabídka k uplatnění předkupního práva k pozemku pare. č. 3627/118, Hliniště,
obec a k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelství m n " " ní r'v k 11 a k. u. Velké Meziříčí,
nabídnuté Předkupní právo k pozemku
zůstane zachováno v či novému vlastníkovi pozemku - společnosti PeHo Stav, s. r. o. se sídlem Návrší 268,
Janovice, 595 Ol Velká Bíteš, IČO: 0624 23 264.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 15. 12.2020

1853/52/RM/2020 Žádosti o výpůjčku pozemků na ulici Františkov, obec a k. u. Velké Meziříčí,
jejichž součástí jsou garáže

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku pare. č. 2230/4 o výměře 25 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož
součástí je stavba: Velké Meziříčí, č. e. 782, garáž.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku pare. č. 2232/6 o výměře 22 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož
součástí je stavba: Velké Meziříčí, č. e. 771, garáž.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku pare. č. 2232/8 o výměře 23 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož
součástí je stavba: Velké Meziříčí, č. e. 777, garáž.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro

jednání rady města.
Termín: 16. 12.2020

1854/52/RM/2020 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy se státním podnikem Lesy České
republiky, s. p.

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené nájemní smlouvy č. 15469/890 mezi státním podnikem Lesy České republiky, s.p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IC: 42196451, jako pronajímatelem a
městem Velké Meziříčí jako nájemcem na užívání těchto pozemků v k. u. Petráveč:
pozemek pare. č. 517/3 o výměře 13. 202 m2
pozemek pare. č. 534/2 o výměře 20.290 m2
část o výměře 470 m2 z pozemku pare. č. 497/2
část o výměře 100 m2 z pozemku pare. č. 534/4
za účelem provozování skládky odpadů. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12.2024 s možností
ukončení dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran za podmínek uvedených ve
smlouvě za roční nájemné ve výši 241. 140 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě



1. 1. připravit nájemní smlouvu k podpisu.

Termín: 29. 1.2021

1855/52/RM/2020 Výkup garáže dotčené realizací akce "11/360 Velké Meziříčí - JV obchvat"

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit kouči Dozemku r. . / o wměře m2 " h z součástí je garáž bez čp/če,
obec a k. u. Velké Meziříčí od za kupní cenu 100.000 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 15. 12.2020

1856/52/RM/2020 Výkup garáže dotčené realizací akce "11/360 Velké Meziříčí - JV obchvat"

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemku pare. č. 22 / 'm"ř m2 i h " _i_i_• V ke
Meziříčí, garáž, obec a k. u. Velké Meziříčí od

za kupní cenu 110.000 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města

Termín: 15. 12.2020

1857/52/RM/2020 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 279/26 a 213/1, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 500 m2 z pozemku pare. č. 279/26 a části o výměře cca 100 m2 z
pozemku pare. č. 213/1, oba pozemky k. u. M istě u Velkého Meziříčí a do ruč IP zášti itelstvu města
schválit prodej předmětných částí pozemků , 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: 26.2.2021

1858/52/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3627/23, k. u. Velké Meziříčí, úl. U Statku

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 300 m2 z pozemku pare. č. 3627/23 obec a k. u. Velké Meziříčí a

r " i ' l<;h/u města schválit ředmětné části pozemku
do společného jmění manželů za kupní cenu 350

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



1859/52/RM/2020 Návrh na koupi pozemků pare.č. 380/2, 385/1, 393/1, 6057, 6060/5, 6062/1,
6065/1, 6066, 6067, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi těchto pozemků v k. u. Velké Meziříčí:
pare. č. 380/2 za kupní cenu 468.900 Kč,
pare. č. 385/1 za kupní cenu 501. 900 Kč
pare. č. 393/1 za kupní cenu 301. 800 Kč
pare. č. 6057 za kupní cenu 405. 750 Kč
pare. č. 6060/5 za kupní cenu 2.250 Kč
pare. č. 6062/1 za kupní cenu 576.500 Kč
pare. č. 6065/1 za kupní cenu 272. 000 Kč
pare. č. 6066 za kupní cenu 36.250 Kč
a pare. č. 6067 za kupní cenu 10. 750 Kč
od společnosti SANBORN a. s., se sídlem Třebíčská 1507/87, Velké Meziříčí, IČO: 066 27 277. Celková kupnf
cena činí 2.576.100 Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy bude závazek prodávajícího provést výmaz
zástavního práva.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesenf rady města společnosti a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 15. 12.2020

1860/52/RM/2020 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pare. č. 4423, k. u. Velké Meziříčí, Žádost o
prodej části pozemku pare. č. 55/8, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města doporučuje
z i l i m' 'lit bezů latné nabytí pozemku pare. č. 4423, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví

II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 83 m2 z pozemku pare. č. 55/8, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí a do oručuie za pitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu 300 Kč/m2.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 31.3.2021

1861/52/RM/2020 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 799/5, 799/6, 799/13, 799/14, k.
u. Lhotky u Velkého Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. j.
UZSVM/BZR/3549/2020-BZRM, a to k pozemkům pare. č. 799/5, pare. č. 799/6, pare. č. 799/13 a pare. č.
799/14 v k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí v obci Velké Meziříčí, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro
UZSVM do vlastnictví města Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení UZSVM, připravit materiál pro zastupitelstvo města.

Termín: 15. 12.2020

1862/52/RM/2020 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2843, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 30 mzz pozemku pare. č. 2843, k. u. Velké Meziříčí za roční
nájemné ve výši 5 Kč/m2.



II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce, připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 16. 12.2020

1863/52/RM/2020 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

na adrese Bezručova 1520/7, 594 Ol Velké Meziříčí s
I. Rada města schvaluje
k nč ní ná'emní smlouvy na byt

dohodou k 31. 12. 2020.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Bezručova 1520/7).
Termín: 31. 12.2020

1864/52/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 na adrese V ir h 'řích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
do 30.11.2021,

• byt na adrese Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s
31. 0 21,

• byt na adrese Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s
30. 1 2021,

• byt na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s
roky.

Ostatní ujednání smluv zůstanou beze změny.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatky na b^/ty na adrese V irchánch 313/6
Čermákova 1927/4 ), Čermákova 2065/10

do

do

o2

Termín: 31. 12.2020

1865/52/RM/2020 Rozpočtové opatření - krajské a senátní volby 2020

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 100 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 100 tis. Kč -§ 6117 UŽ 98193 organizace krajských a senátních voleb - říjen 2020
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30. 11.2020

18G6/52/RM/2020 Mateřská škola Velké Meziříčí - nabídka nepotřebného majetku



I, Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova
1523/10 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 vj)oňzovacích cenách:
Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/10 ..................131.312,- Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 27. 11.2020

1867/52/RM/2020 Novoroční ohňostroj

I. Rada města nesouhlasí

s konáním novoročního ohňostroje z důvodu trvající pandemie koronaviru. Případná realizace proběhne v době
to umožňující.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení Ing. Stupkovi

Termín: 25. 11.2020

1868/52/RM/2020 Souhlas s použitím znaku

I. Rada města schvaluje
použití znaku na brožuru pro Ječmínek o. p.s., Jiřího z Poděbrad 402/15, Žďár nad Sázavou.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 30. 11. 2020

1869/52/RM/2020 Výzva pro prodejce na trhy

I. Rada města souhlasí

se zněním výzvy pro zájemce o prodej v uzavíratelných stáncích na Náměstí v rámci trhů v termínu, které rada
vyhlásí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit zveřejnění výzvy po stanovení termínu trhu

Termín: 31. 12.2021

1870/52/RM/2020 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí

ve smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozDočtů s řietím věcnvch darů-knih
uvedených v příloze pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 30. 11.2020



1871/52/RM/2020 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací

1872/52/RM/2020 Výsledek hospodaření společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí k 30. 9.
2020

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPFTER dub, s. r.o. Velké Meziříčí
l. bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí k 30. 9. 2020
2. bere na vědomí informaci o mimořádně získaných prostředcích společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké
Meziříčí z grantových programů
3. bere na vědomí informaci o současné situaci zatékání do budovy Jupiter dubu a přijatých opatřeních
jednatele společnosti Mgr. Milana Dufka
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli JUPITER dubu, s. r. o. Velké Meziříčí Mgr. Milanu Dufkovi

Termín: 25.11.2020


