
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 53. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 2. 12. 2020

1873/53/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 53. schůze rady města ze dne 2. 12. 2020

I. Rada města určujeI. Rada města určuje

ověřovateli zápisu z 53. schůze rady města ze dne 2. 12. 2020 ing. Petra Voličku a Mgr. Josefa Prokopa

1874/53/RM/2020 Schválení programu 53. schůze rady města konané dne 2. 12. 2020
I. Rada města schvaluje
program 53. schůze rady města ze dne 2. 12. 2020:
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1358/1, k. u.

Velké Meziříčí, úl. Za

Zahájení
Určeni ověřovatelů zápisu z 53. schůze rady města ze dne 2. 12. 2020
Schválení programu 53. schůze rady města'ze dne 2. ~12. -2020~
Připomínky k zápisu z 52. zasedání'rady města
Poskytnutí^dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2021
Naf.ízenJ m"ta„Yelke. Meziříčí č- 6/2020'. kterým se-měn'í a''ďop'Íňuje
nařízena č. 2/2014, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozďěršíc
předpisů

Návrh na "zavřenfjmlouyy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2817, obec
a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí'-zimní zahrádka ~ r~"" " ~~"'
^^h,<n.a ^^ř^n.' s. m,IO^Yy ° v,y,pů.jč. ce PozeTiků pare. č. 2230/5, 5636/10,
2235/15, 2235/12, jejichž součástí jsou garáže, úl. Františkov '
Návrhy n^a uzavření smlouvy o nájmu'částf pozemku pare. "c'. 874, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí ' ' ' -- r"" " "' '' "' ""
Navrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č.
Olší nad Oslavou

Žádost o umístění dřevěných pobytových palub. Palouky
Žádost o prodej pozemku pare. č. ' 3700/16, k. u
Horou

Obsazení bytů
Nájemní smlouva na garáž
Žádost o prominutí a snížení nájemného
Koncepce podpory kultury
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
Osnova a plán veřejnosprávních kontrol
Schválení dotací Grantového programu podpory kultury
Darování majetku mateřské škole
Schválení odměny
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce
Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka
Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka
Zapojení transferů do rozpočtu města
Městská knihovna - nařízení odvodu z investičního fondu PO
Rozpočtové opatřeni - dar Apoštolská církev, sbor Velké" Meziříčí
Rozpočtové opatření - dar Ječmínek, o. p. s.
Rozpočtové opatření - dotace Českému svazu včelařů
Rozpočtové opatření - Technické služby VM
Rozpočtové opatřeni - kotel do školní jídelny ZŠ Oslavická
Rozpočtové opatření - krajské a senátní volby 2020 oprava
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Rozpočtové opatření -'dar Diecézní charita Brno, oblastní Charita Žďár
nad

Rozpočtové opatření - výkup pozemků (ZM)
Rozpočtové opatřeni - Technické služby VM (ZM)
Rozpočtové_opatření - zvýšení příspěvku na provoz pro Městskou
knihovnu (ZM)

^^??^ov^ °Patrenl-Prevod dotace pro Dózu-stredisko volného času (ZM)
Rozpvoctove. °Patření~Převod dotace pro Sociální služby města Vetke"
Meziříčí (ZM)

rozpočtové ^opatření -investiční příspěvek ZŠ Sokolovská (ZM)
Sociální služby města VM -úprava příspěvku na provoz a závazného
ukazatele na platy (ZM)
Zmocnění starosty k provedení rozpočtových úprav na konci roku 2020
(ZM)

Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2021 (ZM)
Dotace pro Jupiter dub 2021 - úprava rozpočtu města 2021 č. l (ZM)
Dotace na hospodaření s lesy pro Technické služby v roce 20'21~-'úi
rozpočtu města 2021 č. 2 (ZM)
?_ot^e. ^L0 cesky červeny kříž - úprava rozpočtu města 2021 č. 3 (ZM)
Projekt "Oprava mostu a úprava úl. Třebíčská" - podání žádostí
ol'.ganj.zace Parkování vozidel v centru města - přijetí obecne~závazné
vyhlášky č. 7/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. ~7/20-l'0'
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Mezi'říčí na období
2021 - 2023 Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti
pro rok 2021 - návrh rozdělení dotace
Grantový Program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2021 -
návrh rozdělení dotace.

Zdravotní plán města Velké Meziříčí na období 2021-2025
Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí
za měsíc listopad 2020

Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc listopad
Různé
Závěr

1875/53/RM/2020 Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2021
I. Rada města odkládá

bod Poskytnuti dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2021
II. Rada města ukládá

l, Ing. Zuzaně Villertové
1. 1. připravit materiál na zasedání ZM 15. 12. 2020

Termín; 9. 12.2020

187^53/fw/202° Nařízení města yelké Meziříčí č. 6/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení č.
2/2014, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
I. Rada města vydává

Vna.řlz. enlm^avelkeMezinčlč: 6/2020' tterVm se mění a d°P'ňuJe naříze"í č. 2/2014, kterým se vydává tržní
l, ve znění pozdějších předpisů

II, Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. zajistit zveřejnění novely tržního řádu na úřední desce města

Termín: 4. 12. 2020



18-7.7/.53./RM^2020Návrh.na uzaYření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2817, obec a k. u.
Velké Meziříčí, Náměstí - zimní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 21 m2 z pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké M iři i q
' čelem umíst ní i i h . dky mezi půjcitelem městem a vypůjčitelem společností Jéčko's. r. 0.,'

na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do 31. 3. 2021.
II. Rada města u d

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 26.2.2021

1878/53/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků pare. c.
2235/15, 2235/12, jejichž součástí jsou garáže"uÍ. 'Frantiskov" "~"~ ~ ""•""•" •""*" **"
I. Rada města schvaluje
uzavřeni smlouvy o výpůjčce následujících nemovitostí:
parc.^č. 2230/5 o výměře 26 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož součástí je stavba: Velké Meziříčí, č. e. 781,

až,

pare č. 5636/10 o wměře 23 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož součástí je stavba: Velké Meziříčí, č. e. 775,
IZ,

parete. 2235/15 o výměře 22 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož součástí je stavba: Velké Meziříčí, č. e. 773,
.,

parc.^č. 2235/12 o výměře 20 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož součástí je stavba: Velké Meziříčí, č. e. 768,
garáž, " ----.-—.—--—.—... -.,—"",

.
n?e?.' l:>a]^itele^.n?^m.Y?lké MeziříčíavyPaJČitelem příspěvkovou organizací Sportoviště VM, se sídlem
Vrchovecka 1091/37, Velké Meziříčí za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčito'u~s možností
ukončenldohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedení důvodu s
tříměsíční výpovědní lhůtou.

II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 26.2.2021

1879/53/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 874, k. u. Mostiště u
Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
vil o na mu mezi Dronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem

na část o výměře 145 m2 z pozemku pare. č. 874, k. u. Mostiště u Velkého
Mezi \c\ za účelem užívání jako zahrada za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností"
uko"čení, dohodou. smluvr"'ch st:ran nebo Písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedeni důvodu s
tříměsíční výpoyědnnhQtou za roční nájemné ve výši'5 Kč/m2 se splatností do 31. 3. kalendařmhoroku. 'Ceíkové
roční nájemné činí 725 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 26. 2. 2021

ró80/53/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 1358/1, k. u. Olší nad

I. Rada města schvaluje



ísmlouwonáim m • r ti .dem městem Velké Meziříčí a nájemcem
na část o výměře 930 m2 z pozemku pare. č. 1358/1, k. u. Olši nad

užívánLjako-zalirada za těchto podmínek: nájemní-poměr na dobu neurčit-o-řs-možnó^r"
u,končenldohoclousmluvních stran nebo Písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s

i výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši'5 Kč/m2 se splatností do 31. 3. kalendařmho'roku. 'CeTkové
roční nájemné činí 4.650 Kč. . . , ----.. -. -..—...... -...„.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu

Termín: 26. 2. 2021

1881/53/RM/2020 Žádost o umístění dřevěných pobytových palub. Palouky
I. Rada města schvaluje

^e^něm^Teru. vyp.Q]čly ?ástí o. vyměre 27,5 m2 z pozemku pare. č. 401/1, k. u. Velké Meziříčí, za
účelem umístění čtyř dřevěných pobytových palub. Podmínkou uzavřenísmlouvy o výpůjčce bude kladné
stanovisko Povodí Moravy s. p.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit žadatelce usnesení rady města, připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 13. 1.2021

1882/53/RM/2020 Žádost o prodej pozemku pare. č. 3700/16, k. u. Velké Meziříčí, úl. Za Horou
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 3700/16 o výměře 436 m2, obec a k. u. Velké M i'""

.'lit . r«dp'iředmětnéh m o společného jmění
za kupní cenu 600 Kc/m . Celková

doooruču e zastu m

kupní cena činí 261. Kč.
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

1883/53/RM/2020 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít na em ní l •

l roku bez obnovy (v p páde
Kč/m2/měsíc.

na adrese B r ' v V Ikém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou

náhradníka na dobu určitou l roku s obnovou), výše nájemného 55,-

l. náhradník:
2. náhradník:

v případě uskutečnění výměny schv l i r města uzavření nái m i
n . .»irpco vjircháří h Velké Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců (v případ náhradu k
nájemní smlouva na dobu ur tou l roku s obnovou), výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.r

l. náhradník:
2. náhradník:



3. náhradník:

II. Rada města schval -
zařadit žádost o byt
seznamu žádostf o b
III. Rada města n - - '-.
zařadit žádost o byt
IV. Rada města

ř it"' • 'n u

V. a města schvaluje
v případě uskutečnění výměny:

do

do seznamu žádostí o byt.

do seznamu dosti o výměnu bytu.

zavřít doh kn nín'imubvt na adrese V Jirchářích 313/6, Velké Meziříčí a

* uzavnt dohodu o " mu ubytovací jednotky na adrese Uhřínovská 540/20, Velké
Meziříčí s

VI. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na byt na adrese Bezručova 1520/7 Velké Meziříčí i ).
Termín: 31. 1. 2021

1. 2. v případě uskutečnění výměny:
DřiDravit n • mní smlouvu na byt na adrese V Jirchářích 313/6, Velké Meziříčí

Termín: 31. 1. 2021

2. Dagmar Bdinkové

2. 1, ři vit d h o ukončení nájmu bytu na adrese V Jirchářích 313/6, Velké Meziříčí s

Termín: 31. 12. 2020
2,2. v případě uskutečnění výměny:

Připravit d h končení nájmu ubytovací jednotky na adrese Uhřínovská 540/20, Velké
Meziříčí s

Termín: 31. 12. 2020

3. Dagmar Bdinkové

3. 1. Informovat

1884/53/RM/2020 Nájemní smlouva na garáž

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní l r'? mfstěn'v
Velkém Meziříčí s

o usnesení RM

Termín: 31. 12. 2020

m m

neurčitou s 3 měsicn výpovědní dobou, výše nájemného ,- K mz/rok.
II. Rada města ukládá ' '" -J- - -

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na garáž Nad Sv. Josefem 238.

řeše Nad Sv. Josefem 238/1 ve
počínaje 1. 1.2021 na dobu

Termín: 31. 12.2020

1885/53/RM/2020 Žádost o prominutí a snížení nájemného

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPFTER dub, s. r.o. Velké Meziříčí



souhlasí s prominutím platby společnosti Jéčko, s. r. o.,
zastoupené panem Tomášem Hrabálkem za podnájemné za měsíc prosinec 2
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Milanu Dufkovi

1. 1. informovat jednatele společnosti Jéčko, s. r. o.,
pana Tomáše Hrabálka o rozhodnutí rady města v p sobnosti Valné

JUPITER dub s. r. o.

Termín: 11. 12. 2020

1886/53/RM/2020 Koncepce podpory kultury

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předloženou Zprávu o plnění Koncepce podpory kultury města Velké Meziříčí
v letech 2014 -2019 a aktualizaci pro rok 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města

Termín: 15. 12. 2020

1887/53/RM/2020 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

I. Rada města doporučuje

zastupÍtelstYU města schválit.Předložené dodatky ke zřizovacím listinám Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická
1800/20 a Sportoviště VM, příspěvkové organizace. —— -—., . -. — . —... -.,
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města

Termín: 15. 12.2020

1888/53/RM/2020 Osnova a plán veřejnosprávních kontrol

I. Rada města schvaluje
osnovu a plán veřejnospravních kontrol příspěvkových organizací zřízených městem Velké Meziříčí na rok 2021.
včetně osob ji provádějících (ve znění dle předloženého materiálu), ' ~ ~ ~"~'"~ •— ——'
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat schválený dokument kanceláři tajemníka
Termín: 31. 12. 2020

1889/53/RM/2020 Schválení dotací Grantového programu podpory kultury
I. Rada města schvaluje
podporu v rámci Grantového programu podpory kultury města Velké Meziříčí:

!• na akci HELPpárty ve výši 50 000,- Kč.
2- ^ na akci BEZPROUDOFF ve výši Í4 000,-Kč.
3. Muzikanti d"tem ve výši 50 000,- Kč.
4- na akci Děvčátto MOMO a ukradený čas výši 44 000,- Kč.
5- na akci Koncert Českého vokálního kvarteta ve výši 29 000,- Kč.



6.

II. Rada města ukládá

na akci ONYX ve výši 40 000,- Kč.

l. Kateřině Čejkové
1. 1. zařadit schválené částky do rozpočtu města

2. JUDr. Vilmě Drápelové

2. 1. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace.

Termín: 15. 1. 2021

Termín: 15. 1. 2021

1890/53/RM/2020 Darování majetku mateřské škole

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit darování majetku Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci v rozsahu
uvedeném v příloze.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města.

Termín: 15. 12.2020

1891/53/RM/2020 Schválení odměny

1892/53/RM/2020 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce

I. Rada města schvaluje
předloženy Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem a Mateřskou školou Velké Meziříčí, Dřísoěv
organizací. " ' ---. ---. -.—. -.. -..—... -.,
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrei JavBrkové

1. 1. uzavřít schválený Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce

1893/53/RM/2020 Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka

I. Rada města schvaluje
odpis pohledávky ve výši 2.963,- Kč.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrej Javůrkové

1. 1. zajistit odpis pohledávky

Termín: 31. 12. 2020

Termín; 18. 12.2020

1894/53/RM/2020 Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka

I. Rada města schvaluje
odpis pohledávky ve výši 4.608,- Kč.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrei Javůrkové



1. 1. zajistit odpis pohledávky

Termín: 18. 12. 2020

1895/53/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města
I. Rada města souhlasí

se^zapojen.ím.učetoye určených transferó Přijatých na účet města v měsíci říjnu a listopadu 2020 do i
Velké Meziříčí-viz příloha

II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové
1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpoftu města

Termín: 31, 12.2020

1896/53/RM/2020 Městská knihovna - nařízení odvodu z investičního fondu PO

I. Rada města nařizuje
jako zřizovatel PO Městská knihovna odvod z investičního fondu ve výši 50.000,- Kč, který bude použit k dokrvtí
provozních výdajů knihovny v roce 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit do ZM rozpočtové opatření na zvýšení příspěvku na provoz Městské knihovně.
Termín: 4. 12. 2020

1897/53/RM/2020 Rozpočtové opatření - dar Apoštolská církev, sbor Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdrojj ^ 5 000,00 Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
R "l i- 5 000 00 K -§4399 dar Apoštolské církvi, sbor Velké Meziříčí,

.

ko-financn.í přísPeyek na nákuP Potravin, hygienických potřeb apod. občanům
m sta Velké Meziříčí a v rámci ORP Velké Meziříčí
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: 31. 12. 2020

Termín: 15. 12.2020

1898/53/RM/2020 Rozpočtové opatření - dar Ječmínek, o. p. s.
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdrojj 5 000,00 Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
R°_zděltení^ „„5. 000'00 Kc- §4399 darJečmínku, o. p.s, Jiříhoz Poděbrad 402/15, 591 Ol Žďár nad

^1c-25538377.jako-financrlÍPřísPevek na nákuP Potravin, hygienických potřeb apod. občanům
Velké Meziříčí a v rámci ORP Velké Meziříčí ' ' ' '-'-"-'-• r—— -r'"-
II. Rada města ukládá

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

města



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

Termín: 31. 12. 2020

Termín: 15. 12. 2020

1899/53/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace Českému svazu včelařů

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdrojj ^ _5 000,00 Kč-§ 6409 rezerva na dotace a dar/
Rmtíe^::^ 5/00?ÍOOKC: §. 3429 PQSkytnutMotace příjemci Český svaz včelařů, z. s.. Náměstí 79/3, 594 Ol

^Ic71218564 jako finanční příspěvek na osvětovou a administrativní činnosťspoíku, zlepšení'
stavu včelstev a veterinární léčbu " ""''" ~"""" "''""*"'

II. Rada města ukládá

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

2. JUDr. Vilmě Drápelové
2. 1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu

Termín: 31. 12. 2020

Termín: 15. 12.2020

1900/53/RM/2020 Rozpočtové opatření - Technické služby VM

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
zdr°J: 400 000,00 Kč- § 2212 org. 80 silnice - práce provedené TS

60-000'OOKČ: §_3639 01'9'80 komunální služby j. n, - práce provedené TS
Rozdělení: 150000'OOKČ;, § 3745 org.ŠO péče o vzhled obe? a věř. zeleň -r'prace"provedené TS

-60 000'00 Kc'§ 3631 or9-80 veřejné osvětlení - práce provedené TS
250 000,00 Kč - § 3632 org.80 pohřebnictví- práce provedené TS

II. Rada města ukládá

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

1901/53/RM/2020 Rozpočtové opatření - kotel do školní jídelny ZŠ Oslavická
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
zdroj;. , . 108000/00 Kč - pol. 8115 fond pronajatého majetku ZŠ Oslavická
Rozdělení: ^ 108 000,00 Kč -§ 3113 náklady hrazené městem - kotel pro zš'0slavická
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové
1. 1. zařadit rozpo&ové opatření do rozpočtu města

Termín: 31. 12.2020

Termín: 31. 12.2020

1902/53/RM/2020 Rozpočtové opatření - krajské a senátní volby 2020 oprava
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

zdr^: 10° 000'00 Kč - § 6117 UŽ 98193 organizace krajských a senátních voleb-říjen 2020



Rozdělení: 100 000,00 Kč - § 6115 UŽ 98193 organizace krajských a senátních voleb-říjen 2020
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 12.2020

ró03/53/RM/2020 Rozpočtové opatření - dar Diecézní charita Brno, oblastní Charita Žďár nad

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroje 5 000,00 Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Ro^tenÍn .-5-OOP^OKČ3, §439? dar Diecézní Charitě Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, IČ
449900260 jako finanční příspěvek na nákup potravin, hygienických potřeb apod. občanům města Velké Meziříčí
a v rámci ORP Velké Meziříčí
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: 31. 12. 2020

Termín: 15. 12. 2020

1904/53/RM/2020 Rozpočtové opatření - výkup pozemků (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 2.577 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: ^ 2. 577 tis. Kč - § 3639 výkupy pozemků od společnosti SANBORN a. s.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM.

Termín: 4. 12. 2020

1905/53/RM/2020 Rozpočtové opatření - Technické služby VM (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatřenf:
Zdroj: 100.000,- Kč - § 5311 přfjmy z pokut MP

299.000,- Kč - § 5512 příjmy hasiči
224.000,- Ke - § 6171 přefakturace energií - příjmy
500.000,- Kč - § 3639 příjmy z ost, činnosti -věcná břemena
117. 109,- Ke - § 3322 příjmy z pokut památkové péče
459.891,- Kč - § 6402 vratký - vyúčtování příspěvku SVK Žďársko z min. let

Rozdělení: 425^00,- Kč - § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
75.000,- Kč - § 3631 veřejné osvětlení

1.200.000,- Kč - § 3727 prevence vzniku odpadů

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové



1, 1. připravit materiál na ZM

Termín: 4. 12.2020

1906/53/RM/2020 Rozpočtové opatření - zvýšení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
^drojL-f. 50 tis'Kc' § 3314 pol. 2122»nanzenyodvod z investičního fondu Městské knihovny Velké Meziříčí

.

50^KČ-'. §_3314 zvyšení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu (dokrytí provoznTch'výdajC
^souvislosti s vládním nařízením omezení činnosti knihovny z důvodu epidemie
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM.

Termín: 4. 12.2020

1907/53/RM/2020 Rozpočtové opatření-převod dotace pro Dózu-středisko volného času (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
z roj.;, , . 11-200'OO.KČ:§ 3421 PřiJatá dcltace KraJe Vysočina na realizaci projektu "Slavíme den dětí"
Rozdělení: _ ^ 11 200,00 Kč- §3421, pol. 5336 zvýšení příspěvku na provoz-převod dotace pň'spě\
organizaci Dóza-středisko volného času Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM 15. 12. 2020

Termín: 15. 12. 2020

1908/53/RM/2020 Rozpočtové opatření-převod dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
zdroji,. _, . ,. 246. 501.'OO.KČ'§ 4351 PřiJatá dotace Mpsv na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů v
souvislosti s epidemií Covid_19 " ' ' -^--..—...—.. -.—,

Rozděleni: ^ ^ 246 501,00 Kč -§ 4351, pol. 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 ZM dne 15. 12. 2020

Termín: 15. 12.2020

1909/53/RM/2020 Rozpočtové opatření - investiční příspěvek ZŠ Sokolovská (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
zdroj;. , 88 371/18 - pol. 8115 fond pronajatého majetku ZŠ Sokolovská
Rozdělení: 88 371, 18 - § 3113 investiční příspěvek ZŠ Sokolovská na pořízení dlouhodobého majetku
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM 15. 12.2020

Termín: 15. 12.2020



1?10/53./RM/2020 sociální služby města VM -úprava příspěvku na provoz a závazného ukazatele na
platy (ZM)

I. Rada města doporučuje
a) zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
z r,OJ:„ . -,., 317 000'00 Kč ~ § 4351 snĚení Příspěvku na provoz na rok 2020 pro Sociální služby města
Velké Meziříčí
Rozdělení: 317 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
b) zastupitelstvu města schválit snížení závazného ukazatele na platy pro Sociální služby města Velké Meziříčí
pro rok 2020 o částku 3 651 000,00 Kč takto:
-stávající^výše závazného ukazatele na platy 2020: 6 910 000, 00 Kč
-nová výše závazného ukazatele na platy 2020: 3 259 000,00 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM 15. 12.2020

Termín: 15. 12. 2020

1911/53/RM/2020 Zmocnění starosty k provedení rozpočtových úprav na konci roku 2020 (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zmocnit starostu města k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2020 u těch
?a.ra.5,l'af?^u .n.ichž. by hrozitoPřečerpá"í skutečných výdajů oproti plánovaným. Rovněž v obíasti příjmů
sch ^enLtechto príjm-ů'-kt:eré budou realizovány od posledního zasedání rady, resp. zastupiteFstva do konce
rol<u 2020(k 31-12-. 2020)-.. provedená rozP°čtová opatření budou předložena'^ schválení radě mesta, "pop7
zastupitelstvu na jejich nejbližším zasedání v roce 2021.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na ZM.

Termín: 4. 12. 2020

1912/53/RM/2020 Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2021 (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2021 ve znění nás
příloh:
- příloha č. l Rozpočet příjmů na rok 2021
- příloha č. 2 Rozpočet výdajů včetně financování na rok 2021
- příloha č. 3 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021
- příloha c. 4 Rozpočty organizací města na rok 2021 - PO, JC, TSVM
- příloha č. 5 Rozpočet hospodářské činnosti včetně plánu oprav na rok 2021

proučel_YJ'°zpočtuvevztahu k Pl'ovádení rozpočtových opatření jsou závaznými ukazateli rozpočtu jednotlivé
?.̂ ^"a.fY^OZPO ?. . skladby', J.ako záv?ZJIé ukazatele ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 250/2ÓOOSb.,o
Lozpočtovy?Í1 p^vi^Jech-ÚÍ?.m. ních-l'O.ZPOČt:Q' se posuzují částky transferů, příspěvků a příspěvků na
.

p_r?v?Z^VYÍ^ ?Iatů. ? OON-^ostatr!ích osobních nákladů) poskytovaných subjektům uvedeným v rozpoftu a
vybrané ORJ^viz příloha - Závazné ukazatele rozpočtu na rok'2021). 'Režim a limit schvalovaní dota7í~v"

lu rozpočtového roku se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích.
-poj<ud., !:in.a^čn. ' Pt'ostredky na^Jednotlivém paragrafu spravuje více správců, nelze překročit čerpání u
jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci jednotlivého
paragrafu - tzv. sdílené paragrafy.
II. Rada města doporučuje
za?_upitelstyu mestajmocnit dle § 102 odst-2 písm-a)zákona 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění radu
města Velké Meziříčí:

- k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě výdajů (rozdělení),



^krozpoftovemu zapojení účelově určených přijatých transferů z jiných rozpoftň
III. Rada města doporučuje
zastu^telďvu města zmocnit radu města k rozdělování rezervy určené pro účely finančních dotací a darů max.

5 tis. Kč jednotlivým subjektům (žadatelům) , ---——.-—„. ^.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání zastupitelstva města
Termín: 4. 12. 2020

1913/53/RM/2020 Dotace pro Jupiter dub 2021 - úprava rozpočtu města 2021 č. l (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 6. 080 tis. Kč - § 3392 Jupiter dub

100 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

<Roizdel»eÍ^5'l?o tis. KC.J3392 poskytnutí dotace PřOemci JUPITER dub, s. r. o. se sídlem Náměstí 17, 594 Ol
l/ XL.

.

^.-. '.-., -..,.... -_., . uče1;, dotace projok 2021. na činnost Jc - náklady související s pořádáním
veřejných kulturních vystoupení a představení, činnosti zájmových útvarů, podpora"a-zajištení aká města

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 100 tis. Kč - § 3392 Jupiter dub
Rozděten':—:l№tis. KC-:-L3392 Poskyt"utí dotace příjemci JUPITER dub, s. r. o. se sídlem Náměstí 17, 594 Ol
Velké Meziříčí, IQ 46967036 ' ' ---,-———. -.... -...—>, *,,

Účel: mimořádná dotace k 70.výročí vzniku loutkohereckého souboru
III, Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM.

Termín: 4. 12.2020

19H/53^RM/2020 Dotace na hospodaření s lesy pro Technické služby v roce 2021 - úprava rozpočtu
města 2021 č, 2 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj; 1. 500 tis. Kč - § 1031 pěstební činnost - lesy

59T4nV, 5,°lo^éKCMe^,3I%Ton9ut6l'9°te pn)emd Technické služby VM s-r- °•• se slďem Kariov
Účel dotace: fínancování provozních ztrát střediska lesního hospodářství v roce

II. Rada města doporučuje
zastLIP, ite!styLI města uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb„ o rozpočtovyc
pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I.' usnesení. " -- ~ ~ ~' ~'"-""' ""•'
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM.

Termín: 4. 12.2020

1915/53/RM/2020 Dotace pro Český červený kříž - úprava rozpočtu města 2021 č. 3 (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy



Rozdělení: 5 tis. Kč- § 3599 poskytnutí dotace pnjemci Oblastní spolek Českého červeného kříže Žďár nad
Sázavou, se sídlem Komenského 1190/1, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČ: 696 521 12

Ucel: dotace pro rok 2021 na podporu místní skupiny ČČK -na činnost.
II. Rada města doporučuje -- - • • --"—-

Z^UIÍtel?^u mésta, uzaYření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM.

Termín: 4. 12.2020

1916/53/RM/2020 Projekt "Oprava mostu a úprava úl. Třebíčská" - podání žádosti

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti (MMR, dotační titul 117D8230 - Podpora obcí s více než 10 000
obyvateli)
II. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové

1. 1. zajistit podání žádosti

Termín: 18. 12.2020

1917/53/RM/20:20 or?anizace Parkování vozidel v centru města - přijetí obecně závazné whláškv č.
7/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/2010

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města^ vydat obecné závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 7/2020, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 7/2010, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorowm vozidlem
do vybraných míst a částí města,
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Předložit obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 7/2020 ke schválení zastupitelstvu města
Velké Meziříčí na jednání dne 15. 12.2020

Termín: 15. 12. 2020

1918/53/RM/2020 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021 -
2023.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2021 - 2023.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Martě Muchové

1. 1, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 4. 12.2020

1919^53/RM/2020 Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2021 - návrh
rozdělení dotace.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schvatit poskytnutí dotací v rámci Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2021
dle přílohy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



schválit-uz.avřenl. voerejnopravnlch smluY Podle § loa. odst- 5 zákona č- 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantovém programu~s příjemci "dle'boduL
usnesení. ' " . ^- - - r-.. -... -.———..
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Martě Muchové

1. 1. předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.

Termfn: 4. 12. 2020

1920/53/RM/2020 Zdravotní plán města Velké Meziříčí na období 2021-2025

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Zdravotní plán města Velké Meziříčí na období 2021-2025.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. předložit Zdravotní plán města Velké Meziříčí na období 2021-2025 zastupitelstvu města.
Termín: 10. 12.2020

1921/53/RM/2020 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPHER dub, s. r.o. Velké Meziříčí za
měsíc listopad 2020

1922/53/RM/2020 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc listopad 2020


