
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 55. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 16. 12. 2020

1926/55/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 55. schůze rady města ze dne 16. 12. 2020

I. Rada města určuje

ověřovateli zápisu z 55. schůze rady města ze dne 16. 12. 2020 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Petra Veličku

1927/55/RM/2020 Schválení programu 55. schůze rady města konané dne 16. 12. 2020
I. Rada města schvaluje
program 55. schůze rady města ze dne 16. 12. 2020:
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Zahájení
Určeni ověřovatelů zápisu z 55. schůze rady města ze dne 16. 12. 2020
Schválení programu 55. schůze rady města konané dne 16. 12. 2020
Připomínky k zápisu z 54. zasedání rady města
Žádost o uzavření náměstí z důvodu konání akce Muzikanti dětem
Sazebník úhrad za poskytování informací dle žák. č. 106/1999'Šb., o
svobodném přístupu k informacím ' ---, ---- --.,
NaYrh, -sm-IPUyy. 0 zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č.
5254/3, 5280/127, ^5280/4^ k. u. Velké Meziříčí, Íok. Jidášky'
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města, k. u.
Velké Meziříčí, úl. Bezručova . ---.... -- ... --—,
Návrh smlouvy o zřízeni věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
2164, k. u. Velké Meziříčí, úl. Karlov
Náyj-h na uzavřena smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k. t'zl,PozemkQ„.města. Parc- č- 2782 a Parc- č. 2781/67 k. 'u^Velké"
Meziříčí, úl. Hřbitovní

radost o prodej pozemku pare. č. 1541/1, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí
záclo>s, t, ° ProdeJ částj pozemku pare. č. 48/19, k. u. Mostiště u Vefkeho'
Meziříčí

zado„sto ProdeJ části pozemku pare. č. 888/1, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

Zadost o prodej pozemku pare. č. 4696/7, k. u. Velké Meziříčí, lok. Fajtův

Zadost o prodej pozemku pare. č. 3834/11, jehož součástí je stavba a
^asti pozemku pare. č. 3834/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Záviškova

o prodej části pozemku pare. č. 5280/2, k. u. Velké Meziříčí, úl
Průmyslová ' ' ' - --•-- .. --... -.,

^v.rJ1_.naY, z.m. T.n. u smlouvy ° výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací
Sportoviště VM

^Í^^/La.uií,o?,če, ní ?.áje.T,n„Í smiouyyna část pozemku pare. č. 48/1, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí a nový návrh na zveřejnění záměru výpůičt
části pozemku 48/1, k. u. Mostiště u Velkého Mezi'říčí
^^^.nYa u!í,ol?,če. ní rl.áje.T,n»l sm'ouvyna část pozemku pare. č. 48/1, k. u
Mostiště u Velkého Meziříčí a nový návrh na zveřejnění záměru wi
části pozemku 48/1, k. u. Mostiště u Velkého Mezi'říčí
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2843, k. u,
Velké Meziříčí ' ' r- -- -. --. -, ... >-.

Jadost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou



23.
24.
25.

26.
27.
28.
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32.
33.
34.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Pro^róu'ze~m "rTájem n ích-smluv na byty a ubytovací jednotku
o prominutí nájemného

Rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtu 2022-2023
organizací města
Zapojení transferů do rozpočtu města
Dodatek č. 4 ke směrnici Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů
ZS Mostiště - nabídka nepotřebného majetku
Rozpočtové opatření - Technické služby
Souhlas s umístěním reklamy na zimním stadionu
Vyřazení sportovních ploch
Souhlas s použitím znaku města
Dodatek smlouvy o výpůjčce
Přidělení bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001,
Přidělení bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001^
Odměna prokuristovi
Prodej nepotřebné techniky
Ceník prací 2021 - změny dle nového zákona o odpadech

o zadání projektové dokumentace na doplnění sběrného dvoru
Souhlas s přijetím daru
Souhlas s uložením sítě VN
Různé
Závěr

594 Ol Velké Meziříčí.
594 Ol Velké Meziříčí.

1928/55/RM/2020 Žádost o uzavření náměstí z důvodu konání akce Muzikanti dětem

I. Rada města souhlasí
s uzavřením náměstí z důvodu konání 14. ročníku charitativního koncertu Muzikanti dětem následovně:
- v pátek 28^ 5_ 2021 18. 00-22 00 hod částečné uzavření náměstí - spodní strana -stavba pódia
- v sobotu 29.^5. 2021 05. 00 -12. 00 hod částečné uzavření náměstí - spodní strana - stavba pódia a
zvukové zkoušky

12. 00 - 24. 00 hod úplné už vř ní ' - ji-qtivní koncert Muzikanti dětem
Žadatel p. Radovan Hajný, Muzikanti dětem, z.s., si na odboru
dopravy MěÚ Velké Meziřfčí vyřídí zvláštní užívání komunikace.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. vyrozumět žadatele o výsledku usnesení

Termín; 23. 12. 2020

2. Janu Klikarovi

2. 1. zajistit organizaci a dohled dne 29. 5. 2021 na akci charitativní koncert Muzikanti dětem
Termín: 29. 5.2021

1929/55/RM/2020 Sazebník úhrad za poskytování informací dle žák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

I. Rada města vydává
vnitřní směrnici č. 7/2020: Sazebník úhrad za poskytování informací dle žák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. zveřejnit Sazebník úhrad na webových stránkách města VM

Termín: 4. 1. 2021



^T£y,^^^K^^^^mkw^^mi^'»'c-~si^^
I. Rada města schvaluje
^avren!sm!OUYy oizřízemvěcného břemene ve Prospěch společnosti E. ON Distribuce, a. s„ se sídlem F.A,
G,!r-^era-215^ české Budejovlceík ^

:i'. za.učetem_um'?enÍdlstribuční. soustavy - kabelového vedení NN,' kabelové skříně M N na pozemku'za
rró„provozovát11'jejímž obsahem bude Právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a

:_ďrtribučnLsoustaYua právo °bnoYy' vymě"y/ modernizace nebo zlepšěn'íjejí"výkonnorti"včetně jejího
IL Právo zeného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 2~6'. 000'Kč"

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E. ON Distribuce, a. s.
Termín: 8. 1.2021

1?31/55/RM/202° Navrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Bezručova

I. Rada města schvaluje

Íi.zawenLsmlouvy o^řízenLvecnéh° břemene ve Prospěch společnosti E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera„215. 1/6'-ces.ké Bud^ovice' k tíži Pozemků města; pare. č. 2863/51, 2863/56,
2867/1'.2868/2^.2870/1',2871/5'5760/11'576^
mustavy 'L. z.emnihc>. kabel,ového veder" NN„a P°Jistkové skříně na pozemku za účelem"jejího"provozovaní,7e]ín
obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udivovat distrbJuční'sousťavu"lalD

^ výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného" b~řeme'ne
znzeno^na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.

II. Rada města ukládá r ~ ~---- - '

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E. ON Distribuce, a. s.
Termín: 8. 1.2021

Í93Í/.51/RM/20JO. Ná.vr.hsmlouvY ° zřízení věcneho břemene k tíži pozemku města pare. č. 2164, k.
Meziříčí, úl. Karlov " - — ——— r—„ „ _-^^,

I. Rada města schvaluje
^1^^\°^ OAZřífenÍ. v^cného brc"?»ene ve ProsPěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.
GSera.2151/6'_cestéBuděj. ovice' ktíži Pozemku města pare. č. 2164, k. -ú7velke~Meziříčí, 'za"účeÍem"

Íďstri. bučniso_u?avY', kabelu NN a Pi'íře NN na Pozemku za účelem jejího"provozovam, ~ jejím? obsahem
^p.rávo-budouclopráyněné zř''dit'. Provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu~a"pravo"i

/, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo~vecneho břemene bude'
tíženo 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; 8. 1.2021

1933/55/RM/202° Návrh neuzavřeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města pare. č. 2782 a pare. c. 2781/6, k. u. Ve1keMeziříčí, 'uT."Hřbitovni'
I. Rada města schvaluje
uzavrer"-smlou^y °. smlouvě_budoycío zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s.
vseiÍ'dle<mF^ Gerrtnera2151/6'ceské. Budejovice' ktíži POzemků~městaparc.rč. 'T782a paře ̂ .'1'78V^; ̂: u3:'
yji'á№?j£^iurelemu-msteníďrtribró
jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit; provozovat, opravovaťa udržovat disťribučnlfso"uSavau a'



pravem obnovy'»Yýměny' modernizac:e nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění: Právo věcného-
1 na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH."

C. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E. ON Distribuce, a. s.
Termín: 8. 1.2021

1934/55/RM/2020 Žádost o prodej pozemku pare. č. 1541/1/ k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 154/ k ' Hr u Velkého Meziříčí ad r ' •

neschválit prodej předmětného pozemku
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 23.2.2021

1935/55/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 48/19, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 48/19 k. '. M i"" ho Mé iříčí
doDoručuie z pitelstvu 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 žadatelce, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města.

Termín: 30. 4. 2021

1936/55/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 888/1, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje časti o výměře cca 15 mz z pozemku pare. č. 888/ k ' M i" " i Velkého Meziříčí
doDoruč i i l města schválit Brode' ř m'tn : i' nazemku

do podílového spoluvlastnictví
kupní cenu 00 K /m .
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: 30.4. 2021

1937/55/RM/2020 Žádost o prodej pozemku pare. č. 4696/7, k. u. Velké Meziříčí, lok. Fajtův kopec
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 469/7 ak. ú. Velk'M iříč' r - 7 itelstvu
města neschválí i ř

II. Rada města u ad

ptného nozemku
do podílového spoluvlastnictví.

l. Ing. Blance Brodské

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



Termín: 23.2. 2021

1938/55/RM/2020 Zadost o prodej pozemku pare. č. 3834/11, jehož součástí je stavba a části
pozemku pare. č. 3834/1, k. u. Velké Meziříčí/ úl. Záviškova

I. Rada města neschvaluje

^ř?^_n_'z. ám^ruprc'de]e PozemkuParc- č. 3834/11, jehož součástí je stavba: Velké Meziříčí, č. e. 21, stavba
pro rodinnou rekreaci a části o výměře cca 950 m2 z pozemku pare. £. 3834/1, vše obec a"k.~ú. Velké Mé? ̂""
a doDoručuie zastu itel chválit oď" oředm tn''h "'a';'pdmetne'castí'poz'emku'
II. Rada města ukl dá

l, Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 23. 2. 2021

ró39/55/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5280/2, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Průmyslová

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje častí o výměře cca 456 m2 z pozemku pare. č. n PC a k. u. Velk Meziříčí a

i z stuoitelstvu mě n hválit orodei Dředmětnél

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 23.2. 2021

^940/55/RM/2020 Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací
Sportoviště VM

I. Rada města schvaluje

^tn_UYST. IOUVy ° výpůjč^LlzavrenAdrl. e L 9-. 2020 ve znění dodatku č. l mezi městem jako půjátelem
a_příspěvl<ovouorga, nizací-sportoviště VM sesídlem Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí jako vypůjčiteiem a to
tak, ze se mění příloha č. 2 a ze smlouvy o výpůjčce se vypouští v ČI. IV. odst l.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce
Termín: 26.2.2021

1941/55/RM/2cl20.Náv''h na ukončení náJemní smlouvy na část pozemku pare. č. 48/1, k. u. Mostiště
u Velkého Meziříčí a nový návrh na zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku 48/ť, k. u'. Mosťiště
u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o najmu ze dne 18;6.2014, na část o výměře 70 m2 z pozemku pare. č. 48/1, k, u. Mostiště u
v l'h PÍ za účelem rž ní l ' . 7pnf mezi •rona]Tnriatelem městem Velké Meziříčí a ̂ ^

Nájemní smlouva bude ukončena dohodou
ke dni podpisu dohody o úkon en.
II. Rada města schvaluje
zveřejněni záměru výpůjčky části o výměře 70 m2 z pozemku pare. č. 48/1, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí za
účelem udržování zeleně a umístěnf posezení.
III. Rada města ukládá



l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit k podpisu dohodu o ukončení nájemní smlouvy.
Termín: 26,2. 2021

2. Ing. Blance Brodské

2. 1. zveřejnit záměr výpůjčky, sdělit usnesení žadatelům a připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 13. 1.2021

1942/55/RM^2020Návrh na„uzavře"í smluv o výpůjčce pozemků pare. č. 2230/4, 2232/6 a
jejichž součástí jsou garáže, úl. Františkov " ' ' - - — -. . -—- - - -—, -,

I. Rada města schvaluje

^a^e?J.smlouYy °.yypůj^e B?j,eTku ̂ arc'č- 2.?.30/4 0 Yy!rlěře 25 m2' obec a k-ú- veike Meziříčí, jeh "
součástí e stavba: Velké M iří"í " 7 flráž mezi DŮčitelem m mVelkéMeziříaavypQjč^

za těchto podmínek: smlouva
o vypajcce na dobu neur 'tou s mo nosti ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli
smluvní strany i bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 2232/6 o výměře 22 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož

stí e stavba: Velké M iři" 77 mezi DŮjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitefem"
za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu

neurčitou s možnosti ukončen dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoÍi'smluvní strany i bez
uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou.
III. Rada města schvaluje
uzavřel smlouvy o yýpůjcce pozemku pare. č. 2232/8 o výměře 23 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož

i e stavba: Velké M iř'"í -. r ? mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčítelem
za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu

neuratou s mozností^ukonceni dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez
uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou.
IV. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvy o výpfijčce k podpisu.

Termín: 26.2.2021

1?43/55/RM/202° Návrh "a uzavření smlouvy o nájmu částí pozemku pare. č. 2843, k. u. Velké
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
i l o na'mu mezi najfmatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem

na část o výměře 30 m2 z pozemku pare. č. 2843, k. u. Velké Mezi
u elem užívaní jako zahrada za těchto podmfnek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončení
dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedenFdůvoďu s tříměsíční
vypovědnNhůtou za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 3. kalendámfho"roku7celkoveroční''
nájemné činí 150 Kč.
II. Rada města ukládá

za

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 26.2.2021

1944/55/RM/2020 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
n ní nájemní smlouvy na byt

dohodou k 31. 12. 2020.
na adrese Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí s



II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Zdenky Vorlové 2001).
Termín: 31. 12. 2020

1945/55/RM/2020 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
I. Rada města schvaluje

n ní ' emní smlouvy na byt na adrese Čermákova 2066/57, 594 Ol Velké Meziříčí s
dohodou k 28.02.2021.

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Čermákova 2066/57).
Termín: 28,2.2021

1946/55/RM/2020 Prodloužení nájemních smluv na byty a ubytovací jednotku

I. Rada města souhlasí

s prodloužením nájemních smluv na uvedené byty a ubytovací jednotku za podmínek, že mají nájemci uhrazeny
veškeré dluhy vůči městu Velké Meziříčí:

• b
• b

adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
do 31. 12.2021,

na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
n adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s

o 2 roky,
byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
roky.

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k i
2066/57

a b v? iedn ku Uhřínovská 540/20

2 roky,

o2

, Čermákova

Termín: 31. 1.2021

1947/55/RM/2020 Žádost o prominutí nájemného

I. Rada města schvaluje
sníženi n 1 mnoho od l. 10. 2020 do 31. 12. 2020 pro

pronájem nebytových prostor v l. PP budovy č. p. 79 na Náměstí ve Velkém Mezír i dle
najemn srn ouvy ze dne 6. 12^2018 na l, - Kč a za pronájem nebytových prostor v l. NP budovy č. p. 79
na Náměstí ve Velkém Meziříčí a za část pozemku p.č. 68, k. ú. Velké Meziříčí dle náiemní smlouw ze dne
18. 12,2019 na l,- Kč.
Snížení se netýká záloh za služby spojené s užíváním nebytových prostor.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. připravit dodatky k nájemních smlouvám.

Termín: 31. 12.2020



19^55/RM/2020 Rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtu 2022-2023 organizací
města

I. Rada města schvaluje

rozpočty na rok 2021 těchto organizací města:

- Dóza-středisko volného času - příspěvková organizace
- Mateřská škola Velké Meziříčí -příspěvková organizace
- Městská knihovna - příspěvková organizace
- Muzeum - příspěvková organizace
- Sociálnf služby města Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Základní umělecká škola - příspěvková organizace
- Zakladn škola a mateřská škola Lhotky - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Mostiště - příspěvková organizace
- Základní škola Oslavická - příspěvková organizace
- Základní škola Sokolovská - příspěvková organizace
- Základní škola Školní - příspěvková organizace
- Sportoviště VM - příspěvková organizace
- Jupiter dub Velké Meziříčí - s. r. o,
- Technické služby VM - s. r. o.
II. Rada města schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na rok 2022-2023 těchto organizací města:

- Dóza-středisko volného času - příspěvková organizace
- Mateřská škola Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Městská knihovna - příspěvková organizace
- Muzeum - příspěvková organizace
- Sociální služby města Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Základní umělecká škola - přfspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Lhotky - příspěvková organizace
- zakladni škola a mateřská škola Mostiště - příspěvková organizace
- Základní škola Oslavická - příspěvková organizace
- Základní škola Sokolovská - příspěvková organizace
- Základní škola Školní- příspěvková organizace
- Sportoviště VM - příspěvková organizace
- Jupiter dub Velké Meziříčí - s. r. o.
- Technické služby VM - s. r. o.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zajistit zveřejnění těchto dokumentů na úřední desce MěÚ.

Termín: 30. 12. 2020

1949/55/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelové určených transferů přijatých na účet města v měsíci listopadu a prosinci 2020 do
rozpočtu města Velké Meziříčí - viz příloha
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 12.2020

1950/55/RM/2020 Dodatek č. 4 ke směrnici Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 4 vnitřní směrnice č. 2/2019 Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů města Velké Meziříčí



II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zajistit uložení originálu dodatku č. 4 na odboru finančním

Termín: 4. 1. 2021

1951/55/RM/2020 ZŠ Mostiště - nabídka nepotřebného majetku
I. Rada města souhlasí

Radaměsta vdké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké
M^z, ÍČV^OStište5° nePřiJímá "ab!d^u v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a
!ÍděiLlj^, p's^1y,souhlas slikvidací Predmětného majetku uvedeného v tabulce, která je" součástí přílohy'
materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách;
ZaWadní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50 ............ 126. 791,30 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 30. 12.2020

1952/55/RM/2020 Rozpočtové opatření - Technické služby

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroje 350 tis. Kč - § 2212 org. 80 silnice - práce provedené TSVM
Rozdělení: 305_tis. Kč; §3745 org. 80 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - práce provedené TSVM

45 tis. Kč - § 3631 org. 80 veřejné osvětlení - práce provedené
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 12.2020

1953/55/RM/2020 Souhlas s umístěním reklamy na zimním stadionu

I. Rada města souhlasí

s uzavřením předložené Smlouvy o umístění reklamních zařízení mezi Sportovištěm VM, příspěvkovou organ!;
a Horáckým hokejovým klubem s. r. o.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 31. 12.2020

1954/55/RM/2020 Vyřazení sportovních ploch

I. Rada města souhlasí

s vyřazením níže uvedených ploch ze sportovních ploch města a jejich zařazení pod městskou zeleň

• plocha na úl. Čechova nad bývalou kotelnou, část p. č. 1568/2
• plocha na úl. U Světlé, část p. č. 646/2,
• plocha na úl. Družstevní, p. č. 2906/15,
• plocha na úl. Družstevní, část p.č. 2701/1

II. Rada města ukládá



l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení žadateli

1955/55/RM/2020 Souhlas s použitím znaku města

I. Rada města souhlasí
s použitím znaku města na rolbu provozovanou na zimním stadionu
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 31. 12.2020

Termín: 31. 12.2020

1956/55/RM/2020 Dodatek smlouvy o výpůjčce

I. Rada města schvaluje

předložený Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem a Základní školou Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrei Javůrkové

1. 1. zajistit uzavření dodatku

Termín: 31. 12.2020

1957/55/RM/2020 Přidělení bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
uzavřít náiemní mlou n DPS na ulici Zdenky V rlo 2 4 Ol Velké Meziříčí s

u určitou l roku s '" ' 40 00 K m2/měsíNájemní smi
Náhradník:
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

Ll' připraYÍt nálemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké
Meziříčí.

Termín: 31.7.2021

1958/55/RM/2020 Přidělení bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí.
I. Rada města schvaluje

n i mni smlouvu na v 1 li ' 7 pnkv Vorlové 20 4 v l ' iř"'í

obnovou výše nájem ' ic.Nájemní smlouva na
Náhradník:
II. Rada města uklá a

l. Dagmar Bdinkové

l'L pripraYÍt náJemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké
Meziříčí.

Termín: 31.7.2021

1959/55/RM/2020 Odměna prokuristovi



1960/55/RM/2020 Prodej nepotřebné techniky

I. Rada města schvaluje v působnosti valné hromady společnosti TSVM s. r. o.
prcde].nepotrebnétechniky: cistem°Yy automobiiPRAGA V3S' spz ZRA 09-73 za~minimální cenu 35 000,- Kč

; WH) společnosti VeaCom s. r. o. Plzeňská 155/113, Praha, IČ 27581063 do elektronické dražbv^
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli společnosti TSVM s. r. o. Ing. Jaroslavu Mynářovi
Termín: 22. 12.2020

1961/55/RM/2020 Ceník prací 2021 - změny dle nového zákona o odpadech

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s. r.o.
schvaluje doplnění ceníku 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

1962/55/RM/2020 Žádost o zadání projektové dokumentace na doplnění sběrného dvoru

I. Rada města schvaluje
přípravu projektové dokumentace pro doplnění sběrného dvoru na ulici Karlov 54, v areálu Technických služeb
VM s. r.o. o vážní a identifikační systém
II. Rada města ukládá

l. Antonínu Šilhavému

1. 1. Připravit podklady pro veřejnou zakázku

Termín: 31. 1.2021

1963/55/RM/2020 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí

ve smysluj 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím věcného účelového
daru ̂  000 ks nano fiber mask B v celkové hodnotě 18 150, - Kč od firmy Batist Medical a. s. prozamestnan~ce'a
žáky Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 31. 12.2020

1964/55/RM/2020 Souhlas s uložením sítě VN

I. Rada města souhlasí

?. ul?^n s.'lě. ~ přívodu VN dc) pozemků ve vlastnictví města pare. č. 5810/34 a pare. č. 6399/5, k. ú. Velké
Meziříčí, za účelem napojení lokality Čechovy sady II dle přiloženého zákresu - situace nova.'
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Termín: 15. 1.2021


