Rada města

Velké Meziříčí

PŘEHLED
z 33. schůze

USNESENÍ

rady města

která se konala

dne

Velké Meziříčí,
12. 2. 2020

1226/33/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 33. schůze rady města ze dne 12. 2. 2020

I. Rada města

určuje

ověřovateli zápisu z 33. schůze rady města ze dne 12. 2. 2020 Ing. Františka Komínka a Stanislava Kratochvíla

1227/33/RM/2020 Schválení programu 33. schůze rady města konané dne 12. 2. 2020
I. Rada města

schvaluje

program 33. schůze rady města ze dne 12. 2. 2020:
l.
2.
3.
4.

Zahájení
Návštěva ZŠ Komenského, SJ Poštovní, ZS Sokolovská
Určení ověřovatelů zápisu
z 33. schůze rady města ze dne 12. 2. 2020
Schválení programu 33. schůze rady města ze dne 12. 2. 2020

5. Připomínky k zápisu z 32. zasedáni rady města

6.
7.
8.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva

Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města
pare. č. 3627/21 a pare. č. 3627/71, k. u. Velké Meziříčí

- pozemky

Souhlas se zrušením předkupního

- pozemky

práva ve prospěch města

pare. č. 3627/15 a pare. č. 3627/34, k. u. Velké Meziříčí

9. Žádost

o prodej části

o výměře

9 m2 z pozemku

pare. č.

o výměře

46 m2 z pozemku pare. č.

939/3, k. u

Svařenov

10. Žádost

o prodej části

93/1, k. u.

Svařenov

11. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v
Oslavou - víceúčelové sportoviště
12. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků pare. č.
u. Olší

k. u. Olší nad
2065/1, 40, k.

nad Oslavou

13. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 1821/1, k.
u. Velké Meziříčí

14. Prodej bytové jednotky č. 103/10 na úl. Hornoměstská
15. Pronájem garáže č. 5 Nad Sv. Josefem 238/1
16. Prodloužení nájemních smluv na byty
17. Stanovení nájemného za užívání nebytových prostor
18. Žádost o ekologické řešení likvidace splaškových vod

19. Přfkazní smlouva - zajištění realizace programu "Obnova venkova

Vysočiny 2020"

20. Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská

AM, AI, A2 a A na rok 2020.

21. Zřízení příspěvkové

organizace Sportoviště VM

22. Zapojení účelově určených
23. DOZA-středisko

24.
25.
26.
27.
28.

transferů do

volného času

Termíny řemeslných
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření

oprávnění skupin

rozpočtu města

- nabídka nepotřebného

majetku

trhů v roce 2020
- demolice trafostanice úl. Třebíčská
- vratký dotací v rámci finančího vypořádání
- dar nemocnici Třebíč
- dar pro Mašínův statek-památník tří odbojů

29. Rozpočtové opatření - příspěvek
vodovodního přivaděče

30. Rozpočtové opatření - příspěvek
vod Uhřínovská

SVK Žďársko

na rekonstrukci

SVK Žďársko

na PD likvidace splaškových

(ZM)

(ZM)

31. Rozpočtové opatření - dotace pro Horácký hokejový klub (ZM)

32. Rozpočtové opatření - dotace gro spolek Lezu v Mezu (ZM)
33. Rozpočtové

opatření - dotace RK farnosti na opravu varhan (ZM)

34. Rozpočtové opatření - dotace pro Gymnázium Velké Meziříčí (ZM)
35. Rozpočtové opatření - dotace pro TJ Březejc na turnaj v boccie (ZM)
36. Rozpočtové opatření - dotace pro spolek Junák-český skaut Velké Meziříčí

(ZM)

37. Rozpočtové opatření - dotace pro Český svaz žen (ZM)
38. Rozpočtové opatření - převod dotace pro Základní školu Velké Meziříčí,
Oslavická (ZM)
39. Rozpočtové opatření-rekonstrukce úl. Pod Strání (ZM)
40. Rozpočtové opatření - převod dotace pro Městskou knihovnu Velké
Meziříčí (ZM)
41. Rozpočtové opatření - podíl města na obnově KP Fond Vysočiny (ZM
42. Rozpočtové opatření - dar
(ZM)

43. Rozpočtové opatření - navýšení odměn zastupitelům (ZM)
44. Městská knihovna - zvýšení příspěvku na provoz a závazného ukazatele
na platy (ZM)
45. Prominutí dluhu (ZM)
46. Zřízení příspěvkové
organizace Sportoviště VM

1. 5. 2020 (ZM)

47. Místní části - rozbory hospodaření

(ZM)

- příspěvek

za rok 2019, rozpočty

48. Přebytek hospodaření 2019 - stav FP, převod
zdroje na investice 2020 (ZM)
49. Program prevence kriminality MVCR
50. Den pro ženu
51. Hodnocení práce ředitele TSVM s. r. o. za měsíc

na provoz od
na rok 2020

závazků z r. 2019, volné

leden 2020

52. Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s. r. o. za měsíc leden 2020
53. Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Zďársko na PD rekonstrukce
vodovodu

Karlov (ZM)

54. Žádost společnosti Lidi Česká republika v. o. s. o spolupráci s městem
Velké Meziříčí

55. Různé
56. Závěr

1228/33/RM/2020 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města stanovit v souladu s ustanovením § 72a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, ode dne přijetí tohoto usnesení odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva takto:
l. Za výkon funkce člena zastupitelstva města
2. Za výkon funkce člena rady města

bez dalších funkcí l 200 Kč za měsíc.

4 500 Kč za měsíc.

3. Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise rady města l 500 Kč
za měsíc.
4. Za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města

místní správu) l 200 Kč za měsíc.

nebo člena komise rady města (mimo komise pro

5- Za výkon funkce člena komise pro místní správu l 300 Kč za měsíc.
II. Rada města doporučuje
stanovit v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 pism. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve

znění pozdějších předpisů, že měsíční

odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou

poskytovat ode dne přijeti tohoto usnesení.

V případě nastoupení náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována
ode dne složení slibu.

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.
III. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města stanovit v souladu s ustanovením § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, že

spolu vstupují do manželství, se podle počtu dnů, ve kterých oddával v daném měsíci, odměna poskytovaná

za měsíc zvyšuje o částku 400 Kč za den, nejvýše však o částku 2 000 Kč nad maximální výši odměny
poskytované za měsíc za výkon jím zastávanéfunkce podle zákona o obcích a nařízení vlády o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků.
IV. Rada města

ukládá

l. Ing. Marku Svaříčkovi

Zajistit předložení materiálu na jednání zastupitelstva města.
Termín: 24.2.2020

1229/33/RM/2020 Souhlas se zrušením předkupního
3627/21 a pare. č. 3627/71, k. u. Velké Meziříčí

práva ve prospěch města

- pozemky pare. č.

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o výmazu předkupního práva města zřízeného jako věcné právo
zapisující se do katastru nemovitostí k oozemkům care. č. 3627/21 a care. č. 3627/71 phg ozpmkv obec a k.
u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedánízastupitelstva města.
Termín: 25.2.2020

1230/33/RM/2020 Souhlas se zrušením předkupního

3627/15 a pare. č. 3627/34, k. u. Velké Meziříčí
I. Rada města

práva ve prospěch města

- pozemky pare. č.

doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o výmazu předkupního práva města zřízeného jako věcné právo
zapisujícíse do katastru nemov't '
mk m
r .
oozemkv obec a k.
u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské
1. 1. připravit materiál pro zasedánízastupitelstva města.
Termín: 25.2. 2020

1231/33/RM/2020 Žádost o prodej části o výměře 9 m2 z pozemku pare. č. 939/3, k. u. Svařenov
I. Rada města

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře 9 m2 z pozemku pare. č. 939/3 (dle GP nová
S

v n v

'

i l

m sta schválit prodej předmětné části

r

r 93 /4t

pozemku

za kupní cenu 130 Kč/m2. Celková kupní cena dni 1. 170 Ke.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

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

u.

Termín: 7. 4. 2020

1232/33/RM/2020 Žádost o prodej části o výměře 46 m2 z pozemku pare. č. 93/1, k. u. Svařenov
I. Rada města

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře 46 m2 z pozemku pare. č. 93/1 (dle GP nová
v řn

r " '

'l

m"

schválit prodej předmětné části

r

'

/4), k. u.

pozemku

za kupní cenu 130 Kč/m2. Celková kupní cena dní 5. 980 Kč.
II. Rada města

ukl d

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města
Termín: 7. 4. 2020

1233/33/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v k. u. Olší nad Oslavou víceúčelové sportoviště

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek pare. č. 243/16 a část o výměře 2. 100 m2 z oozemku care. č. 220/2,
oba k. u. Olší nad Oslavou mezi městem Velké Meziříčí jako půjčitelem a
jako vypůjčitelem za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu
neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez
uvedení důvodu s tříměsíčnf výpovědní lhůtou, účinnost smlouvy ode dne podpisu a za podmínky převzetí
odpovědnosti za provoz víceúčelového sportoviště.
II. Rada města

ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 29. 5.2020

1234/33/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků pare. č.

2065/1, 40, k. u. Olší

nad Oslavou

I. Rada města

schvaluje

uzavření smlouvy o na'mu mezi prána'ímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní
na pronájem části o výměře 26 m2 z pozemku pare. č. 2065/1
(dle GP nová pare. č. st. 216), k. u. Olší nad Oslavou za účelem umístění a užívání části stavby ve vlastnictví
nájemkyně, části o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. 2065/25), části o
výměře l m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP díl "i"), části o výměře 12 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle
GP díl "h"), části o výměře 30 m2 z pozemku pare. č. 40 (dle GP díl "j") a části o výměře 33 m2 z pozemku pare.
č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. 2065/27), všechny pozemky k. u. Olší nad Oslavou, za účelem užívání jako
zahrada za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran

nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční

nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Celkový roční nájem činí 540 Kč.
II. Rada města

ukládá

l. Havránkové Renatě
1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.
Termín: 29. 5. 2020

1235/33/RM/2020 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 1821/1, k. u. Velké

Meziříčí

I. Rada města schvaluje

dohodu o ukončení smlouvy o nájmu ze dne 26. 11. 2015 uzavřené na část pozemku pare. č. 1821/1 o
výměře 28 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí za účelem užívání 'ako zahrádka mezi Drona'ímatelem městem Velké
Meziříčí a nájemkyní
.
Nájemní smlouva bude

ukončena ke dni podpisu dohody o

smlouvy o nájmu.

II. Rada města ukládá
l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o nájmu.
Termín: 30. 4. 2020

1236/33/RM/2020 Prodej bytové jednotky č. 103/10 na úl. Hornoměstská
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města přijmout nabídku č. l navrhovatelky
na koupi jednotky č. 103/10 na úl. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí v rámci vyhlášené
Veřejné soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej jednotky č. 103/10 na úl. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí ve
výši 1.980.873,- Kč.
II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 103/10 situované v bytovém domě čp. 103 na úl.
Hornoměstská včetně všech součástí a příslušenství a spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných
částech domu čp. 103 a na pozemku parc.č. 381/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k. ú. Velké Meziříčí a
prodej podílu ve výši 145/10000 na stavbě bez čp/če, jiná stavba (kotelna), situované na pozemku parc.č. 379/1,
včetně všech

součástí a příslušenství a podílu ve výši 145/10000 na pozemku parc.č. 379/1 - zastavěná plocha a

nádvoří, vobci a k. ú. Velké Meziříčí dle podmínek vyhlášené Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na orodei
'ednotkv č. 103/10 na úl. Hornom"

v V Ik'm M 'ň"" za cenu 1. 980. 873,- Kč navrhovatelce
která podala nabídku č. l.

Uzavření kupní smlouvy do třiceti dnů po odsouhlasení prodeje zastupitelstvem města nebo uzavření smlouvy o

smlouvě budoucí kupní ve stejném termínu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v termínu do třiceti dnů po

podpisu smlouvy budoucí kupní, zaplacení kupní ceny v termínu do šedesáti dnů po podpisu smlouvy
kupní. Kupujícíuhradí daň 2 nabytí nemovitých věcí, správní poplatek za vklad do KN a podíl ve fondu oprav.

III. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. připravit materiál na jednání ZM.
Termín: 20. 2. 2020

1237/33/RM/2020 Pronájem garáže
I. Rada města

Nad Sv. Josefem 238/1

schvaluje

uzavření nájemnísmlouw na aaráž místěné v vtovém domě na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 ve

Velkém Meziříčí s
výpovědní dobou, výše nájemného

0,- Kc/m /rok.

počínaje 1. 3. 2020 na dobu neurčitou s l měsíční

II. Rada města ukládá
l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit nájemní smlouvu na garáž

na úl. Nad Sv. Josefem 238/1.
Termín: 29. 2. 2020

1238/33/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 Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s

do 28. 02.2021,

byt
byt

28.
byt

na adrese Hornoměstská 359/29 ve Velkém Meziříčí s
do 28. 02. 2021,
do

na adrese Karlov 708/76 ve Velkém Meziříčí s

2021,

na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s

do
byt
28.

8. 2020,
na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s
021,

byt

na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s

do
do

28.
021,
byt
na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
31.08.2020,

do
do

na adrese Sokolovská 1590/12 ve Velkém Meziříčí s

28.02. 2021,
byt

28.0

do

na adrese Nad Sv. Josefem 1720/15 ve Velkém Meziříčí s

121,

na adrese Čermákova 2009/49 ve Velkém Meziříčí s

byt

28. 1

do 31. 08.2020,
na adrese Pionýrská 2011/5 ve Velkém Meziříčí s

do

21,

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

byt
byt
roky.
II. Rada města

a adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s

o 2 roky,

o2

na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s

ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatky na
na adrese V Jirchářích 313/6
Hornoměstská 359/29 , Karlov 708/76 ( ,
, Bezručova 1520/7 , Bezručova 1543/12 (
l
,
Nad S J. -fem 1720/15 Čermákova

Pionýrská 2011/5 (

Čermákova

Čermákova 2066/57

).

li

l vs '

2009/49 (

Čermákova

2065/10
Termín: 31. 3. 2020

1239/33/RM/2020 Stanovení nájemného za užívání nebytových prostor
I. Rada města

schvaluje

počínaje 1. 4. 2020 navýšit sazbu nájemného za l m2 v nebytových prostorách ve vlastnictví města Velké Meziříčí
kromě nebytových prostor pronajatých organizacím, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je město Velké Meziříčí

(tj. Základníumělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace;Technickéslužby Velké Meziříčí, s. r.o.;

Sociální služby města Velké Meziříčí, příspěvková
II. Rada města ukládá

organizace) o míru inflaci za rok 2019 (2,8%)

l. Aleně Halasové
1. 1. navýšit nájemné v NP o inflaci za r. 2019

Termín: 29.2.2020
2. Ing. Pavlu Stupkovi

2. 1. navýšit nájemné v NP o inflaci za r. 2019
Termín: 29. 2. 2020

3. Ing. Josefu Švecovi
3. 1. navýšit nájemné v NP o inflaci za r. 2019
Termín: 29. 2. 2020

1240/33/RM/2020 Žádost o ekologické řešení likvidace splaškových vod
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města bod Žádost o ekologické řešení likvidace splaškových vod odložit na zasedání
zastupitelstva města 7. 4. 2020 z důvodu konání semináře zastupitelů dne 4. 3. 2020 k této problematice

1241/33/RM/2020 Příkazní smlouva - zajištění realizace programu "Obnova venkova Vysočiny 2020"
I. Rada města

schvaluje

uzavření přiložené příkazní smlouvy s Krajem Vysočina se sídlem Zižkova 57, 587 33 Jihlava, IC: 70890749.
II. Rada města

ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové
1. 1. zajistit podpis přiložené smlouvy.

Termín: 31. 3. 2020

1242/33/RM/2020 Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská

oprávnění skupin AM,

AI, A2 a A na rok 2020.
I. Rada města

rozhodla

uzavřít nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. . č.

3596/8 o celkové výměře

m2, v obci a k. u. Velké Meziříčí, pro účely provádění výcviku žadatelů o řidičská
AM, AI, A2 a A, na rok 2020 dle předložených návrhů smlouvy s nájemci

3908

oprávnění skupin

• Jaroslav Horníček,
• Lubomír Izdnv s. r.

• Jiří Liš
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1. 1. Zajistit podpisy nájemních smluv.
Termín: 28.2. 2020

1243/33/RM/2020 Zřízení příspěvkové organizace Sportoviště VM
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města zřídit

k l. květnu 2020 Sportoviště VM, příspěvkovou

organizaci.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Sportoviště VM, příspěvkové
příloze.

organizace ve znění uvedeném v

1244/33/RM/2020 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených

transferů přijatých na účet města v měsíci lednu do rozpočtu města Velké

Meziříčí - viz příloha
II. Rada města

ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města
Termín: 28.2. 2020

1245/33/RM/2020DÓZA-středisko volného času - nabídka nepotřebného majetku
I. Rada města

souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace DOZA - středisko volného času Velké Meziříčí,
Komenského 10/2 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:

DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2 .... 40. 172,60 Kč

II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové

organizaci.

Termín: 21. 2. 2020

1246/33/RM/2020Termíny řemeslných trhů v roce 2020
I. Rada města odkládá

bod Termíny řemeslných trhů v roce 2020

1247/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - demolice trafostanice úl. Třebíčská
I. Rada města

schvaluje

rozpočtové opatřeni:

Zdroj:
Rozdělení:

33. 500,- Kč - § 6409 neúčelová rezerva
33. 500,- Kč - § 3639 PD demolice trafostanice úl. Třebíčská

II. Rada města

ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpoftové opatření do rozpočtu města.
Termín: 28.2. 2020

1248/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - vratký dotací v rámci finančního vypořádání
I. Rada města

schvaluje

rozpočtové opatřeni:

Zdroj:

369, 00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení:

369,00 Kč - § 6402 finanční vypořádání minulých let

II. Rada města

ukládá

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

Termín: 28.2.2020

1249/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - dar nemocnici Třebíč
I. Rada města

schvaluje

rozpočtové opatřeni:

Zdroj:

5 tis. Kč - § 6409 rezerva pro dotace a dary

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3522 poskytnuti daru příjemci Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace se sídlem
Purkyňovo nám. 133/2, 674 Ol Třebíč, IC: 00 839 396 jako finanční příspěvek na zakoupeni nových
zdravotnických přístrojů a zdravotnického vybavení v roce 2020
II. Rada města

ukládá

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

Termín: 31. 3.2020
2. Kateřině Cejkové
2. 1. zařadit rozpočtové opatřeni do rozpočtu města.
Termín: 28.2. 2020

1250/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - dar pro Mašínův statek-památník tří odbojů
I. Rada města neschvaluje

rozpočtové opatření - dar pro Mašínův statek - památník tří odbojů

1251/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko

přivaděče (ZM)

na rekonstrukci vodovodního

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:

1. 000 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení:
1. 000 tis. Kč - ORJ 6349 § 2310 příspěvek SVK Žďársko na rekonstrukci vodovodního přivaděče
ÚV Mostiště - ČS Ovčíma, úl. Františkov

1252/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko

Uhřínovská (ZM)
I. Rada města

na PD likvidace splaškových vod

odkládá

bod Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na PD likvidace splaškových vod Uhřínovská

1253/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace pro Horácký hokejový klub (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:

20 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení:

20 tis. Kč -^ 3419 poskytnutí dotace příjemci Horácký hokejový klub, s. r. o. se sídlem Vrchovecká

1091/37, Velké Meziříčí, IC: 269 02 575
Účel: pořízení dresů v souvislosti s účastí na mezinárodním žákovském turnaji APH

2020 ve dnech 17. - 19. 4. 2020 ve Francii

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

1254/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace pro spolek Lezu v Mezu (ZM)
I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:

50 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení:

50 tis. Kč -

3419 poskytnutí dotace příjemci Lezu v Mezu z. s., se sídlem

dotace na pořádání 6. ročníku lezecké sportovní události Water Boulder
Games ve Velkém Meziříčí - Fajtův kopec

1255/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace ŘK farnosti na opravu varhan (ZM)
I. Rada města

stahuje z programu

bod Rozpočtové opatření - dotace ŘK farnosti na opravu varhan

1256/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace pro Gymnázium Velké Meziříčí (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření:

Zdroj:
20 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3121 poskytnutí dotace příjemci Gymnázium Velké Meziříčí, se sídlem Sokolovská
235/27, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 488 95 393
Účel: studentské výměnné pobyty studentů Gymnázia VM a studentů školy ITI
PACINOTH, via Appia, FONDI, ITALY, Itálie v roce 2020
II. Rada města

doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

1257/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace pro TJ Březejc na turnaj v boccie (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatřeni:

Zdroj:
Rozdělení:

20 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
20 tis. Kč - § 3419 poskytnutí dotace příjemci TJ Březejc, z. s. se sídlem Sviny 13, 594 Ol Velké

Meziříčí, IC: 488 95 334

Účel: dotace na zajištění pořadatelství ligového turnaje národní soutěže v

paralympijském sportu boccia 2020
II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

1258/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace pro spolek Junák-český skaut Velké Meziříčí (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj:
Rozdělení:

10 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace mimo grantové programy
10 tis. Kč - § 3421 Doskvtnutí dotace oříjemci Junák - český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s. se

sídlem

Účel: dotace na podporu akcí pořádaných nad rámec klasické skautské činnosti -

rádcovský kurz, dobročinné akce, akce spojené s oslavami 30 let od znovuobnovení činnosti

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

1259/33/RM/2020Rozpočtové opatření - dotace pro Český svaz žen (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj:
Rozdělení:

8 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace mimo grantové programy
8 tis. Kč - § 3429 poskytnutí dotace příjemci Krajská organizace Českého svazu žen Vysočina, se

sídlem Horní 197, 580 Ol Havlíčkův Brod, IČ: 00 425 222

Účel: dotace na pořádání akcí pro předškolní děti, tradiční velikonoční a vánoční
výstavy v Jupiter dubu v r. 2020

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

1260/33/RM/2020Rozpočtové opatření - převod dotace pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická

(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj:
Rozdělení:

25 410,00 Kč - § 3113 přijatá dotace pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
25 410,00 Kč - § 3113, pól.5336 zvýšení příspěvku na provoz-převod dotace příspěvkové

organizaci Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20

1261/33/RM/2020 Rozpočtové opatření-rekonstrukce úl. Pod Strání (ZM)
I. Rada města

doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:
9 700 000,00 Kč - § 2212 rekonstrukce ulice Pod Strání
Rozdělení:
5 900 000,00 Kč - § 2212 rekonstrukce ulice Pod Strání - komunikace

l 800 000,00 Kč - § 2219 rekonstrukce ulice Pod Strání- chodníky

500 000,00 Kč - § 3631 rekonstrukce ulice Pod Strání - veřejné osvětlení

l 500 000,00 Kč - § 3745 rekonstrukce ulice Pod Strání- veřejné prostranství

1262/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - převod dotace pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:
64 320,00 Kč - § 3314 přijatá dotace pro Městskou knihovnu VM

Rozdělení:

64 320,00 Kč - § 3314, pól. 5336 zvýšení příspěvku na provoz-převod dotace příspěvkové

organizaci Městská knihovna VM

1263/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - podíl města na obnově KP Fond Vysočiny (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:
175. 044,- Kč - § 3322 podíl města k dotaci na kulturní památky

Rozdělení:
106321)

175. 044,- Kč - § 3322 povinny oodíl města na obnovu KP C10 % z celkow h nákladů)
Vlastník:

Kulturní památka: dům č. p. 1156/63 úl. Novosady, Velké Meziříčí (č. ÚSKP
Celkové náklady: 1. 446. 645, - Kč

Akce obnovy: obnova střechy objektu a jeho statické zajištění

1264/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - dar
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:

15 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

(ZM)

15 tis.

- S 3419 Doskvtnutí daru

zastoupené

jako finanční příspěvek na
závodní sezónu 2019/2020 v snowboardcrossu.

1265/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - navýšení odměn zastupitelům (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelům města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:
Rozdělení:

220 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
220 tis. Kč - § 6112 navýšení odměn zastupitelům

1266/33/RM/2020 Městská knihovna - zvýšení příspěvku na provoz a závazného ukazatele na platy

(ZM)

I. Rada města

doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:
Rozdělení:

125 tis. Ke - § 6409 neůčelová rezerva
125 tis. Kč - § 3314 zvýšení příspěvku na provoz pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí - úprava

platů (novela Katalog prací)
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit navýšení závazného ukazatele na platy pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí o
175. 000,-Kč takto:
- původní závazný ukazatel na platy:
2.098.500,- Kč
- upravený závazný ukazatel na platy:

2. 273. 544,- Kč

1267/33/RM/2020 Prominutí dluhu (ZM)
I. Rada města
7

'l

nedoporučuje

l m'

r

'i

1°

látku z prodlení vůči
jakožto příslušenství z titulu dlužného nájemného za užívání

městského bytu, ve výši aktuální ke dni usneseni zastupitelstva.

1268/33/RM/2020 Zřízení příspěvkové organizace Sportoviště VM - příspěvek na provoz od 1.5.2020

(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření:

Zdroj:
3 190 tis. Kč - § 3412 zřízení nové PO Sportoviště VM (vyčleněno v materiálu Přebytek 2019)
Rozdělení: 3 190 tis. Kč - § 3412 příspěvek na provoz Sportoviště VM, příspěvkovou organizaci od 1. 5. 2020
II. Rada města

doporučuje

zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele pro Sportoviště VM, příspěvkovou organizaci od 1. 5. 2020:
závazný ukazatel - platy:

závazný ukazatel - OON:

2. 150. 000,- Kč
360. 000,- Kč

1269/33/RM/2020 Místní části - rozbory hospodaření za rok 2019, rozpočty na rok 2020 (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený materiál:

I. Rozbory hospodaření místních částí města Velké Meziříčí za rok 2019 - rozbor příjmů a výdajů m.č.
Mostiště, Lhotky, Hrbov a Olší nad Oslavou.

II. Rozpočty místních částí na rok 2020 pro m.č. Mostiště, Lhotky, Hrbov, Olší nad Oslavou vč. zařazeni
výdajů do rozpočtu města (tabulka - Rozpočet výdajů 2020 - část Výdaje II po odečtení akcí zařazených do
základního rozpočtu 2020) - zdrojem těchto výdajů bude rezerva jednotlivých místních částí.

1270/33/RM/2020 Přebytek hospodaření 2019 - stav FP, převod závazků z r. 2019, volné zdroje na
investice 2020 (ZM)
I. Rada města

doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření - rozdělení přebytku hospodaření za rok 2019 dle přílohy (viz.
tabulka):

Zdroj:
Rozdělení:

110.942 tis. Kč - pól. 8115 změna stavu finančních prostředků (převod FP z roku 2019)
65.662 tis. Kč - I. převod neprofinancovanýchzávazků z roku 2019 (dle tab. v příloze - bod I.)
871 tis. Kč - rezerva místních částí - dorovnání rozdílu záloh dle rozpočtů místních částí na

rok 2020

44.409 tis. Kč - II. volné zdroje k rozdělení v roce 2020 (dle tab. v příloze - bod II.)

1271/33/RM/2020 Program prevence kriminality MVCR
I. Rada města

bere na vědomi

informaci o připravovaném projektu "Velké Meziříčí - Prevence kriminality města z programu MV ČR v roce

2020" a jeho dva dílci projekty "Velké Meziříčí - Hardware a související sw pro bezpečnostní a preventivní účely
2020" a "Velké Meziříčí - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2020"

II. Rada města schvaluje
aktualizovaný plán prevence kriminality města Velkého Meziříčí na léta 2020 - 2021 a v něm obsaženou
bezpečnostní analýzu města.
III. Rada města schvaluje

Josefa Švece, pracovníka Města, zodpovědného za prevenci kriminality.
IV. Rada města

schvaluje

zpracování projektu "Velké Meziříčí - Prevence kriminality města z programu MV ČR v roce
2020":

V. Rada města

ukládá

l. Josefu Svecovi

1. 1.
zpracovat žádosti projektu "Velké Meziříčí - Prevence kriminality města z programu MV ČR v roce

2020" podle Zásad programu prevence kriminality ČR a předložit Ministerstvu vnitra ČR do 15.2.2020.
Termín: 15.2. 2020

1272/33/RM/2020 Den pro ženu
I. Rada města souhlasí

s konáním akce Komise Zdravého města "Den pro Ženu" u příležitosti oslavy Mezinárodníhodne žen, který se
bude konat v sobotu 7. března 2020 v budově Obecníku, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí v prostorách bývalé
restaurace Obecník od 10 do 17 hodin.

II. Rada města souhlasí

s využitím prostor v budově Obecníku, Náměstí 79/3, Velké Meziříčí v bývalé restauraci Obecník.

1273/33/RM/2020 Hodnocení práce ředitele TSVM s. r.o. za měsíc leden 2020

1274/33/RM/2020 Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s. r.o. za měsíc leden 2020

1275/33/RM/2020 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na PD rekonstrukce vodovodu
Karlov (ZM)
I. Rada města

doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:
135 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení:
135 tis. Kč - ORJ 6349 § 2321 příspěvek SVK Žďársko na PD rekonstrukce vodovodu Karlov

1276/33/RM/2020 Žádost společnosti Lidi Česká republika v.o.s. o spolupráci s městem Velké
Meziříčí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit spolupráci města Velké Meziříčí se společností Lidi Česká republika v. o. s., Nárožní
1359/11, 158 00 Praha, IČO: 26178541. Poňzovatel (město Velké Meziříčí) zadá vypracování územní studie na

rozvoj pozemků ve středu města (lokalita bývaléhoSvitu) a ke spoluprácivyzve všechny vlastníky pozemků v

této lokalitě. Návrh dopravního řešení pro napojení této lokality na komunikační síť vzejde z územní studie

