
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 35. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 26. 2. 2020

1281/35/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 35. schůze rady města ze dne 26. 2. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 35. schůze rady města ze dne 26. 2. 2020 Mgr. Tomáše Rapušáka a MVDr. Ivo Šulce

1282/35/RM/2020 Schválení programu 35. schůze rady města konané dne 26. 2. 2020

I. Rada města schvaluje
program 35. schůze rady města ze dne 26. 2. 2020:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 35. schůze rady města ze dne 26. 2. 2020
Schválení programu 35. schůze rady města ze dne 26. 2. 2020
Připomínky k zápisu z 34. zasedání rady města
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č.
2887/1, k. u. Velké Meziříčí
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
2742, k. u. Velké Meziříčí
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemkům města pare. č.
2221/2, 2222, 5664/1, 5664/4, k. u. Velké Meziříčí
Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 10. 2013
Žádost o prodej pozemku pare. č. 5280/86, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Průmyslová
Žádost o prodej pozemku pare. č. 3920/5, k. u. Velké Meziříčí
Žádost o prodej části pozemku pare. č. 6051/67, k. u. Velké Meziříčí
Žádost o prodej části pozemku pare. č. 6000/1, k. u. Velké Meziříčí
Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2804/3, obec a k. u. Velké
Meziříčí, úl. Novosady - letní zahrádka
Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké
Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka
Žádost o pronájem části pozemků pare. č. 5620/4 a pare. č. 5620/8, k u.
Velké Meziříčí, úl. Třebíčská
Rozbor hospodaření k 31. 12. 2019
Rozpočtové opatření - vybavení KMS Lhotky
Zapojení transferů do rozpočtu města
ZS Školní - nabídka nepotřebného majetku
Dohoda o splátkách dluhu
Dodatek č. l ke směrnici Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů
Závěry z inventarizace za rok 2019 - vyřazení majetku
Termíny řemeslných trhů v roce 2020
Blokové čištění 2020
Schválení smluv na pronájem hrobových míst
Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města
Žádost o udělení výjimky MS
Zvláštní užívání komunikace
Návrh na vyřazení a odprodej automobilu AVIA A31 VALNÍK 4J6 0575
Různé
Závěr



1283/35/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č.
k. u. Velké Meziříčí ' - -—- —. ^—...... . —— ^. -. .. -^., ^

I. Rada města schvaluje
uzavřeni 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. 2887/1, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístěni distribuční soustavy -kabelu NN a 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: 13. 3.2020

1284/35/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 2742, k.
u. Velké Meziříčí ' - - - —- ,—..... - ...„„ ^_. „ „ _. . _,

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o^zřfzení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, ktíži pozemku města pare. č. 2742, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně 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: 13. 3.2020

1285/35/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemkům města pare. č.
2221/2, 2222, 5664/1, 5664/4, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o^zňzení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, ktíži pozemků města pare. č. 2221/2, 2222, 5664/1 a pare. č. 5664/4, k.
u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - 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
odstraněni. 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: 13. 3.2020

1286/35/RM/2020 Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 10. 2013

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 10. 2013 mezi pronajímatelem městem a nájemcem
společností DS AGROS, a.s., Netín 25, IČ 26221365, zastoupenou předsedou představenstva Ing.'Miroslavem



Smazilem, kterým se snížf výměra pronájmu pozemku pare. č. 2023/1, k. u. Olší nad Oslavou o 725 mz, tj.
výměra bude činit 5.933 m2. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nezmění.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit dodatek č. 2 k podpisu.

Termín: 29.5.2020

1287/35/RM/2020 Žádost o prodej pozemku pare. č. 5280/86, k. u. Velké Meziříčí, úl. Průmyslová

I. Rada města nedoporučuje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 5280/86, k. u. Velké Meziříčí a nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej předmětného pozemku společnosti POEX Velké Meziříčí, a. s., se sídlem Třebíčská 384, Velké
Meziříčí.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 7. 4. 2020

1288/35/RM/2020 Žádost o prodej pozemku pare. č. 3920/5, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejněni záměru prodeje pozemku pare. č. 3920/5 o výměře 47 m2 k. u. Velké Meziřírí a do " P
zastu i elstvu města schválit prodej předmětného pozemku

za kupní cenu 500 Kč/m2. Celková kupní cena činí 23. 500 Ke.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 7. 4. 2020

1289/35/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 6051/67, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města odkládá

bod Žádost o prodej části pozemku pare. č. 6051/67, k. ú. Velké Meziříčí

1290/35/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 6000/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 750 m2 z pozemku pare. č. 6000/1, k. u. Velké Meziříčí a
doporučue zastupitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 7.4. 2020

1291/35/RM/2020 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2804/3, obec a k. u. Velké Meziříčí, úl.
Novosady - letní zahrádka



I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 3 m2 z pozemku pare. č. 2804/3, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění letní zahrádky. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou radou města stanoveny
podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.
Termín: 18. 3. 2020

1292/35/RM/2020 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2817, obec a k. ú. Velké Meziříčí,
Náměstí - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 40 m2 z pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění letní zahrádky. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou radou města stanoveny
podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.
Termín: 18.3.2020

1293/35/RM/2020 Žádost o pronájem části pozemků pare. č. 5620/4 a pare. č. 5620/8, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Třebíčská

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 40 m2 z pozemku pare. č. 5620/4 a části o výměře 8 m2 z pozemku
pare. č. 5620/8, oba pozemky k. u. Velké Meziříčí, za roční nájemné 50 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu, sdělit usnesení rady města společnosti a připravit materiál pro jednání rady
města.

Termín: 18. 3. 2020

1294/35/RM/2020 Rozbor hospodaření k 31. 12. 2019

I. Rada města schvaluje
rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 31. 12. 2019

1295/35/RM/2020 Rozpočtové opatření - vybavení KMS Lhotky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Lhotky
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 6171 ORG 307 vybavení komise místní správy Lhotky (NTB, projektor, plátno,
tiskárna)
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 6. 3. 2020



1296/35/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

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

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města
Termín: 6. 3. 2020

1297/35/RM/2020 ZS Školní - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055
nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a uděluje písemný
souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy materiálu, příspěvkové
organizaci v pořizovacích cenách:

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055 ....... 24.912,40 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 6.3.2020

1298/35/RM/2020 Dohoda o splátkách dluhu

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 7.410,- Kč, vzniklého z titulu náhrady škody vůči žadatelce

s měsíčními splátkami ve výši 500,- Ke s
počátkem splaceni od března 2020 s tím, že v případě, že žadatelka nesplní některou měsíční splátku, stává se
splatnou najednou celá zbývající část dluhu.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrej Javůrkové

1. 1. zajistit uzavření dohody o splátkách dluhu.
Termín: 20.3.2020

1299/35/RM/2020 Dodatek č. l ke směrnici Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. l vnitřní směrnice č. 2/2019 Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů města Velké Meziříčí.

1300/35/RM/2020 Závěry z inventarizace za rok 2019 - vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje

předložený materiál Inventarizační zprávu za rok 2019 - závěry z provedené inventarizace v plném
znění vč. příloh. Součástí návrhu usnesení je Zápis z jednání hlavní inventarizační komise ze dne 21. 2. 2020 a
souhrnná tabulka vyřazovaného majetku v rámci inventarizace za rok 2019.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. promítnout závěry z inventarizace 2019 do účetnictví a evidence majetku města. Další úkoly vč. termínů
jejich plnění vyplývají ze Zápisu z jednání hlavní inventarizační komise ze dne 21. 2. 2020.



Termín: 30.4.2020

1301/35/RM/2020 Termíny řemeslných trhů v roce 2020

I. Rada města schvaluje
navržené terminy, skladbu sortimentu a umístění stánků při prodejních trzích ve dnech 13. 5.2020 a 14.6.2020.

1302/35/RM/2020 Blokové čištění 2020

I. Rada města schvaluje
Harmonogram blokového čištění na jaře 2020

1303/35/RM/2020 Schválení smluv na pronájem hrobových míst

I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvy pro hrobová místa podle přiloženého seznamu

1304/35/RM/2020 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města

1305/35/RM/2020 Žádost o udělení výjimky MS

I. Rada města povoluje
pro školní rok 2020/2021 v souladu s § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)výjimku z nejvyššího
poctu dětí v Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci takto:
MS Sokolovská 100 dětí
MS Sportovní 78 dětí
MS Čechova 100 dětí

MS Nad Plovárnou 56 dětí
MS Mírová 84 dětí

1306/35/RM/2020 Zvláštní užívání komunikace

I. Rada města souhlasí

se zvláštním užíváním komunikace dne 30 dubna 2020 průvodu při akci "Čarodějnice 2020" v době od 17 do 19
hodin v trase Ostrůvek-Nábřeží-Lipnice-Nad Gymnáziem-Fajtův kopec.

1307/35/RM/2020 Návrh na vyřazení a odprodej automobilu AVIA A31 VALNÍK 4J6 0575

I. Rada města schvaluje
vyřazení a odprodej automobilu AVIA A31 VALNÍK 4J6 0575, inventární číslo 14281 formou prodeje zájemci s
nejvyšší nabídkovou cenou, nejméně však za 21. 000,- Kč včetně DPH.


