
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 37. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 18. 3. 2020

1311/37/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 37. schůze rady města ze dne 18. 3. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 37. schůze rady města ze dne 18. 3. 2020 Ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo Šulce

1312/37/RM/2020 Schválení programu 37. schůze rady města konané dne 18. 3. 2020

I. Rada města schvaluje
program 37. schůze rady města ze dne 18. 3. 2020:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 37. schůze rady města ze dne 18. 3. 2020
Schválení programu 37. schůze rady města ze dne 18. 3. 2020
Připomínky k zápisu z 36. zasedání rady města
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíží pozemků města pare. č. 624 a
2845/1, k. u. Velké Meziřfčf
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina, k. u. Velké
Meziříčí, úl. K Novému nádraží
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemku města pare. č. 5903, k. u. Velké Meziříčí
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města pare. č. 5810/34, 6399/5, 5837/3, k u. Velké Meziříčí
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č.
2555/5, 2555/22, 2555/31, 2742 a pare. č. 2886/8, k. u. Velké Meziříčí
Žádost o odkup příjezdové komunikace, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezděkov
Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 5678/1 a 2791, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Příkopy
Žádost o prodej pozemku pare. č. 5682/12, k. u. Velké Meziřfčí, úl.
Novosady
Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké
Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka
Návrh na směnu pozemků mezi městem Velké Meziříčí a společností
BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o., lokalita Čechovy Sady II.
Návrh na koupi pozemků pare. č. 3370/10 a 3425/3, k. u. Velké Meziříčí
Návrh na koupi veřejného osvětlení na úl. U Tržiště, k. u. Velké Meziříčí
Návrh na koupi pozemku pare. č. 5254/4, k. u. Velké Meziříčí
Žádost o souhlas s výkopovými pracemi a s částečným ubouráním
hřbitovní zdi

Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení ze dne 30. 10. 2019
Návrh na zrušení usnesení č. 353/18/ZM/2016
Obsazení bytů
Prodloužení nájemních smluv na byty
Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
Žaloba na vyklizení ubytovací jednotky
Žádost o provedení stavebních úprav v "Areálu zdraví"
Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce s JUPITER dub, s. r. o.
Dodatek č. 2 ke směrnici Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů
Zapojení transferů do rozpočtu města
Dóza - nabídka nepotřebného majetku



30. ZS Oslavická - nabídka nepotřebného majetku
31. Rozpočtové opatření - výměna oken a dveří administrativní budovy TSVM
32. Rozpočtové opatření - naučné stezky
33. Rozpočtové opatření - odchodné
34. Rozpočtové opatření - oprava kanalizace ve dvoře ZŠ Sokolovská
35. Rozpočtové opatření - prodloužení plynovodu Třebíčská
36. Rozpočtové opatření - daňové přiznání právnických osob 2019 za město

(ZM)
37. Rozpočtové opatření-převod dotace pro Sociální služby města Velké

Meziřiči (ZM)

38. Rozpočtové opatření - podíl města na obnově kulturních památek Program
regenerace 2020 (ZM)

39. Rozpočtové opatření - dotace ŘK farnosti na opravu varhan (ZM)
40. Souhlas s podáním žádosti do Fondu Vysočina
41. Zřízení příspěvkové organizace Sportoviště VM
42. Grantový program Informační a komunikační technologie 2020 (Program

na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina)
43. Grantový program Zdravé město - Město Velké Meziříčí 2020
44. Žádost o podání dotace "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí

2020"
45. Žádost o povolení uzavření náměstí ve Velkém Meziříčí - "6. ročník

Memoriálu zasloužilých funkcionářů"
46. Žádost o pověření nových členů zastupitelstva města k přijímání

prohlášení snoubenců o vstupu do manželství
47. Žádost o úpravu podmínek provozu psího útulku pro opuštěné psy ve

Velkém Meziříčí

48. Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze dne 4. l. 2011
49. Kola pro Afriku 2020
50. Zapojení města Velké Meziříčí do iniciativy EU WÍFÍ4EU
51. Mezinárodní den tance

52. Výroční zpráva města Velké Meziříčí za r. 2019 o poskytování informací
dle žák. č. 106/1999 Sb.

53. Komise rady města - personální změny
54. Směrnice k řízení projektů Městského úřadu Velké Meziříčí
55. Výběrové řízení na jednatele / jednatelku společnosti JUPITER dub s. r. o.
56. Hodnocení práce ředitele TSVM s. r. o. za měsíc únor 2020
57. Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s. r. o. za měsíc únor 2020
58. Přerušení provozu MS
59. Rozpočtové opatření - oprava střechy KD Lhotky
60. Rozpočtové opatření - rezerva na krizová opatření
61. Různé
62. Závěr

1313/37/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 624 a
k. u. Velké Meziříčí ' - -- ^—--.——^---—. -—. ^, -,

I. Rada města schvaluje
uzavřeni smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CEHN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, k tíží pozemků města pare. č. 624 a 2845/1, k. u. Velké Meziříčí, za
účelem umístění a provozováni podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku v
rozsahu geometrického plánu č. 5099-238/2019. Služebnost se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou
úhradu 320 Kč plus DPH stanovené platným právním předpisem.
II. Rada města . ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti CETIN a.s.

Termín: 3. 4. 2020



1314/37/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina, k. u. Velké Meziříčí, úl. K
Novému nádraží

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, IČ 708 90 749, se sídlem Žižkova
1882/57, 587 33 Jihlava jako povinným a městem Velké Meziříčí jako oprávněným za účelem zřízení a
provozování stavby „Přechod pro pěší vč. osvětlení - úl. K Novému nádraží" dle GP č. 5155-383/2019.
Oprávněný má v souvislosti se zřízením a provozem stavby právo vstupovat a vjíždět na pozemek pare. č.
5708/1, k. u. Velké Meziříčí. Služebnost se sjednává bezúplatně a na dobu, po kterou bude oprávněným
provozována stavba na pozemku.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města kraji Vysočina
Termín: 3. 4. 2020

1315/37/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku
města pare. č. 5903, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 Ol, k tíží pozemku města pare. č. 5903, k. u. Velké
Meziříči, za účelem umístění distribuční soustavy - uzemnění úsekového vypínače na pozemku a za účelem
jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu na pozemku a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve
výši 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: 3. 4.2020

1316/37/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží pozemků
města pare. č. 5810/34, 6399/5, 5837/3, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města odkládá
bod Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č. 5810/34,
6399/5, 5837/3, k. ú. Velké Meziříčí

1317/37/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č. 2555/5,
2555/22, 2555/31, 2742 a pare. č. 2886/8, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíží pozemků města pare. č. 2555/5, 2555/22, 2555/31, 2742 a 2886/8,
k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN a pojistkových
skříní 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: 3.4.2020

1318/37/RM/2020 Žádost o odkup příjezdové komunikace, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezděkov

I. Rada města neschvaluje
koupi stavby přiezdové komunikace vybudované na oozemku města care. č. 1308/1, k. u. Velké
Meziříčí od za kupní cenu 75.000 Kč.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce.

Termín: 1. 4. 2020

1319/37/RM/2020 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 5678/1 a 2791, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Příkopy

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 78 m2 z pozemku pare. č. 5678/1 a části o výměře cca 8 m2 z
pozemku pare. č. 2791, oba oozemkv k. u. Velké Meziříčí a d oruč ie zastu i Istvu m"sta schválit prodej
předmětných částí pozemků , za kupní cenu 200
Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 31. 7.2020

1320/37/RM/2020 Žádost o prodej pozemku pare. č. 5682/12, k. u. Velké Meziříčí, úl. Novosady

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 5682/12 o výměře 35 m2 obec a k. u. Velké Meziříčí a do ru e
zastupitelstvu města schválit prodej předmětného pozemku

za kupní cenu 483 Kč/m2. Celková kupní cena činí 16.905 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 16. 6. 2020

1321/37/RM/2020 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí,
Náměstí - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 5 m2 z pozemku pare. č. 2818/3, 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: 15. 4. 2020



1322/37/RM/2020 Návrh na směnu pozemků mezi městem Velké Meziříčí a společností
BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o., lokalita Čechovy Sady II.

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 886 m2 z pozemku pare. č. 6051/67, části o výměře 592 m2 z pozemku
pare. č. 6051/67, části o výměře 886 m2 z pozemku pare. č. 6051/67, části o výměře 261 m2 z pozemku pare.
č. 6051/67, části o výměře 127 m2 z pozemku pare. č. 6051/67 a části o výměře 230 m2 z pozemku pare.
č. 6051/67, všechny pozemky obec a k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví města, za část o výměře 2.883 m2 z
pozemku pare. č. 6051/135, pozemek pare. č. 6035/43 a pozemek pare. č. 6035/42, všechny pozemky obec a k.
u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví společnosti BUILDINGcentrum-HSV, s. r.o. se sídlem Karlov 169/88, Velké
Meziříčí a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit směnu předmětných pozemků a částí pozemků se
společností BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o., se sídlem Karlov 169/88, Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti.

Termín: 3.4.2020

1323/37/RM/2020 Návrh na koupi pozemků pare. č. 3370/10 a 3425/3, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemku pare. č. 3370/10 o wm'"' 14 m2 a pozemku pare. č. 3425/3 o
výměře 182 m2, oba pozemky k. u. Velké Meziříčí od

(podíl 1/2) a (podíl 1/2) za kupní cenu 500
Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 16. 6. 2020

1324/37/RM/2020 Návrh na koupi veřejného osvětlení na úl. U Tržiště, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
koupi veřejného osvětlení, vybudovaného na úl. U Tržiště, k. u. Velké Meziříčí, dle přiloženého technického
zákresu, od společnosti Kaufland Česká republika v. o. s., se sídlem Bělohorská 2428/203, Břevnov, Praha 6,
16900, za kupní cenu 40.000 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 30.6.2020

1325/37/RM/2020 Návrh na koupi pozemku pare. č. 5254/4, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemku pare. č. 5254/4 o výměře 118 m2, k. u. Velké Meziříčí od

za kupní cenu 200 Kč/m2. Celková kupní cena činí 23.600

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 7. 4. 2020



1326/37/RM/2020 Žádost o souhlas s výkopovými pracemi a s částečným ubouráním hřbitovní zdi

I. Rada města souhlasí

s provedením výkopových prací na pozemku pare. č. 1383 k. u. Velké Meziříčí, dle zákresu v příloze nazvané
jako "Půdorys suterénu" Podmínkou
souhlasu je uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu ze dne 2. 7. 2018, který bude obsahovat závazek nájemce
splnit podmínky stanovené v závazném stanovisku orgánu státní památkové péče.
II. Rada města souhlasí

s částečným ubouráním hřbitovní zdi na pozemku pare. č. 1383, k. u. Velké Meziříčí,

III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usneseni rady města žadateli.

Termín: 3.4.2020

1327/37/RM/2020 Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení ze dne 30.10.2019

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 931/27/RM/2019 ze dne 30. 10. 2019, kterým schválila
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 15 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou ve
vlastnictví města za část o výměře cca 5 m2 z pozemku pare. č. 91, k. u. Olší nad Oslavou a do oručila
zastuDitelstvu města schválit směnu Dředmětnvch částí Dozemků mezi městem Velké Meziříčí a

Doplatek bude ve výši 130 Kč/m2ve prospěch
města. Úkol bude prodloužen do 30. 6. 2020.
II. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 932/27/RM/2019 ze dne 30. 10. 2019, kterým schválila
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 45 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou ve
vlastnictví města za části o výměře cca 14 m2 z pozemku pare. č. st. 12, k. u. Olší nad Oslavou a doporučila
zastupitelstvu města schválit směnu předmětných částí pozemků mezi městem Velké Meziříčí a

Doplatek bude ve výši 130 Kč/m2ve
prospěch města. Úkol bude prodloužen do 30. 6. 2020.
III. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 934/27/RM/2019 ze dne 30. 10. 2019, kterým schválila
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 43 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou a
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej předmětných částí pozemku

za kupní cenu 130 Kč/m2. Úkol bude prodloužen do 30. 6. 2020.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města

Termín: 30. 6. 2020

1328/37/RM/2020 Návrh na zrušení usnesení č. 353/18/ZM/2016

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 353/18/ZM/2016, kterým schválilo orode' části výměře m2 z
pozemku pare. č. 2766 (dle GP díl "f), obec a k. u. Velké Meziříčí

za kupní cenu 490 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedáni zastupitelstva města.

Termín: 7 4.2020

1329/37/RM/2020 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje



uzavřít náiemní smlouvu na bvt n drese Čermákova 1926/2 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou,

výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc. V případě prvního náhradníka nájemní smlouva na dobu určitou l roku bez
obnovy

l. náhradník:
ohradník:

II. Rada města schvaluje
uzavřít náemní smlouvu na bvt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s
obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

III. Rada města schvaluje
uzavřít náemní smlouvu na byt na adrese Kostelní 1900/1 ve Velkém Meziříčí s trvale
bytem . Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného
55,- Kč/m2/měsíc. V případě druhého náhradníka nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců.

l. náhradník:
2. n hradník:

v případě uskutečnění výměny schvaluie rada města uzavření n' emní ml w n vt n
adrese Pionýrská 1873/1, Velké Meziříčí

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, výše
nájemného 55,-Kc/m2/měsic.

l. náhradník:

2. náhradník:

IV. Rada města schvaluje

• uzavřít na em ní smlouvu na byt

na dobu určitou 2 let počínaje .
• uzavřít na em ní smlouvu na byt

adrese Čermákova 2064/8 Velkém Meziříčí s
. Nájemní smlouva

20, 's nájemného 50,02 Kč/m2/měsíc.
na 'se Bezručova 1543/12, Velké Meziříčí <;

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou počínaje 1. 4. 2020, výše
nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.
uzavřít náemní smlouvu na byt na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí

Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let
Kč/m2/měsíc.

1. 4. 2020, nájemného 50,02

V. Rada města schvaluje
Dočinate 1. 6. 2020 uzavřít náemní smlouvu

obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.
VI. Rada města schvaluje

na adrese Čermákova 2009/49 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s

uzavřít dohodu ukončení nájmu bytu
k 31. 3. 2020

končení na'mu bytu

na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí s

na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí s
k 31. 3.2020



• uzavřít dohodu ukončení na'mu bvtu

• uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu
k 31. 5. 2020

• 1 rit dohodu o ukončení nájmu bytu
k 31. 5.2020

v případě uskutečnění výměny

zavřít dohodu ukončení nájmu bytu

na adrese Bezručova 1543/12, Velké Meziříčí s
31. 3. 2020
na adrese Čermákova 2066/57, Velké Meziříčí s

na adrese Čermákova 2009/49, Velké Meziříčí s

na adrese Pionýrská 1873/1, Velké Meziříčí s

Vil. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvy na byt na adrese Čermákova 1926/2, Velké Meziříčí ), na
byt na adrese Bezručova l /12, Velké M ziřfí adrese Kostelní
1900 l. Velké Me2iříčí na byt na adrese Velké Meziříčí

Termín: 30. 6. 2020

1. 2. uskutečnění trojsměny:
ři r vit nájemní smlouvy na byt na adrese Čermákova 2064/8 Velké Meziříčí

), na byt na adrese Bezručova 1543/12, Velké Meziříčí a na byt
na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí ).

Termín: 30. 4. 2020

1. 3. v případě uskutečnění výměny:
připravit nájemní smlouvu na byt na adrese Pionýrská 1873/1, Velké Meziříčí ).

Termín: 30.6.2020

2. Dagmar Bdinkové

2. 1. DřiDravit dohody o ukončení nájmu bytu na adrese Čermákova 2066/57, Velké Meziříčí s
a bytu na adrese Čermákova 2009/49, Velké Meziříčí s

Termín: 30.6. 2020

3. Dagmar Bdinkové

3. 1. uskutečnění trojsměny:
Dřioravit dohody o ukončení n 'imu bytu

bytu
na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí s

na ad Čermákův 2064/8, Velké Meziříčí s
bytu na adrese Bezručova 1543/12, Velké

Termín: 30. 4.2020

4. Dagmar Bdinkové

4. 1. v případě uskutečnění výměny:
připravit dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Pionýrská 1873/1, Velké Meziříčí s

Termín: 30. 6. 2020

1330/37/RM/2020 Prodloužení nájemních smluv na byty

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:

• byt na adrese Hornoměstská 105/63 ve Velkém Meziříčí s
30. . 020,

• byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
31. 03. 2021,

do

do



ubytovací jednotka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
do 30.09.2020,

byt na adrese Strmá 1050/2 ve Velkém Meziříčí s
byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s

do 30.09.2020,
byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
30. 20,
byt na adrese Bezděkov 1754/45 ve Velkém Meziříčí s
31. 1 021,
byt na adrese Čermákova 2039/53 ve Velkém Meziříčí s

do 31.03.2021.

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. přioravit k podpisu dodatky na
, Strmá 1050/2
), Bezděkov 1754/ 5

na adrese Uhřínovská 540/20

na adrese Hornoměstská 105/63
Bezručova 1543/12
), Čermákova 2039/53 (

do . 09.2020,

do

do

V Jirchánch 313/6

) a ubytovací jednotku

Termín: 30. 4.2020

1331/37/RM/2020 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

na adrese Kostelní 1900/1, 594 Ol Velké Meziříčí s
I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt

dohodou k 30.04.2020.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Kostelní 1900/1).
Termín: 30. 4. 2020

1332/37/RM/2020 Žaloba na vyklizení ubytovací jednotky

I. Rada města souhlasí
s podáním žaloby na vyklizení ubytovací 'ednotkv Uhřfnovská 540/20 ve Velkém Meziříčí proti

pokud předmětnou ubytovací jednotku do
31. 3.2020 nevyklidí a nepředá pronajímateli - městu Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. podat žalobu na vyklizení ubytovací jednotky na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí proti

Termín: 1. 5.2020

1333/37/RM/2020 Žádost o provedení stavebních úprav v "Areálu zdraví"

I. Rada města souhlasí

s provedením rekonstrukce spodního patra budovy "Areálu zdraví", VM, Sportovní 7 dle přiložené kalkulace ;
celkovými předpokládanými náklady ve výši max. 1. 143.000,- Kč bez DPH. Před započetím prací bude radě
města předložena finální projektová dokumentace včetně položkového rozponu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. informovat nájemce o rozhodnutí rady města.



Termín: 1.4.2020

1334/37/RM/2020 Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce s JUPITER dub, s. r. o.

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 2. 1. 2012 uzavřené se spol. JUPITER dub, s. r. o.. Velké
Meziříčí, IC 46 967 036, Náměstí 17, 594 Ol Velké Meziříčí, kterým se dává do výpůjčky movitý majetek
(klimatizace kinosálu) v pořizovací hodnotě 485. 660, - Kč a budova únikového schodiště bez čp/če, která je
součástí pozemku parc.č. 253/4, k. ú. Velké Meziříčí. Předmět výpůjčky se zužuje o myčku nádobí v PC 61.098,-
Kč a stůl bistro v PC 3.049,20 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce s JUPITER dubem.
Termín: 1. 4. 2020

1335/37/RM/2020 Dodatek č. 2 ke směrnici Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů

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

1336/37/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci únoru a březnu 2020 do rozpočtu
města Velké Meziříčí-viz příloha

II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 31. 3.2020

1337/37/RM/2020 Dóza - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Dóza-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 součásti přílohy
materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:

Dóza-středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2 .....11.730,- Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 27. 3. 2020

1338/37/RM/2020 ZS Oslavická - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická
1800/20 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, Oslavická 1800/20 .....46.099,30 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 27.3.2020

1339/37/RM/2020 Rozpočtové opatření - výměna oken a dveří administrativní budovy TSVM

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 97 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 97 tis. Kč - § 3639 výměna oken a dveří v přízemí administrativní budovy Technických služeb VM
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

1340/37/RM/2020 Rozpočtové opatření - naučné stezky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 310 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozděleni: 310 tis. Kč - § 3742 opravy a rozšíření naučných stezek
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpoftu města.

1341/37/RM/2020 Rozpočtové opatření - odchodné

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 452 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 452 tis. Kč - § 6112 zastupitelstva obcí - odchodné
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31. 3. 2020

Termín: 31. 3.2020

Termín: 31. 3. 2020

1342/37/RM/2020 Rozpočtové opatření - oprava kanalizace ve dvoře ZS Sokolovská

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 97 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 97 tis. Kč -§ 2321 oprava vnitřní kanalizace ve dvoře ZŠ Sokolovská
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31. 3. 2020



1343/37/RM/2020 Rozpočtové opatření - prodloužení plynovodu Třebíčská

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 141 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 141 tis. Kč - § 3633 zprovoznění prodloužení plynovodu na úl. Třebíčská a úl. Družstevní
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31. 3.2020

1344/37/RM/2020 Rozpočtové opatření - daňové přiznání právnických osob 2019 za město (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření - převod daně z příjmů právnických osob v rámci rozpočtu
města:

Zdroj: 4. 117. 300,- Kč - úhrada daně z příjmů právnických osob města (hlavní činnost) za rok 2019 z
výdajového na příjmový účet hlavní činnosti

Rozdělení: 4. 117. 300, - Kč - inkaso daně z příjmů právnických osob města za rok 2019 z účtu hlavní činnosti
ve prospěch rozpočtového účtu

Výsledek hospodaření hlavní činnosti za rok 2019 před zdaněním činí 91.893.733 Kč, hodnota daně z hlavní
činnosti je 4. 117. 300,- Kč.
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti (správa bytového a nebytového fondu města) za rok 2019 před
zdaněním činí 12. 491. 744 Kč, hodnota dane z hospodářské činnosti za rok 2019, která bude převedena na
příjmový účet města činí 2.404.640,- Kč. Čistý zisk (HV po zdanění) z hospodářské činnosti převedený do
rozpočtu města činí po odečtu daně 10. 087.104,- Kč.
Celková hodnota daně z příjmů právnických osob z hlavní a hospodářské činnosti činí 6.521.940 Kč.

1345/37/RM/2020 Rozpočtové opatření-převod dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 3 028 000,00 Kč - § 4351 přijatá dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí, příspěvkovou
organizaci

Rozdělení: 3 028 000,00 Kč - § 4351, pól. 5336 zvýšení příspěvku na provoz-převod dotace příspěvkové
organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí

1346/37/RM/2020 Rozpočtové opatření - podíl města na obnově kulturních památek Program
regenerace 2020 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 222. 964, - Kč - § 3322 podíl města k dotaci na kulturní památky
Rozdělení: 222.964, - Kč - § 3322 podíl města k dotaci v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva
kultury v roce 2020 dle přiložené tabulky
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemci dle tabulky Program regenerace 2020 podíl města.

1347/37/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace ŘK farnosti na opravu varhan (ZM)

I. Rada města odkládá



bod Rozpočtové opatření - dotace ŘK farnosti na opravu varhan

1348/37/RM/2020 Souhlas s podáním žádosti do Fondu Vysočina

I. Rada města schvaluje
aby město Velké Meziříčí podalo žádost o dotaci z Fondu Vysočina v rámci dotačního programu "Infrastruktura
cestovního ruchu 2020" v rozsahu dle návrhu.

1349/37/RM/2020 Zřízení příspěvkové organizace Sportoviště VM

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města zřídit Sportoviště VM, příspěvkovou organizaci.
II. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Sportoviště VM, příspěvkové organizace ve znění uvedeném v
příloze.

1350/37/RM/2020 Grantový program Informační a komunikační technologie 2020 (Program na
podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina)

I. Rada města schvaluje

předložený projektový záměr "Informační a komunikační technologie 2020" dle výzvy k
předkládání projektu v Programu na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v
Kraji Vysočina.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

l. l. zpracovat 4 projektové žádosti "Informační a komunikační technologie 2020" podle
pravidel dotačního titulu Kraje Vysočina a předložit na Kraj Vysočina do 10. 4. 2020
(uzávěrka žádosti).

Termín: 10. 4. 2020

1351/37/RM/2020 Grantový program Zdravé město - Město Velké Meziříčí 2020

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací dále uvedeným příjemcům - žadatelům v projektu Grantového
programu Zdravé město 2020:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí, U Světlé 737/24, Velké Meziříčí, IČO
43379711
Název projektu - Večer s hostem 2020, 11. ročník - 8. 000,- Kč
Mgr. Michael Dvorská, Poštovní 8, Velké Meziříčí, IČO 87523264
Název projektu - Cvičení pro seniory - 8. 000,- Kč
Škola TAEKWON-DO I.T. F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z. s.. Laskavá 1802/3, Praha 11, IČO 70867968
Název projektu - Cvičení pro děti - 8.000,- Kč
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájemce a další vzdělávání, Kněžice 109, Kněžice, IČO 25557475
Název projektu - Práce se dřevem v enviromentální výchově - 8. 000,- Kč
Junák - český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s., Uhřínov 114, Uhřínov, IČO 48895539
Název projektu - Indiánské léto 2020 - 8.000,- Kč
Kynologický klub Velké Meziříčí, z. s.. Náměstí 79/3, 594 Ol Velké Meziříčí, IČO 07870680
Název projektu - Zdravě se psím parťákem - 7. 800,- Kč
Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí, IČO 68726732
Název projektu - Aktivní stárnutí - 7.000,- Kč
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, příspěvková organizace, Velké Meziříčí, IČO 70282234
Název projektu - Kruh 2020 - 8.000,- Kč



Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace. Velké Meziříčí, IČO 70993092
Název projektu - Prevence sociálně - patologických jevů žáků 5. až 9. tříd na Základní škole Školní ve Velkém
Meziříčí - 8. 000,- Kč

1352/37/RM/2020 Žádost o podání dotace "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020"

I. Rada města souhlasí

s předložení žádosti o poskytnutí dotace Kraje Vysočina na Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020
pro JPO III Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1.
zpracovat žádost "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020" a předložit ji příslušnému orgánu.

Termín: 23.3.2020

1353/37/RM/2020 Žádost o povolení uzavření náměstí ve Velkém Meziříčí - "6. ročník Memoriálu
zasloužilých funkcionářů"

I. Rada města souhlasí

l. s uzavřením náměstí v neděli 6. září 2020 od 10.00 hod do 19.00 hod na soutěž "6. ročníku Memoriálu
zasloužilých funkcionářů".

2. s bezplatným umístěním stánků na náměstí s občerstvením pro soutěžní družstva a pro návštěvníky
soutěže na soutěž "6. ročník Memoriálu zasloužilých funkcionářů".

3. s poskytnutím finančního příspěvku z kapitoly 5512 Požární ochrana ze schváleného rozpočtu města 2020
na zajištění odměn pro vítěze na soutěž "6. ročníku Memoriálu zasloužilých funkcionářů".

II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit součinnost s městskou policií při soutěžích.
Termín: 6.9.2020

1354/37/RM/2020 Žádost o pověření nových členů zastupitelstva města k přijímání prohlášení
snoubenců o vstupu do manželství

I. Rada města pověřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanovením § lla odst. l písm. a) zákona č.
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zastupitele města Velké Meziříčí MVDr. Ivo Šulce,
Mgr. Tomáše Rapušáka, Ing. Petra Větičku a Mgr. Josefa Prokopa k přijímání
prohlášení snoubenců o vstupu do manželství.

II. Rada města schvaluje
v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, užívání závěsného odznaku při občanských obřadech těmito
členy zastupitelstva města Velké Meziříčí MVDr. Ivo Šulcem, Mgr. Tomášem
Rapušákem, Ing. Petrem Veličkou a Mgr. Josefem Prokopem

1355/37/RM/2020 Žádost o úpravu podmínek provozu psího útulku pro opuštěné psy ve Velkém
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
úpravu podmínek provozu psího útulku pro opuštěné a zatoulané psy ve Velkém Meziříčí.



1356/37/RM/2020 Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze dne 4. l. 2011

I. Rada města schvaluje
uzavřít ke smlouvě o výpůjčce ze dne 4. 1. 2011, uzavřené mezi městem Velké Meziříčí a Diecézní charitou Brno
- Oblastní charitou Zďár nad Sázavou, kterým se mění výčet movitých věcí ve výpůjčce.
II. Rada města ukládá

Termín: 31. 3.2020

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce

1357/37/RM/2020 Kola pro Afriku 2020

I. Rada města souhlasí

s konáním charitativní akce "Kola pro Afriku 2020"

1358/37/RM/2020 Zapojení města Velké Meziříčí do iniciativy EU WÍFÍ4EU

I. Rada města schvaluje
předložený projektový záměr účast "Velkého Meziříčí v iniciativě EU Wifi4EU" a podání žádosti o poukázku 15
000 EUR dle výzvy.

1359/37/RM/2020 Mezinárodní den tance

I. Rada města souhlasí

s konáním akce "Tanec na ulici Rozkoš" u příležitosti Mezinárodního dne tance, který se bude konat v sobotu
25.4.2020 na prostranství před kavárnou Café Panther - úl. Rozkoš 2 od 15 hodin.
II. Rada města souhlasí

s využitím veřejného prostranství před kavárnou Panther, u. Rozkoš 2, dne 25. 4. 2020 v době od 15 hodin, bez
úhrady místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

1360/37/RM/2020 Výroční zpráva města Velké Meziříčí za r. 2019 o poskytování informací dle žák. č.
106/1999Sb.

I. Rada města bere na vědomí

Výroční zprávu města Velké Meziříčí za rok 2019 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1361/37/RM/2020 Komise rady města - personální změny

I. Rada města odkládá
bod Komise rady města - personální změny

1362/37/RM/2020 Směrnice k řízení projektů Městského úřadu Velké Meziříčí

I. Rada města vydává

směrnici rady města Velké Meziříčí č. 2/2020 "Řízení projektů Městského úřadu Velké Meziříčí" platnou od
19.03.2020.
II. Rada města jmenuje
nové členy projektové kanceláře (vzniklé schválením směrnice rady města č. 2/2020 "Řízení projektů Městského
úřadu Velké Meziříčí") takto:

a. Vedoucí projektové kanceláře - starosta Ing. arch. Alexandros Kaminaras.



b. Zástupce vedoucí projektové kanceláře - místostarosta Ing. František Smažil.
c. Tajemník projektové kanceláře - Ing. Zuzana Villertová, referentka odboru výstavby

Méú.

d. Clen projektové kanceláře - Ing. Marek Svaříček, tajemník Měú.
e. Clen projektové kanceláře - Ing. Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby Měú.
f. Člen projektové kanceláře - Bc. Antonín Šilhavý, vedoucí oddělení investorské činností

Méú.

g. Člen projektové kanceláře - Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku
a bytů Měú.

h. Clen projektové kanceláře - Ing. Pavla Pólová, vedoucí odboru finančního Měú
i. Clen projektové kanceláře - Ing. Bc. Josef Švec, vedoucí odboru správního Měú a

koordinátor MAZ l.

III. Rada města ukládá

l. Vilmě Drápelové

1. 1. zveřejnit směrnici rady města Velké Meziříčí č. 2/2020 "Řízení projektů Městského úřadu Velké Meziříčí" na
intranetu města.

Termín: 27. 3.2020

2. Marku Svaříčkovi

2. 1. předat novým členům projektové kanceláře informace o jejich jmenování.
Termín: 27.3.2020

1363/37/RM/2020 Výběrové řízení na jednatele / jednatelku společnosti JUPITER dub s. r.o.

I. Rada města v působnosti
valné hromady společnosti JUPFTER dub s.r.o. Velké Meziříčí rozhodla zrušit výběrové řízení na
obsazení funkce jednatele / jednatelky společnosti JUPITER dub s. r.o., IČ: 46967036, Náměstí 17/19,
594 Ol, Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bohumíře Babáčkové

1. 1. zajistit vrácení přihlášek včetně příloh uchazečům výběrového řízení na obsazení funkce
jednatele/jednatelky společnosti JUPITER dub s. r. o. Velké Meziříčí

Termín: 31. 3. 2020

1364/37/RM/2020 Hodnocení práce ředitele TSVM s. r.o. za měsíc únor 2020

1365/37/RM/2020 Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s. r.o. za měsíc únor 2020

1366/37/RM/2020 Přerušení provozu MS

I. Rada města bere na vědomí
předložené informace

1367/37/RM/2020 Rozpočtové opatření - oprava střechy KD Lhotky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 500 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Lhotky
Rozdělení: 500 tis. Kč - § 3392 oprava střechy kulturního domu m. č. Lhotky
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové



1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpo&u města.
Termín: 31. 3.2020

1368/37/RM/2020 Rozpočtové opatření - rezerva na krizová opatřen i

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 500 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 500 tis. Kč - § 5213 rezerva na krizová opatření
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31. 3.2020


