
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 38. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se' konala dne 1. 4. 2020

1369/38/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 38. schůze rady města ze dne l. 4. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 38. schůze rady města ze dne l. 4. 2020 Ing. Petra Veličku a Mgr. Josefa Prokopa

1370/38/RM/2020 Schválení programu 38. schůze rady města konané dne l. 4. 2020

I. Rada města schvaluje
program 38. schůze rady města ze dne l. 4. 2020:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 38. schůze rady města ze dne l. 4. 2020
Schválení programu 38. schůze rady města konané dne l. 4. 2020
Připomínky k zápisu z 37. zasedání rady města
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 pozemku města pare. č.
2843, k. u. Velké Meziříčí
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
312/1, k. u. Kúsky
Bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 1099/4, pare. č. 1099/5 a části
pozemku pare. č. 1108, k. u. Dolní Radslavice od Kraje Vysočina -
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemků pare. č. 5620/4 a
pare. č. 5620/8, k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská
Žádost o výpůjčku částí pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké
Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka před cukrárnou
Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. u. Velké
Meziříčí, ulice Hornoměstská - letní zahrádka
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2804/3,
obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. Novosady - letní zahrádka
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku pare. č. 2817, obec
a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka
Žádost o souhlas s uvedením adresy pro předmět podnikání
Souhlas s přijetím daru
Jmenování kronikáře města

Přehledy o plnění rozpočtu a zprávy o činnosti příspěvkových organizací
Rozpočtové opatření - nákup elektromobilu pro MP
Rozpočtové opatření - VO ulice Záviškova
Rozpočtové opatření - přeložka VO ul. Vrchovecká
Zapojení transferů do rozpočtu města
Návrh na vyřazení a odprodej vozidla městské policie Škoda Octavia
combi a světelné soupravy
Komise rady města - personální změny
Hodnocení práce ředitele TSVM s. r. o. za měsíc březen 2020
Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s. r. o. za měsíc březen 2020
Žádost o prominutí plateb dle podnájemní a pachtovní smlouvy uzavřené
se společností JUPITER dub s. r. o. dne 17. 11. 2019
Různé
Závěr



1371/38/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 neschvaluje
uzavřeni 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 pozemků města pare. č. 5810/34, 6399/5,
5837/3, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel VN a telekomunikační síť.
Nová žádost může být znovu projednána po evidování nové územní studie dané lokality.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a. s.
Termín: 30. 4. 2020

1372/38/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 2843, 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 pozemku města pare. č. 2843, 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 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: 30. 4. 2020

1373/38/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 312/1, k.
u. Kúsky

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 tíži pozemku města pare. č. 312/1, k. u. Kúsky, 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 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: 30. 4. 2020

1374/38/RM/2020 Bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 1099/4, pare. č. 1099/5 a části pozemku
pare. č. 1108, k. u. Dolní Radslavice od Kraje Vysočina

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 1099/4, pare. č. 1099/5 a části o výměře 18
m2 z pozemku pare. č. 1108 (dle GP pozemek pare. č. 1108, nová výměra 18 m2), všechny pozemky v k.
u. Dolní Radslavice ve vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 16. 6. 2020

1375/38/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemků pare. č. 5620/4 a pare. č.
5620/8, k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem společností GREMIS, s. r.
o., se sídlem Jihlavská 230, Velké Meziříčí části o výměře 40 m2 z pozemku pare. č. 5620/4 a části o výměře 8
m2 z pozemku pare. c. 5620/8, oba pozemky k. u. Velké Meziříčí, za účelem vybudování nové opěrné zdi za
těchto podmínek: nájemní poměr na dobu určitou, a to od l. 4. 2020 do 31. 7. 2020, s možností ukončení
dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s měsíční
výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 50 Kč/m2. Celkový roční pronájem bude činit 800 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 29. 5. 2020

1376/38/RM/2020 Žádost o výpůjčku částí pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké Meziříčí,
Náměstí - letní zahrádka před cukrárnou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 2,7 m2 a části 2,7 m2, tj. celkem 5,4 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: 29. 4. 2020

1377/38/RM/2020 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. u. Velké Meziříčí,
ulice Hornoměstská - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 20 m2 z pozemku pare. č. 2850/13, 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: 29. 4. 2020

1378/38/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2804/3, obec a k. u.
Velké Meziříčí, úl. Novosady - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 3 m2 z pozemku pare. č. 2804/3, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění letní zahrádky mezi půcitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem

na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do 31.
10. 2020.
II. Rada města ukládá



l. Havránkové Renatě

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

1379/38/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku pare. č. 2817, obec a k. u.
Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce částí o výměře 40 m2 z pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění letní zahrádky mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností Jéčko s. r. o.,
se sídlem Za Horou 2199/9, Velké Meziříčí na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do 31. 10. 2020.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu k podpisu.

Termín: 29.5.2020

1380/38/RM/2020 Žádost o souhlas s uvedením adresy pro předmět podnikání

I. Rada města souhlasí
s uvedením adresy Náměstí 24/25, 594 Ol Velké Meziříčí pro předmět podnikání OSVČ
|_ Souhlas je vydáván pro podnikání v oboru volná živnost.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit souhlas pro

Termín: 30. 4. 2020

1381/38/RM/2020 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí

ve smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpoftů s přijetím věcných darů - knihy
a novin dle přílohy žádosti ze dne 23. 3. 2020 pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

1382/38/RM/2020 Jmenování kronikáře města

I. Rada města jmenuje
od l. dubna 2020 paní PharmDr. Helenu Švecovou kronikářkou města.

Termín: 10. 4.2020

1383/38/RM/2020 Přehledy o plnění rozpočtu a zprávy o činnosti příspěvkových organizací

I. Rada města bere na vědomí

předložené přehledy plnění rozpočtu a zprávy o činnosti příspěvkových organizací města.

1384/38/RM/2020 Přehledy o plnění rozpočtu a zprávy o činnosti příspěvkových organizací

I. Rada města schvaluje



odměnu ředitelům příspěvkových organizací města za II. pololetí 2019

1385/38/RM/2020 Rozpočtové opatření - nákup elektromobilu pro MP

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 500 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení
Rozdělení: 500 tis. Kč - § 5311 nákup elektromobilu pro městskou policii
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

1386/38/RM/2020 Rozpočtové opatření - VO ulice Záviškova

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 500 000,00 Kč - § 3421 využití volného času dětí a mládeže
Rozděleni: 500 000,00 Kč - § 3631 veřejné osvětlení - VO úl. Závíškova
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

Termín: 30.4.2020

Termín: 30.4.2020

1387/38/RM/2020 Rozpočtové opatření - přeložka VO ul.Vrchovecká

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 280 000,00 Kč - § 3421 využití volného času dětí a mládeže
Rozdělení: 280 000,00 Kč- § 3631 veřejné osvětlení-přeložka VO ul. Vrchovecká
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 4. 2020

1388/38/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci 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: 30. 4. 2020

1389/38/RM/2020 Návrh na vyřazení a odprodej vozidla městské policie Škoda Octavia combi a
světelné soupravy

I. Rada města schvaluje
vyřazení a odprodej:



l) vozidla městské policie Škoda Octavia comb 1,6 MPi, 4J51107, barva bílá, inventární číslo 14272, formou
prodeje zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou, nejméně však za 85. 000,- Kč včetně DPH.
2) světelné rampy modré VSL 012F-2S (maják), inventární číslo 13774, formou prodeje zájemci s nejvyšší
nabídkovou cenou, nejméně však za 12. 100,- Kč včetně DPH.

1390/38/RM/2020 Komise rady města - personální změny

I. Rada města odkládá

bod Komise rady města - personální změny

1391/38/RM/2020 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc březen 2020

1392/38/RM/2020 Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s.r.o. za měsíc březen 2020

1393/38/RM/2020 Žádost o prominutí plateb dle podnájemní a pachtovní smlouvy uzavřené se
společností JUPITER dub s. r.o. dne 17. 11. 2019

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí
odkládá bod Žádost o prominutí plateb dle podnájemní a pachtovní smlouvy uzavřené se společností JUPITER
dub s. r. o. dne 17. 11. 2019 na příští schůzi rady města


