
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 39. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 15. 4. 2020

1394/39/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu z 39. schůze rady města ze dne 15. 4. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 39. schůze rady města ze dne 15. 4. 2020 MVDr. Ivo Sulce a Ing. Františka Fňukala

1395/39/RM/2020 Schválení programu 39. schůze rady města konané dne 15. 4. 2020

I. Rada města schvaluje
program 39. schůze rady města ze dne 15. 4. 2020:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 39. schůze rady města ze dne 15. 4. 2020
3. Schválení programu 39. schůze rady města konané dne 15 4. 2020
4. Připomínky k zápisu z 38. zasedání rady města
5. Zastoupení města Velké Meziříčí v Mikroregionu Velkomeziříčsko -

Bítešsko

6. Schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí
7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží

pozemku města pare. č. 172/8, k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí
8. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2818/3,

obec a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka
9. Návrh na směnu částí pozemku pare. č. 312/1 za část pozemku pare. č.

st. 15, k. u. Kúsky
10. Návrh na směnu částí pozemků v k. u. Olší nad Oslavou
11. Žádost o prodej pozemku pare. č. 5280/4, k. u. Velké Meziříčí
12. Žádost o provedení stavebních úprav v "Areálu zdraví"
13. Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za I. Q 2020
14. Nájmy bytů a nebytových prostor
15. Prodloužení nájemních smluv na byty
16. Zpráva o činnosti bytové komise za I. čtvrtletí 2020
17. Zapojení transferů do rozpočtu města
18. Mateřská škola Velké Meziříčí - nabídka nepotřebného majetku
19. Rozpočtové opatření - dataprojektory ZŠ Oslavická
20. Rozpočtové opatření - dar nemocnici Třebíč
21. Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení úl. Pod Stráni
22. Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení úl. Záviškova
23. Zápis dětí do mateřských škol
24. Grantový systém podpory kultury
25. Školné ve školních družinách
26. Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Mostiště
27. Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Olší nad Oslavou
28. Žádost o prominutí plateb dle podnájemní a pachtovní smlouvy uzavřené

se společností JUPITER dub s. r. o. dne 17. 11. 2019
29. Souhlas s přijetím daru Vodárenská a. s.
30. Zřízení příspěvkové organizace Sportoviště VM
31. Různé
32. Závěr



1396/39/RM/2020 Zastoupení města Velké Meziříčí v Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko

I. Rada města ruší

delegaci Ing. Jiřiny Jurdové k účasti na Valných hromadách Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko, IČ:
71219986
II. Rada města deleguje
k účasti na Valných hromadách Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko, IČ: 71219986, místostarostu města
Ing. Františka Smažila

1397/39/RM/2020 Schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, s účinností ode dne 1. 5. 2020 "Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí".
II. Rada města ukládá

l. Vilmě Drápelové
1. 1. Nechat podepsat "Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí" starostou a m ístosta rostou.

Termín: 30. 4. 2020

1. 2. Nechat zveřejnit úplné znění "Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí" platné k 1. 5.2020 na
intranetu Městského úřadu Velké Meziříčí a na webu města Velké Meziříčí (www.velkemezirici.cz).

Termín: 30. 4. 2020

1398/39/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku
města pare. č. 172/8, k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
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 pozemku města pare. č. 172/8, k. u. Lhotky u
Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN 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: 15.5. 2020

1399/39/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u.
Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění letní zahrádky mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností Kavárna a
Bistro termoska s. r. o., se sídlem Ruda 31, 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 o výpůjčce k podpisu
Termín: 30.6.2020



1400/39/RM/2020 Návrh na směnu částí pozemku pare. č. 312/1 za část pozemku pare. č. st. 15, k.
u. Kúsky

I. Rada města ruší

usnesení č. 856/24/RM/2019, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 350 m2 z pozemku
care. č. 12/ k. ' K' r čil 'l m"sta schválit prodej předmětných částí pozemku

za kupní cenu 130 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 326 m2 z pozemku pare. č. 312/1 (dle GP nová pare. č. 312/16), části
o výměře 10 m2 z pozemku pare. č. 312/1 (dle GP nová pare. č. 312/15) a části o výměře 23 m2
z pozemku pare. č. 312/1 (dle GP nová pare. č. 312/17), všechny pozemky k. u. Kúsky v majetku města za část
o výměře 8 m2 z pozemku pare. č. st. 15 (dle GP nová pare. č. 315'i " h 7pmkv k. u. Kúskv a doDoručue
zastupitelstvu města schválit směnu předmětných částí pozemků s

Doplatek činí 45.630 Kč ve prospěch města.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru směny, sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města

Termín: 16. 6. 2020

1401/39/RM/2020 Návrh na směnu částí pozemků v k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny pozemku pare. č. 2034, části o výměře 158 m2 z pozemku pare. č. 33/1 (dle GP
pozemek pare. č. 33/1 - nová výměra 158 m2), části o výměře 98 m2 z pozemku pare. č. 2028/7 (dle GP nová
pare. č. 2028/86), všechny pozemky k. u. Olší nad Oslavou ve vlastnictví města Velké Meziříčí za část o
výměře 18 m2 z pozemku pare. č. 31/1 (dle GP nová pare. č. 31/3), část o výměře 520 m2 z pozemku
pare. č. 32/1 (dle GP nová pare. č. 32/2), všechny pozemky k. u. Olší nad Oslavou a doDoručue zastUDitelstvu
města schválit směnu předmětných částí pozemků s

s doplatkem ve výši 1. 100 Kč ve prospěch
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 16. 6. 2020

1402/39/RM/2020 Žádost o prodej pozemku pare. č. 5280/4, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 5280/4 o výměře 1.325 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí a
doooručuie za i l esta neschválit prodej předmětného pozemku

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

1403/39/RM/2020 Žádost o provedení stavebních úprav v "Areálu zdraví"

I. Rada města bere na vědomí

přiloženou dokumentaci včetně rozpočtu týkající se rekonstrukce spodního patra budovy "Areálu zdraví". Velké
Meziřiči, Sportovní 7 ve výši max. 1. 143. 000,- Kč bez DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové



1. 1. vypracovat dohodu mezi nájemcem a městem Velké Meziříčí o vypořádání nákladů na rekonstrukci. Před
započetím stavebních úprav nájemce předloží závazná stanoviska dotčených orgánů.

Termín: 30. 4. 2020

1404/39/RM/2020 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za I.Q 2020

I. Rada města bere na vědomí

informace o nedoplatcích na nájemném a platbách za služby v bytech a nebytových prostorách.

1405/39/RM/2020 Nájmy bytů a nebytových prostor

I. Rada města bere na vědomí
informace týkající se nájmů bytů, nebytových prostor a pozemků.
II. Rada města odkládá
projednání odkladu splátek nájemného za pronájem nebytových prostor umístěných v l. NP budovy Obecník na
adrese Náměstí 79/3 ve Velkém Meziříčí dle nájemní smlouvy ze dne 3. 12. 2018 uzavřené se společností
Kavárna a Bistro termoska s. r. o., IC: 061 25 638, Ruda č. p. 31, 594 Ol Velké Meziříčí
III. Rada města neschvaluje
odpuštění ani snížení nájemného za pronájem části pozemku pare. č. 5894/2, k. ú. Velké Meziříčí dle nájemní
smlouvy ze dne 18. 9. 1998 uzavřené se společností BigBoard Praha, a. s., se sídlem Na strži 2097/63, 140 00
Praha 4.

IV. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. informovat žadatele společností BigBoard Praha, a.s. o rozhodnutí RM.
Termín: 15. 5.2020

2. Ing. Magdaléně Kašparové

2. 1. zajistit na webu města zveřejnění výzvy k podání žádostí o prominutí nájemného z nebytových prostor pro
nájemce, kteří jsou dotčeni nařízením vlády o uzavření provozoven

Termín: 17.4.2020

1406/39/RM/2020 Prodloužení nájemních smluv na byty

I. Rada města souhlasí

s prodloužením nájemních smluv dodatkem 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
30. . 21,
byt na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s
30. M.2»21,
byt na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s
dva roky.

do

do

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. ři ravi k podpisu dodatky na byty na adrese V Jirchářích 313/6
, Čermákova 2065/10

Karlov 1001/3

Termín: 31. 5.2020

1407/39/RM/2020 Zpráva o činnosti bytové komise za I. čtvrtletí 2020



I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti bytové komise.

1408/39/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci březnu a dubnu 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

1409/39/RM/2020 Mateřská škola Velké Meziříčí - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova
1523/10 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:

Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/10 ....... 562.261,77 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 24.4.2020

1410/39/RM/2020 Rozpočtové opatření - data projektory ZŠ Oslavická

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 70 tis. Kč - § 3319 čarodějnice
Rozdělení: 70 tis. Kč -§ 3113 data projektory pro ZŠ Osla vička
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30. 4. 2020

1411/39/RM/2020 Rozpočtové opatření - dar nemocnici Třebíč

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3522 poskytnutí daru příjemci Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace se sídlem
Purkyňovo nám. 133/2, 674 Ol Třebíč, IČ: 00 839 396 jako finanční příspěvek na zajištění ochranných pomůcek
pro zaměstnance nemocnice
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 4.2020



2. Kateřině Cejkové

2. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

1412/39/RM/2020 Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení úl. Pod Strání

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 500 tis. Kč - § 2212 rekonstrukce komunikace úl. Pod Strání
Rozděleni: 500 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení úl. Pod Strání
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 4. 2020

Termín: 30. 4. 2020

1413/39/RM/2020 Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení úl. Záviškova

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 500 tis. Kč - § 3421 Dóza - rekonstrukce bývalé masny
Rozdělení: 500 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení úl. Záviškova
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpoftové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30.4.2020

1414/39/RM/2020 Zápis dětí do mateřských škol

I. Rada města bere na vědomí
informace ředitelů Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace. Základní a mateřské školy Velké
Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkové organizace a Základní a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové
organizace o podmínkách zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

1415/39/RM/2020 Grantový systém podpory kultury

I. Rada města schvaluje
schvaluj Dodporu v rámci Grantového systému podpory kultury:

(FAJTFEST) ve výši 50 tis. Kč
Římskokatolická farnost Velké Meziříčí (ADVENT) ve výši 18 tis, Kč
Obec Krásněves (Život a dílo spisovatele Ladislava Dvořáka) ve výši 30 tis. Kč
Muzejní a vlastivědná společnost (Vlastivědný věstník moravský) ve výši 5 tis. Kč

II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové
1. 1. zařadit schválené částky do rozpočtu

2. JUDr. Vilmě Drápelové
2. 1. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace

III. Rada města neschvaluje
podporu v rámci Grantového systému podpory kultury:

Termín: 30.4.2020

Termín: 15. 5.2020



(Novinářkou v Kocourkově)

1416/39/RM/2020 Školné ve školních družinách

I. Rada města bere na vědomí

rozhodnutí ředitelů Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická
1800/20, Základní školy Velké Meziříčí,, Školní 2055, příspěvkové organizace a Základní a mateřské školy Velké
Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace od dubna 2020 po dobu uzavření škol nevybírat školné ve školních
družinách.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení ředitelům škol

Termín: 30. 4. 2020

1417/39/RM/2020 Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Mostiště

I. Rada města souhlasí

s předložením žádosti o poskytnutí dotace na dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Mostiště na rok
2021.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zpracovat žádost "Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Mostiště na rok
2021" a předložit ji příslušnému orgánu.

Termín: 14. 5.2020

1418/39/RM/2020 Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Olší nad Oslavou

I. Rada města souhlasí
s předložením žádosti o poskytnutí dotace na dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Olší nad
Oslavou na rok 2021.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zpracovat žádost "Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Olší nad
Oslavou na rok 2021" a předložit ji příslušnému orgánu.

Termín: 14. 5. 2020

1419/39/RM/2020 Žádost o prominutí plateb dle podnájemní a pachtovní smlouvy uzavřené se
společností JUPFTER dub s. r.o. dne 17. 11. 2019

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí
souhlasí s prominutím plateb společnosti Jéčko, s. r. o.. Za Horou 2199/9, 594 Ol Velké Meziříčí, IČO 08560129,
zastoupené panem Tomášem Hrabálkem, za podnájemné v délce 2 měsíců - tj. dubna 2020 a května 2020
II. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí
souhlasí s prominutím platby poměrné částky z již zaplaceného nájmu za měsíc březen 2020 společnosti
Jéčko, s. r. o., Za Horou 2199/9, 594 Ol Velké Meziříčí, IČO 08560129, zastoupené panem Tomášem Hrabálkem,
dle výpočtu ekonomky JUPITER dubu s. r. o. Velké Meziříčí paní Marie Pospíšilové
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Milanu Dufkovi

1. 1. informovat jednatele společnosti Jéčko, s. r. o., Za Horou 2199/9, 594 Ol Velké Meziříčí, IČO
08560129 pana Tomáše Hrabálka o rozhodnutí rady města v působnosti Valné hromady společnosti
JUPITER dub s. r. o.

Termín: 20.4.2020



1420/39/RM/2020 Souhlas s přijetím daru Vodárenská a.s.

I. Rada města souhlasí

sjiřijetím daru od společnosti Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IC: 494 55 842 ve výši 25.000,- Kč pro účely boje s koronavirem Covid-19 a všemi úkony či činnostmi s tím
souvísejicimi.

II. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 25 tis. Kč - § 5213 dar od společnosti Vodárenská akciová společnost, a. s. na účely boje s
koronavirem Covid-19

Rozdělení: 25 tis. Kč - § 5213 zapojení daru do výdajů na krizová opatření
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zajistit podpis darovací smlouvy.

2. Kateřině Cejkové

2. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 24.4. 2020

Termín: 30. 4.2020

1421/39/RM/2020 Zřízení příspěvkové organizace Sportoviště VM

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zřídit Sportoviště VM, příspěvkovou organizaci k l. 9. 2020
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Sportoviště VM, příspěvkové organizace ve znění uvedeném v
příloze


