
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 43. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 27. 5. 2020

1464/43/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu ze 43. schůze rady města ze dne 27. 5. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 43. schůze rady města ze dne 27. 5. 2020 MVDr. Ivo Šulce a Ing. Petra Veličku

1465/43/RM/2020 Schválení programu 43. schůze rady města konané dne 27. 5. 2020

I. Rada města schvaluje
program 43. schůze rady města ze dne 27. 5. 2020:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu ze 43. schůze rady města ze dne 27. 5. 2020
Schválení programu 43. schůze rady města konané dne 27, 5. 2020
Připomínky k zápisu ze 42. zasedání rady města
Komise rady města - personální změny
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
5647, k. u. Velké Meziříčí

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č.
2301/4, 5707/4, 5707/19, 5707/23, 5707/31, 5707/33, k. u. Velké
Meziříčí

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
2755/1, k. u. Velké Meziříčí
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti se státním podnikem Povodí Moravy,
s. p., k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská
Prodej pozemku pare. č. 5280/4, k. u. Velké Meziříčí - odvolání proti
rozhodnutí rady města
Návrh na koupi pozemků pare. č. 3370/10 a 3425/3, k. u. Velké Meziříčí
Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 587/1, k. u. Velké Meziříčí
Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 1320/6, obec a k. u. Velké
Meziříčí, ulice Vrchovecká - letní zahrádka

Darování pozemků a bezúplatné nabytí s Krajem Vysočina, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Novosady, Sokolovská
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 21/1, obec
a k. u. Velké Meziříčí, úl. Rozkoš - letní zahrádka
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Třebíčská

Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na obsazení městské pouti
Návrh na zrušení usnesení č. 1185/32/RM/2020 - parkoviště, úl. Nad
Plovárnou

Zrušení části usnesení č. 1329/37/RM/2020
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky Vorlové
2001, 594 Ol Velké Meziříčí.
Výsledek hospodaření za l. Q roku 2020
Dohoda o převodu investorství
Zrušení zadávacího řízení "Stavební úpravy - Obřadní síň Karlov"
Přehled stavu pohledávek z výkonu přenesené působnosti k 31. 3. 2020
Zapojení transferů do rozpočtu města
Rozpočtové opatření - dar Lince bezpečí
Rozpočtové opatření - vybavení ŠJ Poštovní (náklady hrazené městem)



28. Nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2020
29. Záštita města
30. Jmenování členů komise
31. Otevření věže kostela
32. Souhlas s přijetím daru
33. Kuchyně školní jídelny při MS Mostiště
34. Grantový systém podpory kultury
35. Snížení cen inzerce ve Velkomeziříčsku
36. Den zdraví ve Velkém Meziříčí dne 8. září 2020

37. Žádost o pověření Josefa Komínka člena zastupitelstva města k přijímání
prohlášení snoubenců o vstupu do manželství

38. Aktualizace souhlasu se zařazením města Velké Meziříčí do území MAS
území působnosti MAS MOST Vysočiny na programové období 2021 - 2027

39. Vývoj daňových příjmů vlivem COVID, dopady na rozpočet, návrh
úsporných opatření (informativní materiál)

40. Jednací a organizační řád redakční rady Velkomeziříčska
41. Souhlas s použitím znaku města
42. Různé
43. Závěr

1466/43/RM/2020 Komise rady města - personální změny

I, Rada města jmenuje

pana Josefa Marka, bytem členem komise kulturní a cestovního ruchu.
II. Rada města jmenuje
pana Ing. Tomáše Bílka , bytem členem komise regenerace městské
amátkové zón

III. Rada města jmenuje
pana Ing. Františka Fňukala zástupcem rady města pro komisi bytovou.
IV. Rada města jmenuje
pana Ing. Petra Veličku zástupcem rady města pro komisi kulturní a cestovního ruchu.
V, Rada města jmenuje
pana Mgr. Josefa Prokopa zástupcem rady města pro komisi letopiseckou.
V3. Rada města jmenuje
panal"g- petra veličk" zástupcem rady města pro komisi regenerace městské památkové zóny.
Vil. Rada města jmenuje
pana MVDr. Ivo Šulce zástupcem rady města pro komisi sportovní.
Vlil. Rada města jmenuje
pana Mgr. Josefa Prokopa zástupcem rady města pro komisi školskou.
1K.. Rada města jmenuje
pana Ing. Františka Smažila zástupcem rady města pro komisi zdravého města a místní Agendy 21
(vykonává současně funkci politika Zdravého města vůči Národní síti Zdravých měst).
X. Rada města jmenuje
pana Ing. Františka Fňukala zástupcem rady města pro komisi životního prostředí.
XI. Rada města jmenuje
pana Ing. Jana Oulehlu, bytem , členem komise životního prostředí
XH. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit aktualizaci údajů týkajících se členů komisí rady města na webových stránkách města
Termín: 1. 6. 2020

2. Aleně Hortové

2. 1. předat informaci o zvolení členů komisí rady města personální a mzdové účetní MěÚ Velké Meziříčí pro
případné vyplácení schválených odměn a peněžních plnění za výkon funkce v komisí

Termín: 1. 6. 2020

3. Aleně Hortové



3. 1. předat informace o stanovení /zvolení/ členů komisí rady města věem zvoleným osobám.

Termín: 1. 6. 2020

1467/43/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 5647, k.
u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o změní 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. 5647, 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.
li. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a. s.

Termín: 30. 6. 2020

1468/43/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č. 2301/4,
5707/4, 5707/19, 5707/23, 5707/31, 5707/33, 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. 2301/4, 5707/4, 5707/19, 5707/23,
5707/31 a pare. č. 5707/33, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemního kabelového
vedení VN 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. 6. 2020

1469/43/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 2755/1,
k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti AGM - Agromotor, s. r.o., se sídlem Ostrůvek 300/30, Velké
Meziříčí, k tíži pozemku města pare. č. 2755/1, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění přípojky kanalizace na
pozemku za účelem jejího provozování, jehož obsahem bude právo oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat kanalizační přípojku a právo obnovy, výměny, modernizace 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. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o zřízení věcného břemene k podpisu.

Termín: 31.8.2020

1470/43/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti se státním podnikem Povodí Moravy, s. p., k.
u. Veiké Meziříčí, úl. Třebíčská

I. Rada města schvaluje



uzavřeni přiložené smlouvy o zřízení služebnosti mezi státním podnikem Povodí Moravy, s. p., IČ: 70890013, se
sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno jako povinným a městem Velké Meziříčí jako oprávněným, za
účelem zřízení a provozováni stavby dešťové kanalizace a výustního objektu vybudovaných na pozemku pare. č.
5671/20, k. u. Velké Meziříčí v rámci stavby „Velké Meziříčí, Třebíčská - novostavba dešťové kanalizace" dle GP
č. 5183-7/2020 Služebnost spočívá v povinnosti povinného trpět: umístění a provozování stavby na pozemku,
vstup oprávněného po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem provozování stavby, provádění její údržby
a kontroly, její opravy nebo jejího odstranění. Služebnost se sjednává na dobu určitou, a to na dobu existence
sravby. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč plus příslušná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

l. 1. sdělit usnesení rady města Povodí.

Termín: 19.6.2020

1471/43/RM/2020 Prodej pozemku pare. č. 5280/4, k. u. Velké Meziříčí - odvolání proti rozhodnutí
rady města

I. Rada města bere na vědomí
odvolání

1402/39/RM/2" ~
výměře 1. 325 m2 obec a k. '. V Ik' M iň'"í
pozemku

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli.

a trvá na svém usnesení č.
j . ni záměru prodeje pozemku pare. č. 5280/4 o

ctu itelstvu města neschválit prodej předmětného

Termín: 12.6.2020

1472/43/RM/2020 Návrh na koupi pozemků pare.č. 3370/10 a 3425/3, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemku pare. č. 3370/10 wměře 314 m2 a m r " 34 5/3 o
ř'meře 182 m2, oba Dozemkv k. u V Ik' M 'ř""
[i! (podíl 1/2) a

Kč/m2. Celková kupní cena činí 14 . 00 Ke.
II. Rada města ukládá

(podíl 1/2) za kupní cenu 300

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 23.6. 2020

1473/43/RM/2020 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 587/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 16 m2 z pozemku pare. č. 587/1, k. u. Velké Meziříčí, za roční
nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

i. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejněni záměru, sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro jednání rady
města.

Termín: 24.6.2020

1474/43/RM/2020 Žádost o výpůjčku části pozemku pare.č. 1320/6, obec a k. u. Velké Meziříčí, ulice
Vrchovecká - letní zahrádka



I- Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 21 m2 z pozemku pare. č. 1320/6, 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: 24.6.2020

1475/43/RM/2020 Darování pozemků a bezúplatné nabytí s Krajem Vysočina, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Movosady, Sokolovská

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru darování části o výměře 10 m2 z pozemku pare. č. 2756/1 (dle GP nová pare. č. 2756/6),
části o výměře 17 m2 z pozemku pare. č. 2781/6 (dle GP nová pare. č. 2781/9), části o výměře 15 m2 z
pozemku pare. č. 2804/3 (dle GP nová pare. č. 2804/14), části o výměře 2 m2 z pozemku pare. č. 184/1 (dle GP
díi "b") a části o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 2816 (dle GP díl "a"), všechny pozemky obec a k. u.'Velké
Meziřiči a doporučuje zastupitelstvu města schválit darování předmětných částí pozemků Kraji Vysočina, IČ 708
90 749, se sídlem Zižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí části o výměře 30 m2 z pozemku pare. č. 2804/1 (dle GP nová
pare. c. 2804/12), části o výměře 18 m2 z pozemku pare. č. 2804/1 (dle GP nová pare. č. 2804/13), části o
výměre 30 m2 z pozemku pare. č. 2804/1 (dle GP nová pare. č. 2804/15), části o výměře l m2 z pozemku pare.
c. 2804/1 (dle GP nova pare. č. 2804/16), části o výměře 4 m2 z pozemku pare. č. 5633/46 (dle GP nová pare.
č 5633/69), části o výměře 20 m2 z pozemku pare. č. 5633/46 (dle GP nová pare. č. 5633/70), části o
v/měře 15 m2 z pozemku pare. č. 5633y46 (dle GP nová pare. č. 5633/71), všechny pozemky obec a k. u. Velké
Meziřiči, ve vlastnictví Kraje Vysočina, Zižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.
III. Rada města ukládá

l. íng. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města Kraji Vysočina, zveřejnit záměr darování, připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města.

Termín: 31.7.2020

1476/43/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 21/1, obec a k. u.
Veiké Meziříčí, úl. Rozkoš - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 27 m2 z pozemku pare. č. 21/1, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění letní zahrádky mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností Café Panther
s. r. o., se sídlem Karlov 1683/84, 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

1477/43/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení, k. u. Velké Meziříčí,
úl. Třebíčská

I. Rada města schvaluje
iszavření přiložené smlouvy o nájmu plynárenského zařízení ve vlastnictví města Velké Meziříčí s názvem: IS pro
služebnu Městské a Státní policie, úl. Třebíčská, nacházející se na pozemcích pare. č. 2555/22, 2555/31 a pare.
č. 2886/8, k. u. Velké Meziříčí mezi městem Velké Meziříčí jako pronajímatelem a společností GasNet, s. r. o., se
sídlem Klíšská 940/96, K\íše, 400 Ol Ústí nad Labem jako nájemcem. Rozsah plynárenského zařízení je STL
plynovod 151 m a dvě přípojky 36,3 m. Výše ročního nájemného do konce regulačního období začínajícího
1. 1.2016 činí 8.474 Kč. Nájem se sjednává na dobu neurčitou.



II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti.

Termín: 19.6. 2020

ř ne mezi městem Velké Meziříčí jako

1478/43/RM/2020 Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na obsazení městské pouti

I, Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. l k nájemní smlouvě ze dne
pronajímatelem a panem Františkem Hubeným,
jako nájemcem. Dodatkem se měniči. III., a sice se ru i povinnost složit pronajímateli v pátek 12. 6. 2020 do
9:00 hod. částku ve výši 85. 000 Kč. Celou částku 170. 000 Kč zaplatí nájemce v pondělí dne 15. 6. 2020, ze které
v případě nesplnění podmínky počtu atrakcí bude odečtena pokuta 10. 000 Kč, popř. jiné pokuty stanovené v
podmínkách smlouvy o nájmu.
II. Rada města neschvaluje
sníženi nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 31. 3. 202 vř n' m 'm Velké Meziříčí jako
pronajimatelem a panem Františkem Hubenýn- jako nájemcem za účelem
umistění a provozování pouťových atrakcí.
Itl. Rada města ukládá

l. !ng. Blance Brodské

1. 1. zaslat písemné usnesení rady města žadateli

2. Havránkové Renatě

2. 1. připravit k podpisu dodatek č. l

Termín: 5.6.2020

Termín: 12.6.2020

1479/43/RM/2020 Návrh na zrušení usnesení č. 1185/32/RM/2020 - parkoviště, úl. Nad Plovárnou

I. Rada města ruší

usneseni č. 1185/32/RM/2020 ze dne 29. 1.2020, kterým schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu na
vybudování parkoviště na části o výměře cca 40 m2 z pozemku města pare. č. 2879/1 obec a k. u. Velké
Meziříčí mezi městem Velké Meziříčí a těmito spoluvlastníky

Ě
vybudoval
Meziříčí a

na části pozemku pa
to s oluvlastníky

louvě na převod povrch arkoviště
uzavřené mezi městem ke

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

l. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům.

Termín: 30. 6. 2020

1480/43/RM/2020 Zrušení části usnesení č. 1329/37/RM/2020

I. Rada města schvaluje
zrusj^tcást usnesení č. 1329/37/RM/2020 týkající se uzavření dohody o ukončení nájmu s
byt Q.U ; úl. Čermákova 2066/57, Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

na

l. Aleně Halasové

1. 1. informovat žadatelku o usnesení rady města ze dne 27. 05. 2020.



Termín: 15.6.2020

1481/43/RM/2020 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí.

11- nkv Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí s

ku lovců, šenáemného4000
. Nájemní

I. Rada města schvaluje
uzavřít náiemnť smlouvu n

smlouva n

Náhradník:
II. Rada města u a

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké
Meziříčí.

Termín: 31. 12.2020

1482/43/RM/2020 Výsledek hospodaření za l. Q roku 2020

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s. r.o.
bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti za l. Q roku 2020

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. předat usnesení vedoucímu ekonomovi společnosti Ing. Třeštíkovi
Termín: 3. 6.2020

1483/43/RM/2020 Dohoda o převodu investorství

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené dohody o převodu investorství se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591
Ol Zďár nad Sázavou, IČ: 43383513.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové

1. 1. zajistit podpis přiložené dohody.

Termín: 30.6.2020

1484/43/RM/2020 Zrušení 2adávacího řízení "Stavební úpravy - Obřadní síň Karlov"

I, Rada města schvaluje
přiložené rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení "Stavební úpravy - Obřadní síň Karlov".
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové

1. 1. zajistit oznámení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení "Stavební úpravy - Obřadní síň Karlov"
účastníkům zadávacího řízení.

Termín: 30.6.2020

1485/43/RM/2020 Přehled stavu pohledávek z výkonu přenesené působnosti k 31. 3. 2020

I. Rada města bere na vědomí
scav pohledávek z výkonu přenesené působnosti k 31. 3. 2020.
ZI. Rada města ukládá



l. !ng. Pavle Pólové
1. 1. předat usnesení JUDr Javůrkové.

Termín: 29. 5.2020

1486/43/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se za pojemm účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci květnu 2020 do rozpočtu města
Velké Meziříčí-viz příloha
II. Rada města ukládá

Termín: 29. 5. 2020

l. Kateřině Cejkové
1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města

1487/43/RM/2020 Rozpoftové opatření - dar Lince bezpečí

I. Rada města neschvaluje
rozpočtové opatření - dar Lince bezpečí

1488/43/RM/2020 Rozpočtové opatření - vybavení S3 Poštovní (náklady hrazené městem)

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 166 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozděleni: 166 tis. Kč - § 3141 vybavení školní jídelny Poštovní (náklady hrazené městem) - dofinancování
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 5.6. 2020

2. Ing. Pavle Pólové

2. 1. předložit rozpoftové opatření do ZM na zapojení fondu pronajatého majetku ZŠ Sokolovská.
Termín: 23.6.2020

1489/43/RM/2020 Nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2020

I. Rada města vydává
nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2020, kterým se vyhlašuje záměr zpracování lesních hospodářských osnov v
Lesnim hospodářském celku Tišnov pro lesní majetky nacházející se v katastrálním území Pánov.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Zacharovi

1. 1. zajistit vyvěšení vydaného nařízení na příslušných úředních deskách

Termín: 12.6.2020

1490/43/RM/2020 Záštita města

I. Rada města souhlasí

s udélenim záštity nad benefičním koncertem ADASH CIMBÁL CAPELLA pořádaný Nadací Milana Nového dne
18. června 2020 v Jupiter dubu Velké Meziříčí.



II. Rada města souhlasí

s použitím znaku města na veškerých materiálech propagující tuto akci (plakáty, vstupenky, bannery a pod. ).
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení Jupiter dubu

1491/43/RM/2020 Jmenování členů komise

I. Rada města jmenuje
MVDr. Jana Kolena a Ing. Pavla Stupku členem letopisecké komise.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení MVDr. Kotenovi

Termín: 12.6.2020

Termín: 12.6.2020

1492/43/RM/2020 Otevření věže kostela

I. Rada města schvaluje
podmínky pro zpřístupnění věže kostela sv. Mikuláše v roce 2020:
l. Bude uzavřena smlouva o výpůjčce dle návrhu s Římskokatolickou farností Velké Meziříčí, Náměstí 16/18
2. Provozní doba bude od l. 6. 2020 do 31. 8. 2020 a to PO-SO 9:00-18:00 a NE 12:00-18:00 hod.
3. Jednotné vstupné 20,- Kč.

II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. uzavřít přiloženou smlouvu o výpůjčce

Termín: 31. 5.2020

1493/43/RM/2020 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí

>í; smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpoftů s přijetím finančního daru ve
výši 250 tis. Kč od Nadačního fondu Avast se sídlem Praha 4, Pikrtova 1737/1A dle žádosti ze dne 13. 5. 2020
pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli.

Termín: 29. 5.2020

1494/43/RM/2020 Kuchyně školní jídelny při MS Mostiště

I. Rada města souhlasí

^e zpracováním projektové dokumentace na stavební úpravy kuchyně a hospodářské části v objektu mateřské
školy v Mostištích dle var. l - provedení prosté opravy kuchyně a jejího zázemí při nezměněné kapacitě
II. Rada města ukládá

l. ?ng. Pavlu Stupkovi

1. 1. připravit návrh na rozpočtové opatření

Termín: 10. 6. 2020



1495/43/RM/2020 Grantový systém podpory kultury

I. Rada města odkládá
bod Grantový systém podpory kultury

1496/43/RM/2020 Snížení cen inzerce ve Velkomeziříčsku

I. Rada města schvaluje
snížení cen firemní inzerce pro červencové a srpnové vydání tištěného Velkomeziříčska dle návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit zveřejnění ceníku v tištěném i elektronickém vydání Velkomeziříčska
Termín: 3. 6. 2020

1497/43/RM/2020 Den zdraví ve Velkém Meziříčí dne 8. září 2020

I. Rada města souhlasí

se záměrem uspořádání Dne zdraví v úterý 8. září 2020, na Náměstí ve Velkém Meziříčí dle oředloženého
návrhu.

II. Rada města souhlasí

s částečnou uzavírkou veřejného prostranství a komunikace od staré budovy radnice po budovu Jupiter dubu s.
r o. s omezením parkovacích míst v tomto prostoru dne 8. září 2020, od 6.00 hod. do 17.00 hod., dle
přiložené mapky uzavírky.
III. Rada města souhlasí

s vypBjčkou veřejného prostranství na Náměstí, 8. září 2020 neziskovým organizacím a organizátory vybraným
podnikatelským subjektům, prezentujícím zde svou činnost a produkty.
IV; Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. uspořádat 8. září 2020 Den zdraví na Náměstí ve Velkém Meziříčí

Termín: 8. 9. 2020

1498/43/RM/2020 Žádost o pověření Josefa Komínka člena 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 dáte 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 Josefa Komínka
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
pana Josefa Komínka, člena zastupitelstva města Velké Meziříčí.

III. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zařadit pana Josefa Komínka jako dalšího pověřeného člena zastupitelstva města k přijímání prohlášení
snoubenců o vstupu do manželství

Termín: 29.5.2020

1499/43/RM/2020 Aktualizace souhlasu se zařazením města Velké Meziříčí do území MAS území
působnosti MAS MOST Vysočiny na programové období 2021 - 2027

I. Rada města schvaluje



v území působnosti MAS MOST Vysočiny zařazení území Velkého Meziříčí do území působnosti MAS MOST
Vysočiny na programové období 2021 - 2027.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli JUPITER dubu, s. r. o. Velké Meziříčí Mgr Dufkovi
Termín: 5.6.2020

1500/43/RM/2020 Vývoj daňových příjmů vlivem COVID, dopady na rozpočet, návrh úsporných
opatření (informativní materiál)

I. Rada města bere na vědomí

informativní materiál finančního odboru k vývoji daňových příjmů vlivem COVID, dopadů na rozpočet 2020 a
návrhu úsporných opatření.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zajištění a promítnutí případných úsporných opatření schválených radou do rozpočtu města.
Termín: 30. 6. 2020

1501/43/RM/2020 Jednací a organizační řád redakční rady Velkomeziříčska

I. Rada města vydává
Jednací a organizační řád redakční rady Velkomeziříčska ve znění dle přílohy
II. Rada města i i

Petra Hladíka , Mgr. Martina Štindla Ph. D. (
Handovou Navrátilovou členem redakční rady Velkomezincska.
III. Rada města ukládá

a Mgr. Dagmar

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení o jmenování

Termín: 15.6.2020

1502/43/RM/2020 Souhlas s použitím znaku

I. Rada města souhlasí

s umístěním znaku města na poukazy pro polední menu v restauraci Jupiter za zvýhodněnou cenu určené pro
zaměstnance města.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 31. 5. 2020


