
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 44. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 10 6 2020

1503/44/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu ze 44. schůze rady města ze dne 10. 6. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 44. schůze rady města ze dne 10. 6. 2020 Ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo Šulce

2863/4, k. u. Velké Meziříčí,

1189, k. u. Velké Meziříčí, úl

1504/44/RM/2020 Schválení programu 44. schůze rady města konané dne 10. 6. 2020

I. Rada města schvaluje
program 44. schůze rady města ze dne 10. 6. 2020:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 44. schůze rady města ze dne 10. 6. 2020
3. Schválení programu 44. schůze rady města konané dne 10. 6. 2020
4. Připomínky k zápisu z 43. zasedání rady města
5. Jmenování předsedy komise kulturní a cestovního ruchu
6. Návrh na koupi části pozemku pare. č. 511, k. u. Olší nad Oslavou
7. Návrh na koupi pozemku pare. č. 90/2, k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí
8. Žádost o prodej pozemku pare. č. 5280/126 a částí pozemků pare. č.

5265 a 5273/5, k. u. Velké Meziříčí, úl. Průmyslová
9. Žádost o pronájem části pozemku pare.

úl. Nad Tratí

10. Žádost o pronájem části pozemku pare.
Vrchovecká

11. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké
Meziřiči, Náměstí - letni zahrádka

12. Obsazení bytů
13. Žádosti o prominutí nájemného
14. Prodlouženi nájemních smluv na byty
15. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
16. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
17. Grantový systém podpory kultury
18. Zásady grantového systému podpory kultury
19. Jmenování ředitele příspěvkové organizace
20. NKT Půlmaratón 2020
21. Festival Českého kmínu

22. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací
23. Rozpočtové opatření - oprava havárie vodovodu Fajtův kopec
24. Rozpočtové opatření - převod FP z fondu pronajatého majetku ZŠ

Sokolovská

25. Rozpočtové opatření - dokumentace opravy školní jídelny při MS Mostiště
26. Rozpočtové opatření - dar na festival eského kmínu (ZM)
27. Rozpočtové opatření - dar (ZM)
28. Rozpočtové opatření - převod dotace Kraje Vysočina "Učíme se ze života

pro život" (ZM)
29. Rozpočtové opatření - dotace RK farnosti na opravu varhan (ZM)
30. Rozpočtové opatření - dotace stacionáři v Třebíči (ZM)
31. Rozpočtové opatření - dotace pro HHK Velké Meziříčí na účast ve II. lize

ČR (ZM)
32. Rozpočtové opatření - dotace pro kožního lékaře (ZM)



33. Rozpočtové opatření - dotace pro Centrum Hájek (ZM)
34. Účetní závěrka města Velké Meziříčí za rok 2019 (ZM)
35. Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2019 (ZM)
36. Vývoj daňových příjmů vlivem COVID, dopady na rozpočet, návrh

úsporných opatření (ZM)
37. Uzemní plán města Velké Meziříčí
38. Souhlas se zástavou

39. Informace o přípravě kulturně společenských akcí
40. BURGER-BEER FEST - 27. 6. 2020 Náměstí
41. PROVOZNÍ RAD HŘIŠTĚ DISCGOLFPARK KUNŠOVEC
42. Komise zdravého města a místní Agendy 21
43. Světový den bez tabáku ve Velkém Meziříčí
44. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc květen 2020
45. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí

za měsíc květen 2020
46. Různé
47. Závěr

1505/44/RM/2020 Jmenování předsedy komise kulturní a cestovního ruchu

I. Rada města jmenuje
pana Ing. Jana Bílka předsedou komise k l r ' a cestovního ruchu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit aktualizaci údajů týkajících se členů komisí rady města na webových stránkách města
Termín: 15.6.2020

2. Aleně Hortové

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

Termín: 15.6.2020

3. Aleně Hortové

3. 1. předat informace o stanoveni /zvolení/ předsedy komise rady města věem zvoleným osobám.

Termín: 15.6.2020

1506/44/RM/2020 Návrh na koupi části pozemku pare. č. 511, k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města doporučuje
zastuoitelstvu města schválit kou i části výměře cca 10 m2 z pozemku pare. č. 511, k. u. Olší nad Oslavou
od , za kupní cenu 50 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města prodávajícímu a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 8.9.2020

1507/44/RM/2020 Návrh na koupi pozemku pare. č. 90/2, k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí

I. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města schválit koupi pozemku pare. č. 90/2 o výměře 61 m2, k. u. Lhotky u Velkého
Meziříčí od , za kupní cenu 240 Kč/m2. Celková kupní
cena činí 14.640 Ke.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 23.6.2020

1508/44/RM/2020 Žádost o prodej pozemku pare. č. 5280/126 a částí pozemků pare. č. 5265 a
5273/5, k. u. Velké Meziříčí, úl. Průmyslová

I. Rada města schvaluje
zveřejněni záměru prodeje pozemku pare. č. 5280/126, k. u. Velké Meziříčí, části o výměře cca 1. 102 m2 z
pozemku pare. č. 5265 a části o výměře cca 157 mz z pozemku pare. č. 5273/5, k. u. Velké Meziříčí a doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej předmětného pozemku a předmětných částí pozemků společnosti AGADOS,
spol. s r. o., se sídlem Průmyslová 2081, Velké Meziříčí za kupní cenu 500 Kč/m2.
II. Rada města souhlasí

s přiloženým projektem na uložení těchto přípojek, za účelem výstavby haly lakovny: objekt S003 přípojka
splaškové kanalizace a objekt S004 přípojka dešťové kanalizace v pozemcích pare. č. 5265 a 5280/126, k. u.
Velké Meziříčí dle výkresu s názvem Situace v katastru nemovitostí. Investorem stavby je společnost AGADOS
spol. s r. o., se sídlem Průmyslová 2081, Velké Meziříčí.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 8. 9. 2020

2. Ing. Martinu Kašparovi

2. 1. připravit souhlas s projektem k podpisu

Termín: 30. 6.2020

1509/44/RM/2020 Žádost o pronájem části pozemku pare. c. 2863/4, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad
Tratí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 30 m2 z pozemku pare. č. 2863/4, k. u. Velké Meziříčí, za roční
nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru, sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro jednání rady
města.

Termín: 12. 8.2020

1510/44/RM/2020 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 1189, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Vrchovecká

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 30 m2 z pozemku pare. č. 1189, k. u. Velké Meziříčí, za roční
nájemné 50 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské



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

Termín: 12.8.2020

1511/44/RM/2020 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí,
Náměstí - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 9 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: 12. 8.2020

1512/44/RM/2020 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít náiemní smlouvu na byt na adrese Mírová 1888/54 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s
obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc. V případě pn/ního náhradníka nájemní smlouva na dobu určitou l
roku bez obnovy.

l. náhradník:

2. náhradník:

v přioadě uskutečněni výměny schvaluj rada města uzavření náemní smlouvy na
byt na adrese Čermákova 2064/8, -

Nájemní smlouva na dobu
určitou 2 let, výše nájemného 50,02 Kč/m2/měsíc, v případě ukončení mimořádných opatření bude od
01. 07. 2020 navýšeno nájemné o inflaci 2,8% za r. 2019.

l. náhradník:
2. náhradník:

v ořfpadě uskutečnění výměny
na adrese Pionýrská 2011

Kč/m2/měsíc.

schvalu'e rada města uzavřeni nájemní smlouvy na byt
elke Meziříčí s

Nájemní smlouvu na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 55,-

l. náhradník:
2. náhradník:

II. Rada města schvaluje
uzavřít na'emní smlouvu byt

55,- Kč/m2/měsíc.

na adrese Čermákova 2009/49 ve Velkém Meziříčí s
. Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného

l. náhradník:

2. náhradník:

III. Rada města schvaluje



uzavřít náemní smlouvu na byt na adrese Pionýrská 1874/3 ve Velkém Meziříčí s
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. náhradník:

IV. Rada města schvaluje
v případě uskutečnění výměny:

• uzavřít dohodu ukončení na'mu bytu na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí a

zavřít doho nčení nájmu bytu na adrese Pionýrská 2011/5, Velké Meziříčí s

V. Rada města schvalu'e

zařadit žádost o byt
VI. Rada města ukládá

do seznamu žadatelů o byt.

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvy na byt na adrese Mírová 1888/54 Velké Meziříčí ), na
byt na adrese Čermákova 2009/49 Velké Meziříčí ( , byt na adrese Pionýrská
1874/49, Velké Meziříčí ( ).

Termín: 31. 10.2020

1. 2. v případě uskutečnění výměny:
připravit náemní smlouvu na byt na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí

, na byt na adrese Pionýrská 2011/5, Velké Meziříčí ( ).

Termín: 31. 8.2020

2. Dagmar Bdinkové

2. 1. v případě uskutečnění výměny:
pňDravit dohodu o ukončení nájmu bytu

ři ravit dohodu o ukončeni nájmu bytu

3, Aleně Halasové

3. 1. informovat o usneseni RM.

na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí s

na adrese Pionýrská 2011/5, Velké Meziříčí s

Termín: 31. 8.2020

Termín: 30.6.2020

1513/44/RM/2020 Žádosti o prominutí nájemného

I. Rada města ruší

usnesení č. 1437/40/RM/2020.
II. Rada města schvaluje
sníženi nájemného od l. 4. 2020 do 30. 6. 2020 o 50% oro:

• Kavárna a Bistro termoska s. r. o.,
nebytových prostor v l. NP budovy č. p. 79 na
ze dne 3. 12.2018

• AMICUS, s. r. o., IC 46960171, Novosady 111/54, 59401 Velké Meziříčí za pronájem nebytových
prostor v l. NP budovy č. p. 1900 na úl. Kostelní ve Velkém Meziříčí dle smlouvy o nájmu
nebvtovvch orostor ze dne 6. 8. 1997

• za pronájem
pozemků p.č. 3910 a 3911/17, jehož součástí je budova čp 1750, úl. Sportovní ve Velkém
Meziříčí dle nájemní smlouvy ze dne 28. 6. 2013 a za pronájem budovy č. p. 552 na úl. Poštovní
ve Velkém Meziříčí dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 6. 2011

za pronájem
ve Velkém Meziříčí dle nájemní smlouvy



• za pronájem nebytových
prostor v l. NP a l. PP budovy č. p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí dle nájemní smlouvy ze
dne 6. 12. 2018 a za pronájem nebytových prostor v l. NP budovy č. p. 79 na Náměstí ve Velkém
Meziříčí' a za část pozemku p.č. 68, k. ú. Velké Meziříčí dle ná'emní smlouvy ze dne 18. 12.2019

• za pronájem
nebytových prostor v l. NP budovy č. p. 1900 na úl. Kostelní ve Velkém Meziříčí dle smlouvy o
na mu nebytových prostor ze dne 1. 3. 2009

• za pronájem
nebytových prostor ve 4. NP budovy č. p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí dle nájemní
smlouvy ze dne 15. 4. 2019.

Sníženi se netýká záloh za služby spojené s užíváním nebytových prostor.
III. Rada města neschvaluje
snížení nájemného

pronájem nebytových prostor v budově č. p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí dle smlouvy o
ná'mu nebytových prostor ze dne 4. 4. 2014 uzavřené s

a pronájem budovy č. e. 898 na úl. Františkov ve Velkém Meziříčí dle nájemní smlouvy ze dne
12. 12. 2018 uzavřené s jako fyzickou osoba Dodnika'ící dle
živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, se sídlem

IV. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit dodatky k nájemním smlouvám.

2. Aleně Halasové

2. 1. zaslat usnesení RM

Termín: 20.7.2020

Termín: 30. 6. 2020

1514/44/RM/2020 Prodloužení nájemních smluv na byty

I. Rada města souhlasí
s prodloužením nájemních smluv na uvedené byty za podmínek, že mají nájemci uhrazeny veškeré dluhy vůči
městu Velké Meziříčí:

• byt na adrese Náměstí 24/25 ve Velkém Meziříčí s
do 30.06.2021,

• byt na adrese Náměstí 24/25 ve Velkém Meziříčí s Výchovným ústavem, základní škola a
střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám l, K Rakůvkám 916/1, 594 Ol Velké Meziříčí do
30. 06. 2021,

• byt na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s do 30.06.2021,
• byt na adrese Čermákova 2009/49 ve Velkém Meziříčí do

30. »6. 21,
• byt na adrese Školní 2055 ve Velkém Meziříčí s do

30. 16. 2021,
• byt na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s o 2 roky,
•byt a adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s 2 roky,
• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velké Meziříčí s o 2 roky,
• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s o 2 roky

V ostatním zůstávají shora uvedené smlouvy beze změny.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové



1. 1. připravit k podpisu dodatky na byty na adrese Náměstí 24/25 (
ustav), Karlov 1001/3 < ^ Čermákova 2009/49 " Školní 2055 (
Čermákova 2064/8 , Čermákova 2065/10 ), Čermákova 2066/57

Výchovný

Termín: 31. 7.2020

1515/44/RM/2020 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

na adrese Čermákova 2009/49, 594 Ol Velké Meziříčí s
I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt

dohodou k 30.06.2020.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Čermákova 2009/49).
Termín: 31. 7.2020

1516/44/RM/2020 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení náemní smlouvy na byt na adrese Pionýrská 1874/3, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 31. 08. 2020.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Pionýrská 1874/3).
Termín: 30. 9. 2020

1517/44/RM/2020 Grantový systém podpory kultury

I. Rada města schvaluje
vyhlášení druhého průběžného kola Grantového systému podpory kultury města Velké Meziříčí dle návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit zveřejněni výzvy na úřední desce a webu města

1518/44/RM/2020 Jmenování ředitele příspěvkové organizace

I. Rada města jménu'e
Ing. Michala Hořín
organizace od l. 9. 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat jmenovací dekret

Termín: 19. 6. 2020

ředitelem Sportoviště VM, příspěvkové

Termín: 19.6.2020

1519/44/RM/2020 Zásady grantového systému podpory kultury

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Zásady grantového systému podpory kultury města Velké Meziříčí dle návrhu .



II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města.

Termín: 23.6.2020

1520/44/RM/2020 NKT Půlmaratón 2020

I. Rada města souhlasí

s konáním akce "NKT Půlmaratón 2020" dne 13. 6. 2020 na Náměstí. V době od 6:00 do 19 hodin bude provoz
sveden na horní stranu Náměstí.

II. Rada města souhlasí

s použitím znaku města pro účely propagace akce.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadatelce

Termín: 11. 6.2020

1521/44/RM/2020 Festival Českého kmínu

I. Rada města souhlasí

s udělením záštity města nad Festivalem Českého kmínu, případně s užitím znaku města na propagačních
materiálech akce
II. Rada města souhlasí
s využití pódia pro tuto akci
III. Rada města souhlasí
s omezením provozu na Náměstí dne 20. 6. 2020 v době od 6:00 do 17:30 tak, že provoz bude veden po horní
straně Náměstí a část od horní komunikace směrem dolů bude uzavřena až na úroveň lipové aleje.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 15.6.2020

1522/44/RM/2020 Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací

I. Rada města schvaluje
účetní závěrky níže uvedených příspěvkových organizací, sestavených v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a
příloha k datu 31. 12. 2019:
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace
Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Muzeum Velké Meziříčí
Městská knihovna Velké Meziříčí
Dóza -středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Sociální služby města Velké Meziříčí
II. Rada města schvaluje
výsledky hospodaření níže uvedených příspěvkových organizací dle účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a
jejich rozdělení:

Výsledek Příděl do fondu Příděl do rezervního
rorganlzace hospodaření (Kč) odměn (Kč) fondu (Kč)



Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí,
Lhotky 42, příspěvková organizace "" """'*

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí,
Mostišté 50, příspěvková organizace

190 755,23

51 674,31

109 875,94

289 867,26

197 050,28

16 471,54

62 002,47

71 766,70

286 547,77

0,00

0,00

95 000,00

15 000,00

46 995,00

144 933,63

157 000,00

10 000,00

32 000,00

50 000,00

0,00

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková
organizace

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055,
příspěvková organizace

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická
1800/20

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská
470/13

Muzeum Velké Meziříčí

Městská knihovna Velké Meziříčí

Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí,
příspěvková organizace

Základní umělecká škola Velké Meziříčí,
příspěvková organizace

Sociální služby města Velké Meziříčí

III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení příspěvkovým organizacím

1523/44/RM/2020 Rozpočtové opatření - oprava havárie vodovodu Fajtův kopec

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 10 tis. Kč - § 2212 opravy komunikací
Rozdělení: 10 tis. Kč - § 2310 oprava havárie vodovodní přípojky Fajtův kopec
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

25 553,86

7 378, 12

95 755,23

36 674,31

62 880,94

144 933,63

40 050,28

6 471,54

30 002,47

21 766,70

286 547,77

Termín: 23.6. 2020

Termín: 30. 6. 2020

1524/44/RM/2020 Rozpočtové opatření - převod FP z fondu pronajatého majetku ZŠ Sokolovská

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 166 tis. Kč - pól. 8115 fond pronajatého majetku ZS Sokolovská - vybavení SJ Poštovní
Rozdělení: 166 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30. 6. 2020

1525/44/RM/2020 Rozpočtové opatření - dokumentace opravy školní jídelny při MS Mostiště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozděleni: 20 tis. Kč - § 3111 dokumentace pro opravu kuchyně SJ při MS Mostiště



II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30. 6. 2020

1526/44/RM/2020 Rozpočtové opatření - dar na festival Českého kmínu (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 15 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozděleni: 15 tis. - § 3900 ooskvtnutí daru příjemci Biogas Bohemia spol. s r. o.,

jako finanční příspěvek na pořádání 2. ročníku Kmínového festivalu
Účel: výroba propagačních materiálů, regionální tisková mediální kampaň a

propagace na sociálních sítích
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zpracovat materiál do ZM 23. 6. 2020.

1527/44/RM/2020 Rozpočtové opatřeni - dar

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 15 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 15 tis. Kč -§ 3419 dar
příspěvek na závodní sezónu 2020 na horském freestylovém kole
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zpracovat materiál do ZM 23. 6. 2020.

Termín: 12.6. 2020

(ZM)

jako finanční

Termín: 12.6.2020

1528/44/RM/2020 Rozpočtové opatření - převod dotace Kraje Vysočina "Učíme se ze života pro
život" (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 137 980,90 Kč - pól. 4122 přijatá dotace
Rozdělení: 137 980,90 Kč -§ 3113 převod dotace příspěvkové organizaci ZS Sokolovská - zvýšení příspěvku
na provoz

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM 23. 6. 2020

Termín: 19. 6. 2020

1529/44/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace ŘK farnosti na opravu varhan (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 250 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva



Rozdělení: 250 tis. Kč - § 3330 poskytnutí dotace příjemci Římskokatolická farnost Velké Meziříčí, se sídlem
Náměstí 16/18, 594 Ol Velké Meziříčí, IC: 657 60 131

Účel: oprava varhan v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zpracovat materiál do ZM 23.6.2020.

Termín: 12.6. 2020

1530/44/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace stacionáři v Třebíči (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 15 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 15 tis. Kč - § 4356 poskytnutí dotace příjemci Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně
postižené Třebíč, Družstevní 1079, Horka-Domky, 674 Ol Třebíč, příspěvková organizace města Třebíč, IČ: 604
191 48 jako jednorázovou finanční podporu na zajištění sociální služby v r. 2020
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, s příjemcem dle bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zpracovat materiál do ZM 23. 6. 2020.

Termín: 12.6.2020

1531/44/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace pro HHK Velké Meziříčí na účast ve II. lize ČR (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 450 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozděleni: 450 tis. Kč - § 3419 poskytnutí dotace příjemci Horácký hokejový klub, s. r. o., se sídlem
Vrchovecká 1091/37, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 269 02 575

Účel: dotace na účast ve II. lize ČR v sezóně 2020/2021
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zpracovat materiál do ZM 23. 6. 2020.

Termín: 12.6.2020

1532/44/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace pro kožního lékaře (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 300 tis. Kč - § 6409 rezerva na benefity pro lékaře
Rozděleni: 300 tis. Kč - 3515 poskytnuti dotace přiemci Kožní ambulance MUDr. Schreiberová s. r. o.,

Účel: zakoupeni digitálního dermatoskopu
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá



l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zpracovat materiál do ZM 23.6.2020.

Termín: 12.6.2020

1533/44/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace pro Centrum Hájek (ZM)

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 20 tis. Kč - § 4371 poskytnutí dotace příjemci CENTRUM HAJEK z. ú., Kňmická 756, 330 27
Vejprnice, IC: 228 457 98

Účel: pokrytí provozních nákladů na zajištění sociálních služeb organizace v roce
2020
II. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. lna. Pavle Pólové

1. 1. zpracovat materiál do ZM 23. 6. 2020.

Termín: 12.6.2020

1534/44/RM/2020 Účetní závěrka města Velké Meziříčí za rok 2019 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu schválit účetní závěrku města Velké Meziříčí za období od l. 1. 2019 - 31. 12.2019.
Obsahem materiálu je:
- rozvaha k 31. 12.2019
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
- příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2019
- přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2019
- přehled o peněžních tocích k 31. 12.2019
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2019
- zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019
- inventarizační zpráva za rok 2019
- přehled hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12.2019.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zpracovat materiál do ZM 23.6.2020.

Termín: 12.6. 2020

1535/44/RM/2020 Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2019 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2019 dle předložených materiálů včetně rozdělení zdrojů po
finančním vypořádání a souhlasí tak s celoročním hospodařením za rok 2019 bez výhrad.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí:
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Velké Meziříčí za rok 2019 bez výhrad.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zpracovat materiál do ZM 23. 6. 2020.

Termín: 12.6.2020



1536/44/RM/2020 Vývoj daňových příjmů vlivem COVID, dopady na rozpočet, návrh úsporných
opatření (ZM)

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

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zajištěni a promítnutí případných schválených úsporných opatřeni do rozpočtu města.

Termín: 31.7.2020

1537/44/RM/2020 Územní plán města Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu ověřit

soulad Územního plánu Velké Meziříčí s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně
plánovací dokumentací vydanou Krajem Vysočina, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého Odůvodnění, doplněného pořizovatelem dle § 53,
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů. Zastupitelstvo města Velké Meziříčí neshledalo žádný rozpor.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu souhlasit

s vyhodnocením výsledků projednání Územního plánu Velké Meziříčí, vyhodnocením připomínek
zpracovaným pořizovatelem a určeným zastupitelem.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu rozhodnout

o námitkách uplatněných k Územnímu plánu Velké Meziříčí. Návrh na rozhodnutí o námitkách
včetně odůvodnění je součástí textové části odůvodnění Územního plánu Velké Meziříčí v části
zpracované pořizovatelem.

IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu vydat
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Uzemní plán Velké Meziříčí.

V. Rada města ukládá

l. Ing. Antonínu Kozinovi

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva
Termín: 23.6.2020

1538/44/RM/2020 Souhlas se zástavou

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s.r.o.
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k movitým věcem
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. informovat dozorčí radu

Termín: 15.6.2020

1539/44/RM/2020 Informace o přípravě kulturně společenských akci

I. Rada města bere na vědomí



informaci o přípravě kulturně společenských akcí JUPITER dubu, s. r. o. Velké Meziříčí po uvolňování opatření
přijatých v rámci koronavirové krize
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli JUPITER dubu, s. r. o. Velké Meziříčí

Termín: 15.6.2020

1540/44/RM/2020 BURGER-BEER FEST - 27. 6. 2020 Náměstí

I. Rada města schvaluje
uzavření spodní strany náměstí v sobotu 27. 6. 2020 v době od 6. 00 hod do 24.00 hod v důsledku konání akce
BURGER-BEER FEST
II. Rada města neschvaluje
prodloužení konání akce BURGER-BEER FEST do 23. 00 hod
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Milanu Dufkovi

1. 1. požádat o povoleni uzavřeni náměstí dne 27. 6. 2020 na odboru dopravy MéU Velké Meziříčí a požádat o
koordinaci městskou policii a technické služby

Termín: 15.6.2020

2. Aleně Hortové

2. 1. předat usnesení jednateli JUPITER dubu s. r. o. Velké Meziříčí a městské policii
Termín: 15.6.2020

1541/44/RM/2020 PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ DISCGOLFPARK KUNSOVEC

I. Rada města schvaluje
provozní řád hřiště DiscGolfPark Kunšovec
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Zacharovi

1. 1. zajistit vyhotovení nového provozního řádu a jeho umístění na přístupových cestách ke hřišti

Termín: 30.6. 2020

1542/44/RM/2020 Komise zdravého města a místní Agendy 21

I. Rada města doporučuje
pověřit k zastupování města Velké Meziříčí jako člena zájmového sdružení Národní sítě Zdravých měst ČR v
rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 místostarostu města Velkého Meziříčí pana Ing. Františka
Smažila a současně jej pověřuje zodpovědným politikem za Zdravé město a MA21 Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. nahlásit nově pověřeného politika pro Zdravé město a místní Agendu 21 Velké Meziříčí pana Ing. Františka
Smažila v příslušných databázích projektu Zdravé město a MA21.

Termín: 30. 6. 2020

1543/44/RM/2020 Světový den bez tabáku ve Velkém Meziříčí

I. Rada města schvaluje
bezplatné zpřístupnění věže kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí pro veřejnost ve dnech 26.6.2020 -
28. 6. 2020. V souvislosti s pořádáním kampaně Světový den bez tabáku.



II. Rada města ukládá

l. Lucii Brožové

1. 1. zajistit zorganizováni akce.
Termín: 26. 6. 2020

1544/44/RM/2020 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s.r.o. za měsíc květen 2020

1545/44/RM/2020 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí za
měsíc květen 2020


