
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 45. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 24. 6 2020

1546/45/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu ze 45. schůze rady města ze dne 24. 6. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 45. schůze rady města ze dne 24. 6. 2020 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Františka Fňukala

1547/45/RM/2020 Schválení programu 45. schůze rady města konané dne 24. 6. 2020

I. Rada města schvaluje
program 45. schůze rady města ze dne 24. 6. 2020:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 45. schůze rady města ze dne 24. 6. 2020
3. Schválení programu 45. schůze rady města konané dne 24. 6. 2020
4. Připomínky k zápisu z 44. zasedání rady města
5. Žádost o snížení či odpuštění nájmu společnosti BigBoard Praha, a. s.
6. Žádost o prodej části o výměře cca 100 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k.

u. Olší nad Oslavou

7. Žádost o prodej částí o výměře cca 150 m2 z pozemku pare. č. 2065/2, k.
u. Olší nad Oslavou

8. Změna nájemní smlouvy se společností AGRO - Měřín, a. s. - výpověď na
pozemky pare. č. 3700/10, 3667, 3700/14, 3700/16, k. u. Velké Meziříčí

9. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - trojstranná smlouva - pare.
č. 5662/1, pare. č. 5708/6, k. u. Velké Meziříčí

10. na uzavřenísmlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 1320/6, obec a k.
u. Velké Meziříčí, ulice Vrchovecká - letní zahrádka

11. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemků města pare. č. 882/43, 18/6, 881/12, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

12. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu na část pozemku pare. č. 587/1, k. u
Velké Meziříčí

13. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města na úl.
Záviškova, k. u. Velké Meziříčí

14. Žádost o pronájem části pozemků pare. č. 3911/1 a pare. č. 3911/11, k
u. Velké Meziříčí

15. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 29. l. 2020
16. Žádost o snížení nájmu - prodejní stánek zmrzliny, úl. Sokolovská
17. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží

pozemku města pare. č. 2801, k. u. Velké Meziříčí
18. Nájem nebytových prostor na úl. Komenského 6 (DPS)
19. Ukončení společného nájmu bytu č. 7, Bezručova 1543/12
20. Obsazeni ubytovací jednotky"
21. Prodloužení nájemních smluv na byty
22. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl.

2001, 594 Ol Velké Meziříčí.
23. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl.

2001, 594 Ol Velké Meziříčí.
24. Rozpočtové opatření - výměna kotle v ZS Lhotky
25. Rozpočtové opatření - oprava komunikace Mostiště

26. ZSSokolovská - nabídka nepotřebného majetku

Zdenky Vorlové

Zdenky Vorlové



27. DOZA-středisko volného času - nabídka nepotřebného majetku
28. Zapojení transferů do rozpočtu města
29. Žádost o povolení výjimky
30. Souhlas s přijetím daru
31. Žádost o podporu z grantového systému podpory kultury
32. Záměr pronájmu nebytových prostor
33. Zveřejnění záměru k pronájmu
34. Den záchranářů
35. Návrh na vyřazení a odprodej vozidla městské policie Škoda Octavia

combi a předání světelné soupravy II
36. Darování osobního automobilu příspěvkové organizace Sportoviště VM
37. Žádost o prominutí plateb dle podnájemní a pachtovní smlouvy uzavřené

se společností JUPITER dub s. r. o. dne 17. 11. 2019
38. Souhlas s užíváním veřejného prostranství
39. ZS Lhotky - nabídka nepotřebného majetku
40. Různé
41. Závěr

1548/45/RM/2020 Žádost o snížení či odpuštění nájmu společnosti BigBoard Praha, a. s.

I. Rada města neschvaluje
odpuštěni 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.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. informovat žadatele společnosti BigBoard Praha, a. s. o rozhodnutí RM.
Termín: 17.7.2020

1549/45/RM/2020 Žádost o prodej části o výměře cca 100 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší
nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 100 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou a
doporučue zastuoitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu 130 Kč/m2.
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: 30. 10.2020

1550/45/RM/2020 Žádost o prodej částí o výměře cca 150 m2 z pozemku pare. č. 2065/2, k. u. Olší
nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejněni záměru prodeje částí o výměře cca 150 m2 z pozemku pare. č. 2065/2, k. u. Olší nad Oslavou a
doporučue zastupitelstvu města schválit prodej předmětných částí pozemku

za kupní cenu 130 Kč/m2.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 30. 10.2020

1551/45/RM/2020 Změna nájemní smlouvy se společností AGRO - Měřín, a. s. - výpověď na pozemky
pare. č. 3700/10, 3667, 3700/14, 3700/16, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
výpověď nájemní smlouvy ze dne 8. 2. 2013 ve znění dodatku č. l ze dne 23. 6. 2016, uzavřené mezi
pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem společností AGRO - Měřín, a. s., se sídlem Zarybník 516,
•594 42, Měřín, a to v části týkající se nájmu pozemků pare. č. 3700/10, 3667, 3700/14 a 3700/16, k. u. Velké
Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. zaslat společnosti písemnou výpověď.

Termín: 12.8.2020

1552/45/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - trojstranná smlouva - pare. č.
5662/1, pare. č. 5708/6, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
přiloženou trojstrannou smlouvu o zřízení věcného břemene mezi povinným městem Velké Meziříčí, oprávněným
GasNet, s. r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 Ol Ústí nad Labem zastoupena na základě plné moci
společností GridServices, s. r. o. a investorem společností AT! KAnemo s. r. o., se sídlem Zahradní 992, Velké
Meziříčí, s právem uložení plynovodních přípojek do pozemků povinného parc.č. 5662/1 a pare. č. 5708/6, k. u.
Velké Meziříčí, s právem zřízení a provozování plynárenského zařízení, právem vstupovat a vjíždět na služebné
pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení. Věcné břemeno se zřizuje na dobu provozování plynárenského zařízení za jednorázovou úhradu ve výši
20.000 Kč plus platná sazba DPH, tj. v celkové výši 24.200 Kč, s povinností úhrady při podpisu smlouvy před
vkladem práva do katastru nemovitostí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usneseni společnosti ATEKAnemo s. r. o. a GRIDservices, s. r. o.

Termín: 17.7.2020

1553/45/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 1320/6, obec a k. u.
Velké Meziříčí, ulice Vrchovecká - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 21 m2 z pozemku pare. č. 1320/6, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění letní zahrádky mezi půjčitelem 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: 31. 8.2020

1554/45/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků
města pare. č. 882/43, 18/6, 881/12, k. u. Mostiště u Velkého 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 tfži pozemků města pare. č. 882/43, 18/6, 881/12,
k. u. Mostiště 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: 10.7. 2020

1555/45/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu na část pozemku pare. č. 587/1, k. u. Velké
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o na mu mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

na pronájem části o výměře 16 m2 z pozemku pare. č. 587/1, k. u. Velké
Meziříčí za účelem užívaní jako zahrádka za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností
ukončeni dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s
tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 3. příslušného kalendářního
roku. Celkový roční nájem činí 80 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 31.8.2020

1556/45/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města na úl. Záviškova, k. u.
Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavřeni přiložené smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Matrigo, s. r. o., se sídlem Třebíčská
774, 594 Ol Velké Meziříčí, k tíží pozemků města: pare. č. 3835/1, 3836/1, 3836/3, 3836/10, 3836/11, 3836/12,
3836/13, 3836/15, 3838/1, 5627/11, 5627/12, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na Pozemcích a za účelem jejího provozování, jejímž
obsahem je právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní komunikační vedení na
Pozemcích. Služebnost zahrnuje též právo provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem
jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost se zřizuje na dobu existence stavby nebo
technologické životnosti zařízení za jednorázovou náhradu 20.000 Kč plus DPH stanovené platným právním
předpisem.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti Matrígo, s. r. o.

Termín: 17. 7.2020

1557/45/RM/2020 Žádost o pronájem části pozemků pare. č. 3911/1 a pare. č. 3911/11, k. u. Velké
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 15 m2 z pozemku pare. č. 3911/1 a části o výměře 15 m2 z
pozemku pare. č. 3911/11, oba pozemky 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

1558/45/RM/2020 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 29. l. 2020

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 1187/32/RM/2020 ze dne 29. l. 2020, kterým schválila
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 15 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou a
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu 130 Kč/m2. Úkol bude prodloužen do 30. 9. 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 30.9. 2020

1559/45/RM/2020 Zadost o snížení nájmu - prodejní stánek zmrzliny, úl. Sokolovská

I. Rada města odkládá

žádost o snížení nájmu za pozemek pare. č. 2756/1, k. u.
Velké Meziříčí užívaným za účelem umístění prodejního stánku zmrzliny
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli.
Termín: 12.8.2020

1560/45/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží pozemku
města pare. č. 2801, k. u. Velké 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, ktíži pozemku města pare. č. 2801, k. u. Velké
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: 17. 7.2020

1561/45/RM/2020 Nájem nebytových prostor na úl. Komenského 6 (DPS)

I. Rada města schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s organizací Sociální služby města Velké Meziříčí, IČ 687
26 732, Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí ze dne 11. 10. 1999 ve smyslu snížení výměry pronajatých
prostor o nebytové prostory o výměře 26,8m2 (místnost sušárny) umístěné v l. NP budovy č. p. 6 na úl.
Komenského ve Velkém Meziříčí od 1. 7. 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatek č. 22 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se Soč. službami ze dne 11. 10. 1999.



Termín: 15. 7. 2020

1562/45/RM/2020 Ukončení společného nájmu bytu Bezručova 1543/12

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemního vztahu k bytu na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém
Meziříčí dohodou, výhradním nájemcem předmětného bytu se od 01. 07. 2020 stává
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení společného nájmu bytu pro na adrese Bezručova 1543/12.

Termín: 31. 7.2020

1563/45/RM/2020 Obsazení ubytovací jednotky

I. Rada města schvaluje
uzavřít na emnf smlouvu na ubytovací ednotku

měsíců, výše nájemného 25,00 Kč/m2/měsíc.
II. Rada města ukládá

na adrese Uhnnovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s p.
. Nájemní smlouva na dobu určitou 6

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na ubytovací jednotku na adrese Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí.

Termín: 31. 8.2020

1564/45/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

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

byt na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí s
28. 21,
byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
31. 21,
byt na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s
do . •2. 2021,
byt na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s
28. 021,
byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
28. 2. 021,
byt na adrese Kostelní 1900/1 ve Velkém Meziříčí s
jedn roku s obnovou,
bvt na adrese Čermákova 2009/49 ve Velkém Meziříčí s

28. 02. 2021,
Pionýrská 2011/5 ve Velkém Meziříčí s
do 28. 02. 2021,

byt ia adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
b ia adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s

o 2 roky,
na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s

do

do

do

do

na dobu určitou

o dva roky,

o 2 roky.



1. 1. řioravit k oodpisu dodatky na b na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 i, V Jirchářích 313/6
( ), Karlov 1001/3 ), Bezručova 1520/7 ručova 1543/12 (p.

Kostelní 1900/1 ), Čermákova 2009/49 '' t. Pionvrská
( Čermákova 2064/8 ( ), Čermákova 2066/57

Termín: 30. 9. 2020

1565/45/RM/2020 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města ruší
číslo usnesení 1481/43/RM/2020 o uzavření nájemní smlouvy pro

II. Rada města schvaluje
uzavřít na 'emni smlouvu na

Meziříčí s
smlouva na d l
Náhradník:

a to od 1. 7. 2020 v DPS na úl. Zdenky rl v' 001, 94 Ol Velké
Nájemní

ovou, výše r ' mnoho 40,00 Kč/m2/mesic.

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu
Meziňči.

v DPS na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké

Termín: 31. 7.2020

1566/45/RM/2020 Přiděleni bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
uzavřit nájemní smlouvu na bvt v DPS na úl. Zdenkv Vorlové 2 l 94 Velké Meziříčí s

l Nájemní smlouva na dobu
určitou l rok 'se na emného 40,00 Kč/m2/měsíc.
Náhradník:

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

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

Termín: 30.9.2020

1567/45/RM/2020 Rozpočtové opatření - výměna kotle v ZS Lhotky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 230 tis. Kč - § 6409 rezen/a m. č. Lhotky
Rozděleni: 230 tis. Kč - § 3113 výměna kotle v ZS Lhotky
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.6.2020

1568/45/RM/2020 Rozpočtové opatření - oprava komunikace Mostiště

I. Rada města schvaluje



rozpočtové opatření:
Zdroj: 200 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 200 tis. Kč - § 2212 oprava komunikace v m.č. Mostiště - dofinancování
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.6.2020

1569/45/RM/2020 ZS Sokolovská - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská
470/13 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, Sokolovská 470/13
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

.142.684,27 Kč

Termín: 3. 7. 2020

1570/45/RM/2020 DOZA-středisko volného času - 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 součástí přílohy
materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:

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

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

.68.337,70 Kč

Termín: 3. 7.2020

1571/45/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci červnu 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. 6. 2020

1572/45/RM/2020 Žádost o povolení výjimky

I. Rada města povoluje
na základě § 23 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., (školský zákona) v platném znění, výjimku z nejnižšího počtu
žáků v Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizaci pro školní rok
2020/2021 v první stupni základní školy na 51 dětí.



II. Rada města povoluje
na základě § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., (školský zákona) v platném znění, výjimku z nejvyššího počtu
dětí v Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizaci pro školní rok
2020/2021 pro odloučené pracoviště mateřské školy Mostiště na 25 dětí a pro odloučené pracoviště mateřské
školy Olší nad Oslavou na 28 dětí.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadatelce

Termín: 30. 6. 2020

1573/45/RM/2020 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí

ve smyslu S 27 žák. 2/2 . o ro Doftowch pravidlech územních rozpoftů s přijetím věcného daru - knihy
od pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí dle žádosti ze
dne 9. 6. 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadatelce

1574/45/RM/2020 Žádost o podporu z grantového systému podpory kultury

I. Rada města schvaluje
podporu v rámci Grantového systému podpory kultury města Velké Meziříčí panu
HELPpárty ve výši 50 tis. Kč .
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit schválenou částku do rozpočtu

2. JUDr. Vilmě Drápelové

2. 1. zajistit uzavřeni smlouvy o poskytnutí dotace

Termín: 30. 6. 2020

na akci

Termín: 30. 6. 2020

Termín: 3. 7. 2020

1575/45/RM/2020 Záměr pronájmu nebytových prostor

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor od l. 9. 2020 v objektu zimního stadionu na ulici Vrchovecká
1091/37, parcelní číslo 1320/5 a to:

l. Nebytový prostor o výměře 12 m2 za účelem provozování bufetu/občerstvení
2. Nebytový prostor o výměře 13 m2 vhodných na obchod/kancelář/sklad
3. Plocha o výměře 2, 5 m2 pro umístění automatů s občerstvením

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zveřejnit na úřední desce

Termín: 30. 6. 2020

1576/45/RM/2020 Zveřejnění záměru k pronájmu



I. Rada města schvaluje
zveřejnit záměry pronájmů tělocvičny v hasičské zbrojnici na ulici Nad Gymnáziem a v Základních školách na
ulici Bezděkov, Kostelní, Oslavická, Školní. A dále pronájem tělocvičny v Základní škole místní části Lhotky
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zveřejnit záměr k pronájmu tělocvičny v hasičské zbrojnici v ulici Nad Gymnáziem
Termín: 29.6.2020

2. Ing. Pavlu Stupkovi

2. 1. zveřejnit záměry k pronájmu tělocvičen v Základních školách na ulici Bezděkov, Kostelní, Oslavická, Školní
a v Základní škole místní části Lhotky.

Termín: 29.6.2020

1577/45/RM/2020 Den záchranářů

I. Rada města souhlasí

se záměrem uspořádání Dne záchranářů ve čtvrtek 10. září 2020 v době od 10.00 - 12. 00 hod, na Náměstí ve
Velkém Meziříčí dle předloženého 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 10. září 2020, od 6.00 hod. do 14.00 hod., dle
přiložené mapky uzavírky.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. uspořádat 10. září 2020 na Náměstí ve Velkém Meziříčí akci Den záchranářů

Termín: 10. 9. 2020

1578/45/RM/2020 Návrh na vyřazení a odprodej vozidla městské policie Škoda Octavia combi a
předání světelné soupravy II.

I. Rada města stahuje z programu
bod Návrh na vyřazení a odprodej vozidla městské policie Škoda Octavia combi a předání světelné soupravy II

1579/45/RM/2020 Darování osobního automobilu příspěvkové organizace Sportoviště VM

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit darování osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA, bezová, 1. 9 , výrobní číslo
TMBCS21Z052009356 , SPZ 2J2 9191, najeto 160 000 km, pořízený v září roku 2004, prodejní ceny 120.000,-
Kč (dle našeho odhadu) nově vznikající příspěvkové organizaci města Sportoviště VM.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zařadit osobní automobil Škoda Octavia bezová 1,9, SPZ 2J2 9191, výrobní číslo TMBCS21Z052009356, ke
schválení zastupitelstvu města do souboru položek k darování nově vzniklé příspěvkové organizaci města
Sportoviště VM

Termín: 30. 10.2020

1580/45/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 působností valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí



nesouhlasí Drominutím platby za ná'emné za měsíc červen 2020 v plné výši společnosti Jéčko, s. r. o.,

II. Rada města v působnosti valné hroma
nesouhlasí s prominutím platby za ná'emné z
společnosti Jéčko, s. r. o.,
Hrabálkem

III. Rada města ukládá

zastoupené panem Tomášem Hrabálkem
lečnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí

ic červenec a srpen 2020 ve výši 60% běžného stavu
, zastoupené panem Tomášem

l. Mgr. Milanu Dufkovi

1. 1. informovat jednatele společnosti Jéčko, s. r. o.,
pana Tomáše Hrabálka o rozhodnutí rady města v působnosti Valné hromady společnosti

JUPITER dub s. r. o.

Termín: 30. 6. 2020

1581/45/RM/2020 Souhlas s užíváním veřejného prostranství

I. Rada města schvaluje
užívání veřejného prostranství dne 5. července 2020 v době od 12 do 22 hodin na Náměstí v prostoru pod
lípami včetně devíti parkovacích míst směrem k budově Jupiter dubu na akci Řeckv večer.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 30.6.2020

1582/45/RM/2020 ZS Lhotky - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké
Meziříčí, Lhotky 42 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 organizace v pořizovacích cenách:

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

.29.073,- Kč

Termín: 3. 7. 2020


