
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 46. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 12. 8. 2020

1583/46/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu ze 46. schůze rady města ze dne 12. 8. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 46. schůze rady města ze dne 12. 8. 2020 Ing. Petra Veličku a MVDr. Ivo Sulce

1584/46/RM/2020 Schválení programu 46. schůze rady města konané dne 12. 8. 2020

I. Rada města schvaluje
program 46. schůze rady města ze dne 12. 8. 2020:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu ze 46. schůze rady města ze dne 12. 8. 2020
Schválení programu 46. schůze rady města konané dne 12. 8. 2020
Připomínky k zápisu z 45. zasedání rady města
Návrh Sportovní komise na jmenování nových členů
Dohoda o poskytnutí služebního motorového vozidla k užívání pro
služební a soukromé účely (starosta)
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na Obecníku
Zpráva o činnosti bytové komise za II. čtvrtletí 2020
Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za II Q 2020
Ukončení nájmu nebytového prostoru dohodou
Vznik společného nájmu bytu , Bezručova 1543/12
Obsazení bytů
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíží pozemků kraje: pare. č.
5633/2, 5633/62, 5220/8 a 5027/1, k. u. Velké Meziříčí
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíží pozemku města pare. č. 1445,
k. u. Velké Meziříčí

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
2742, k. u. Velké Meziříčí
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku kraje pare. č. 702/3,
k. u. Velké Meziříčí

Návrh smlouvy o zřízení služebností k tíží pozemku kraje pare. č. 5627/1,
k. u. Velké Meziříčí

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města pare. č. 2863/3, 2863/51, 2863/56, 2867/1 a 2871/5,
obec a k. u. Velké Meziříčí

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene k tťži
pozemku města pare. č. 4540/1, k. u. Velké Meziříčí
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č.
4770/3, 4770/16 a pare. č. 5902, k. u. Velké Meziříčí
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci ,, V. Meziříčí, srn.
VN, p.č. 6051/135, T70 ZAME"
Návrh na uzavření dohod o ukončení nájmu na sportovní areál u ZS Školní
Návrh na změnu smluv o výpůjčce s Technickými službami

č. 54/1, k. u. Mostiště u VelkéhoŽádost o prodej částí pozemku pare,
Meziříčí

Žádost o prodej částí pozemků pare. č
Mostiště u Velkého Meziříčí'

Žádost o prodej části pozemku pare. č

279/26, 213/1, 215, 216/3, k. Ú

6051/67, k. u. Velké Meziříčí



2884/1, k. u. Velké Meziříčí, úl

Velké Meziříčí, úl

4230,

27. Žádost o prodej části pozemků pare. č. 6051/67, 6051/175 a 6051/83, k.
u. Velké Meziříčí

28. Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 6051/67 a pare. č. 6051/175, k.
u. Velké Meziříčí

29. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2770, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad
Kunsovcem

30. Žádost o prodej části pozemku pare.
Nad Plovárnou

31. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2843, k. u.
Zahradní

32. Žádost o prodej pozemků pare. č. 3989/2, 3989/1, 4393, 4233/10,
4233/3, 4233/9, 4233/8, 4222/10, k. u. Velké Meziříčí

33. Žádost o prodej pozemků pare. č. 3939/4, 4067/6, 4166, 4222/10,
4233/3, 4233/8, 4233/9, 4233/10, 4249/14, k. u. Velké Meziříčí

34. Návrh na prodej pozemků a návrh na budoucí koupi pozemků v k. u.
Velké Meziříčí, úl. Pod Strání

35. Žádost o umístění dřevěných pobytových palub. Palouky
36. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 5694/15 a pare č. 5694/16,

k. u. Velké Meziříčí, úl. K Novému nádraží
37. Žádost o výpůjčku pozemků pare. č. 2895/1, 5689, 2910, k. u. Velké

Meziříčí

38. Návrh na změnu usnesení č. 1549/45/RM/2020 - prodej části o výměře
cca 100 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou

39. Návrh na zrušení usnesení č. 934/27/RM/2019 a nový návrh na prodej
částí pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou

40. Návrh na zrušení usnesení č. 931/27/RM/2019 a nový návrh na směnu
pozemků v k. u. Olší nad Oslavou

41. Návrh na zrušení usnesení č. 1319/37/RM/2020 a nový návrh na prodej
částí pozemků pare. č. 5678/1, 2791 a 5678/6, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Příkopy

42. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 1189, k. u.
Velké Meziříčí, úl. Vrchovecká

43. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2863/4, k. u
Velké Meziříčí, úl. Nad Tratí

44. Žádost o odstranění náletových dřevin z kamenného mostu v lokalitě
Rakůvky

45. Návrh na koupi pozemku pare. č. 5190/5, k. u. Velké Meziříčí
46. Návrh na koupi části pozemku pare. č. 509/27, k. u. Svařenov
47. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 6051/67, k. u. Velké Meziříčí,

Čechovy Sady II
48. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2818/3,

obec a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí - letni zahrádka
49. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 874, k. u. Mostiště u Velkého

Meziříčí

50. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 884, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

51. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků pare. č. 3911/1 a
pare. č. 3911/11, k. u. Velké Meziříčí, úl. Sportovní

52. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2701/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Družstevní

53. Žádost o snížení nájmu - prodejní stánek zmrzliny, úl. Sokolovská
54. Přidělení bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí
55. Veřejná doprava Vysočiny - návrhy na uzavření smluv mezi Městem Velké

Meziříčí a Krajem Vysočina
56. Výsledek hospodaření společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí za I

pololetí 2020
57. Výsledek hospodaření za l. pól. roku 2020 společnosti TSVM s. r.o
58. Prodej nepotřebné techniky
59. Kronika města 2019

60. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací
61. Platový výměr ředitele příspěvkové organizace
62. Zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací
63. Sportoviště VM-návrhy na možné úpravy podmínek



64. Souhlas s vyvěšením banneru
65. Žádost o prominutí nájmu za tělocvičnu v hasičské zbrojnici - TJ Sokol

Velké Meziříčí

66. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží pozemku
Kraje Vysočina pare. č. 5999/235, 5999/233, 5999/167, 5999/3 v ulici
Zdenky Vorlqvé, k. u. Velké Meziříčí

67. "Připojení MS a házenkářské haly k optické síti" - budoucí smlouva o
zřízení služebnosti k tíží pozemků Kraje Vysočina, pare. číslo 940/1, 943,
947

68. Žádost o povolení uzavření náměstí ve Velkém Meziříčí - "Oslava 150 let
Sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí"

69. Pronájem tělocvičny v Hasičské zbrojnici na rok 2020/2021
70. Darování osobního automobilu příspěvkové organizace Sportoviště VM
71. Žádost o prominutí nájmu za tělocvičnu v hasičské zbrojnici - Sdružení

Tai-chi

72. Rozpočtové opatření - územnf plán Velké Meziříčí
73. Rozpočtové opatření - Hliniště III připojovací poplatek
74. Rozpočtové opatření - zpracování Generelu veřejného osvětlení
75. Rozpočtové opatření - PD zázemí hřbitova Mostiště
76. Rozpočtové opatření - oprava místních komunikací ve Lhotkách
77. Rozpočtové opatření - vodovodní přípojky v m. č. Mostiště
78. PO Sportoviště VM - rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu

2021-2022
79. Zapojení transferů do rozpočtu města
80. Vyřazení garáže z majetku města
81. TJ Sokol- žádost o finanční příspěvek na vybavení sportovních šaten
82. Sociální služby města VM - nabídka nepotřebného majetku
83. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc červen a

červenec 2020
84. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí

za měsíc červen a červenec 2020

85. Různé
86. Závěr

1585/46/RM/2020 Návrh Sportovní komise na jmenování nových členů

I. Rada města bere na vědomí

rezignaci Libora Smejkala a Ing. Jaroslava Mynáře na funkci člena sportovní komise.
II. Rada města jmenuje
Ing. Michala Hořínka a Martina Davida členy sportovní komise.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. aktualizovat personální složení sportovní komise na webových stránkách města.

2. Aleně Hortové

2. 1. předat informace jmenovaným osobám.

Termín: 31. 8.2020

Termín: 31. 8.2020

1586/46/RM/2020 Dohoda o poskytnutí služebního motorového vozidla k užívání pro služební a
soukromé účely (starosta)

ni kr mé účelv oro
I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o poskytnutí služebního motorového vozidla užívání r
starostu města pana Ing. arch. Alexandrose Kaminarase,
Touto dohodou poskytuje město Velké Meziříčí oprávnění užívat služební motorové vozidlo Škoda SUPERB, VIN:
TMBAH7NPOL7067852, stávající registrační značky 6J3 6232, a to jak pro služební, tak pro soukromé účely



II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. připravit k podpisu dohodu o poskytnutí služebního motorového vozidla k užívání pro služební a soukromé

účely pro starostu města Ing. arch. Alexandrose Kaminarase ve znění dle přílohy
Termín: 31. 8.2020

1587/46/RM/2020 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na Obecníku

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor (restaurace 72,6 m2, kuchyně 19, 3 m2, technické
zázemí 73,9 m2) umístěných v l. NP budovy "Obecník" č. p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí, která je součástí
pozemku p.č. 68, k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu NP na Obecníku
Termín: 20. 8. 2020

1588/46/RM/2020 Zpráva o činnosti bytové komise za II. čtvrtletí 2020

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

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. seznámit bytovou komisi s usnesením RM.
Termín: 31. 10.2020

1589/46/RM/2020 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za II. Q 2020

I. Rada města bere na vědomi

informace o nedoplatcích na nájemném a platbách za služby v bytech a nebytových prostorách.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. předložit RM pohledávky za 3Q 2020.
Termín: 31. 10.2020

1590/46/RM/2020 Ukončení nájmu nebytového prostoru dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.4.2017 uzavřené s Lesním a rybochovným hospodářstvím, s. r. o., IC
24161055, Zámecké schody 1204/13, Velké Meziříčf na pronájem budovy bez č. p./č. e. - sklepa na pozemku p.č.
5214/2, k. ú. Velké Meziříčí dohodou k 31. 8.2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na sklep na Františkově.
Termín: 31. 8.2020

1591/46/RM/2020 Vznik společného nájmu bytu

I. Rada města schvaluje

Bezručova 1543/12



uzavření dohody o vzniku společného n 'imu bvt

II. Rada města ukládá

n r se Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziřiči s

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o vzniku společného nájmu bytu pro
Termín: 30. 9. 2020

1592/46/RM/2020 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít náiemní smlouvu na li

Kč/m2/měsíc.

na adrese Karlov 463/1 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu l roku s obnovou, výše nájemného 55,-

l. náhradník:
2. náhradník:
3. náhradník:

v případě uskutečnění výměny schvaluje rada města uzavření nájemní smlouvy na byt na úl;
Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí s náhradníky výše. Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, výše nájemného
51,42 Kč/m2/měsíc.
II. Rada města schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu bytu s

na byt na adrese Bezručova 1520/7, Velké Meziříčí k 31. 8.2020.
III. Rada města schvaluje
Dočfnae 1. 9. 2020 uzavřít náemní smlauvu na b n r se Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s
obnovou, výše nájemného 55,- Kč/mz/mesic.
IV. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit náiemní smlouvu na byt na adrese Karlov 46 / V lk'M iří'i ) a

na byt adrese Bezručova 1520/7, Velké Meziříčí ).

2. Dagmar Bdinkové

2. 1. ř'r vt hodu o ukončení nájmu bytu

Termín: 30. 9. 2020

na adrese Bezručova 1520/7, Velké Meziříčí s

Termín: 30. 9. 2020

1593/46/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků kraje: pare. č. 5633/2,
5633/62, 5220/8 a 5027/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, IČ 708 90 749, se sídlem Zižkova
1882/57, 587 33 Jihlava jako povinným a městem Velké Meziříčí jako oprávněným za účelem zřízení a
provozování stavby „Okružní křižovatka VM východ, 50 411 - veřejné osvětlení" dle GP č. 5190-48/2020.
Oprávněný má v souvislosti se zřízením a provozem stavby právo vstupovat a vjíždět na tyto pozemky: pare. č.
5633/2, 5633/62, 5220/8 a pare. č. 5027/1, k. u. Velké Meziříčí. Služebnost se sjednává bezúplatně a na dobu,
po kterou bude oprávněným provozována stavba na pozemcích.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města kraji Vysočina

Termín: 4. 9. 2020



1594/46/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 1445, k. u,
Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CEHN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, k tíži pozemku města pare. č. 1445, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku v rozsahu
geometrického plánu č. 5205-137/2020. Služebnost se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
500 Kč plus DPH stanovené platným právním předpisem.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti CETIN a. s.
Termín: 4. 9. 2020

1595/46/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 2742, k.
u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíží pozemku města pare. č. 2742, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění distribuční soustavy - zemního kabelu NN a pojistkové skříně 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: 4.9. 2020

1596/46/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíží pozemku kraje pare. č. 702/3, k. u.
Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, IC 708 90 749, se
sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným a městem Velké Meziříčí jako budoucím
oprávněným za účelem zřízení a provozování stavby „Bytový dům pro senior/ Velké Meziříčí, pare. č. st. 703/2,
vodovod a kanalizace". Oprávněný má v souvislosti se zřízením a provozem stavby právo vstupovat a vjíždět na
pozemek pare. č. 702/3, k. u. Velké Meziříčí za účelem prohlídky a údržby stavby. Služebnost se sjednává
bezúplatně a na dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba na pozemku vlastníka.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města kraji Vysočina

Termín: 4. 9. 2020

1597/46/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíží pozemku kraje pare. č. 5627/1, k. u.
Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, IC 708 90 749, se sídlem Zizkova
1882/57, 587 33 Jihlava jako povinným a městem Velké Meziříčí jako oprávněným za účelem zřízeni a
provozování stavby „Přechod pro pěší - úl. Jihlavská 11/602 - veřejné osvětlení" dle GP č. 5197-574/2020.
Oprávněný má v souvislosti se zřízením a provozem stavby právo vstupovat a vjíždět na pozemek pare. č.
5627/1, k. u. Velké Meziříčí. Služebnost se sjednává bezúplatně a na dobu, po kterou bude oprávněným
provozována stavba na pozemku.



II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města kraji Vysočina

Termín: 4.9. 2020

1598/46/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží pozemků
města pare. č. 2863/3, 2863/51, 2863/56, 2867/1 a 2871/5, obec a k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi povinným městem Velké
Meziříčí aoprávněným GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 Ol, Ústí nad Labem ktíži pozemků
města pare. č. 2863/3, 2863/51, 2863/56, 2867/1 a 2871/5, k. u. Velké Meziříčí s právem provést stavbu
plynárenského zařízení „STL plynovod a 2 přípojky pro 2 BD č. p. 1520/7 a 1543/12 na ulici Bezručova v obci
Velké Meziříčí, číslo stavby: 8800093636" včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na
budoucím služebném pozemku. Věcné břemeno ve smyslu služebnosti bude spočívat v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti GridServices, s. r. o.
Termín: 4.9. 2020

1599/46/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku
města pare. č. 4540/1, k. u. Velké 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 tíží pozemku města pare. č. 4540/1, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN a pilíř 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 společností E. ON Distribuce, a. s.
Termín: 4. 9. 2020

1600/46/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 4770/3,
4770/16 a pare. č. 5902, 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, ktíži pozemků města pare. č. 4770/3, 4770/16 a pare. č. 5902, k. u. Velké
Meziřfčf, za účelem umístění distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN, pojistkové skříně 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: 4. 9. 2020

1601/46/RM/2020 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „V. Meziříčí, srn. VN,
p.č. 6051/135,T70ZAME"

I. Rada města odkládá

bod Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci "V. Meziříčí, srn. VN. p.č. 6051/135, T70 ZAME"
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. připravit materiál na schůzi rady města

Termín: 26. 8. 2020

1602/46/RM/2020 Návrh na uzavření dohod o ukončení nájmu na sportovní areál u ZS Školní

I. Rada města schvaluje
uzavření dohod o ukončení nájemních smluv na pozemek pare. č. 6403/1, k. u. Velké Meziříčí, na kterém se
nachází areál hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem a pozemek pare. č. 5998/3, k. u. Velké Meziříčí,
jehož součástí je budova bez čp/če, uzavřené s těmito subjekty:

• Malá kopaná Velké Meziříčí z. s., se sídlem
• FC Velké Meziříčí, z. s., se sídlem U Tržiště 2236/2 \
• Tělocvičná jednota Sokol Velké Meziříčí, se sídlem
• SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí, se sídlem Nad Gymnáziem 464/17, Velké

Meziříčí

• FC Velké Meziříčí, s. r. o., se sídlem U Tržiště 841/4, Velké Meziříčí
• SKI klub Velké Meziříčí, se sídlem Fajtův kopec 1741, Velké Meziříčí

Nájemní smlouvy budou ukončeny ke dni 31. 8.2020.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit dohody o ukončení nájmu k podpisu.
Termín: 31. 8.2020

1603/46/RM/2020 Návrh na změnu smluv o výpůjčce s Technickými službami

I. Rada města schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce ze dne 20. 4. 2016 ve znění dodatku č. l ze dne 9. 8. 2017, uzavřené mezi
půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem Technické služby VM s. r.o. se sídlem Karlov 1398/54, Velké
Meziříčí a to tak, že se ze smlouvy o výpůjčce vyjímají následující pozemky:
v či. II. odst. l písm. a) pare. č. 2913/1, 2913/3, 2913/4, 2913/5, 2913/6, 2913/9, 2913/10 tvořící areál
koupaliště a pare. č. 1320/1, 1320/4, 1320/5 tvořící areál zimního stadionu
v či. II. odst. 2 - podíl ve výši 5357/6692 na pozemku pare. č. 1320/2,
vše k. u. Velké Meziříčí.
V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce ze dne 31. 12. 2005 ve znění dodatku č. l - 16, uzavřené mezi půjčitelem městem
Velké Meziříčí a vypůjčitelem Technické služby VM s. r.o. se sídlem Karlov 1398/54, Velké Meziříčí a to tak, že
se ze smlouvy o výpůjčce vyjímá následující:
v či. II. odst. l písm. a) objekt zimního stadionu, jehož součástí jsou: umělá ledová plocha, ZS - sociální
příslušenství, rozvaděč NN Eltric B20, kondenzátor, defibrilátor, časomíra, rolba
v či. II. odst. l písm. c) koupaliště včetně vybavení, jehož součásti jsou: koupaliště, tobogán, prodejní stánek,
herní prvek vahadlo, herní prvek věžička.
V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
III. Rada města ukládá



l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit dodatky ke smlouvám o výpůjčce k podpisu.
Termín: 31.8.2020

1604/46/RM/2020 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 54/1, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 33 m2 z pozemku pare. č. 54/1 a části o výměře cca 26
m2 z pozemku pare. č. 54/1, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí a r i 'lu města neschválit prodej
předmětných částí pozemku
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 8. 9. 2020

1605/46/RM/2020 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 279/26, 213/1, 215, 216/3, k. u. Mostiště
u Velkého Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 5.000 m2 z pozemku pare. č. 279/26, části o výměře cca 350
m2 z pozemku pare. č. 216/3, části o výměře cca 455 m2 z pozemku pare. č. 213/1, části o výměře cca 40
m2 z pozemku pare. č. 215, všechny pozemky v k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí' (dle žádosti VARIANTA I a
doporučuj zastupitelstvu města neschválit prodej předmětných částí pozemků

II. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 2.800 m2 z pozemku pare. č. 279/26, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí (dl z' i VARIANTA l a do r ' zastuDitelstvu města neschválit prodej předmětné části
pozemku
III. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 213/1, pozemku pare. č. 215 a části o výměře cca 950
m2 z pozemku pare. č. 279/26, všechny pozemky k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí (dle žádosti VARIANTA III. 1 a

či' i l mv n hv'lit r ' předmětných pozemků a předmětné části pozemku

IV. Rada města u ada

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 4. 9. 2020

1606/46/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 6051/67, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 6051/67, k. u. Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. připravit materiál na schůzi rady města

Termín: 26. 8. 2020

1607/46/RM/2020 Žádost o prodej části pozemků pare. č. 6051/67, 6051/175 a 6051/83, k. u. Velké
Meziřiči

I. Rada města neschvaluje



zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 800 m2 z pozemků pare. č. 6051/67, 6051/175 a pare. č.
6051/83, k. u. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej předmětných částí pozemků
společnosti ATIKA-LYSÝ, s. r. o. se sídlem Zahradní 992, Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 8. 9. 2020

1608/46/RM/2020 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 6051/67 a pare. č. 6051/175, k. u. Velké
Meziřiči

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje časti o výměře cca 2. 675 m2 z pozemku pare. č. 6051/67, části o výměre cca 8 m2 z
pozemku pare. č. 6051/175 a části o výměře cca 45 m2 z pozemku pare. c. 6051/67, k u. Velké Meziříčí a
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej předmětných částí pozemků společnosti BUILDINGcentrum -
HSV, s. r.o., se sídlem Karlov 169/88, Velké Meziříčí, IC: 25317873.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 8. 9. 2020

1609/46/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2770, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad
Kunšovcem

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 33 m2 z pozemku pare. č. 2770 (dle GP nová pare. č. 2770/3), obec a
k. u. V l 'M ziří" ručuie města schválit orode předmětné části pozemku do spol "ného

6/8)a
k. U. V l 'M ziři ručule

II. Rada ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání

zastupitelstva města.
Termín: 8. 9. 2020

1610/46/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2884/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad
Plovárnou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 2884/1 (dle GP nova pare. č. 2884/74^

ca k. u. Velké Meziříčí a doDoruči' zášti it l u města schválit prodej předmětné části pozemku
do společného jmění manželů, za kupní cenu 2. 450 Kč.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání

zastupitelstva města.
Termín: 8. 9. 2020

1611/46/RM/2020 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2843, k. u. Velké Meziříčí, úl. Zahradní

I. Rada města neschvaluje



zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 2843, obec a k. u. Velké Meziříčí a
doporučue zastuoitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 8. 9. 2020

1612/46/RM/2020 Žádost o prodej pozemků pare.č. 3989/2, 3989/1, 4393, 4233/10, 4233/3,
4233/9, 4233/8, 4222/10, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků pare. č. 3989/2, 3989/1, 4393, 4233/10, 4233/3, 4233/9, 4233/8, 4222/10,
všechny oozemkv k. u. Velké Meziříčí a doDoručute zastuDitelstvu města neschválit prodej předmětných pozemků

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 8. 9. 2020

1613/46/RM/2020 Žádost o prodej pozemků pare. č. 3939/4, 4067/6, 4166, 4222/10, 4230, 4233/3,
4233/8, 4233/9, 4233/10, 4249/14, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků pare. č. 3939/4, 4067/6, 4166, 4222/10, 4230, 4233/3, 4233/8, 4233/9,
4233/10, 4249/14, všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej
předmětných pozemků společnosti DS AGROS, a.s. se sídlem Netín 25, 594 44.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 8. 9. 2020

1614/46/RM/2020 Návrh na prodej pozemků a návrh na budoucí koupi pozemků v k. u. Velké
Meziříčí, úl. Pod Strání

I. Rada města odkládá
bod Návrh na prodej pozemků a návrh na budoucí koupi pozemků v k. ú. Velké Meziříčí, úl. Pod Strání

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál na schůzi rady města
Termín: 26.8.2020

1615/46/RM/2020 Žádost o umístění dřevěných pobytových palub. Palouky

I. Rada města souhlasí

s umístěním čtyř dřevěných pobytových palub na oozemek m" r ". 401/1 k. u. Velké
Meziříčí, lokalita Palouky, , dle projektu v
příloze. Podmínkou souhlasu s umístěním je kladné stanovisko Povodí Moravy s. p.
II. Rada města schvaluje



zveřejnění záměru výpůjčky částí o výměře 27, 5 m2 z pozemku pare. č. 401/1, k. u. Velké Meziřiči, za
účelem umístění čtyř dřevěných pobytových palub. Podmínkou uzavření smlouvy o výpůjčce bude kladné
stanovisko Povodí Moravy s. p.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit žadatelce usnesení rady města.

Termín: 4.9.2020

1616/46/RM/2020 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 5694/15 a pare.č. 5694/16, k. u.
Velké Meziříčí, úl. K Novému nádraží

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 5694/15 a pare. č. 5694/16, k. u. Velké
Meziříčí od vlastníka Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, statni organizace,
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha, za podmínek stanovených v příloze s názvem Technické
podmínky.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města státní organizaci a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 8. 9. 2020

1617/46/RM/2020 Žádost o výpůjčku pozemků pare. č. 2895/1, 5689, 2910, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky pozemků pare. č. 2895/1, 5689 a pare. č. 2910, k. u. Velké Meziříčí. Po uplynutí
zákonné lhůty ke zveřejnění budou radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města
Termín: 9. 9. 2020

1618/46/RM/2020 Návrh na změnu usnesení č. 1549/45/RM/2020 - prodej části o výměře cca 100
m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 1549/45/RM/2020, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 100 m2 z
pozemku pare. č. 2065/1 k. u. v' Iv "'l i l m"sta schválit prodej předmětné
části pozemku za kupní cenu 130 Kč/m2, tak,
že doDoručuie UDitelstvu města schválit rode' edmetne části pozemku

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

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 30. 10.2020

1619/46/RM/2020 Návrh na zrušení usnesení č. 934/27/RM/2019 a nový návrh na prodej části
pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města ruší



usneseni' č. 934/27/RM/2019, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 43 m2 z pozemku
pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslav u o r "'l zastuoitelstvu města schválit prodej předmětných částí
pozemku za kupní cenu 130 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 35 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. 2065/33), části
o výměře 14 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. 2065/32), části o výměře 4 mz z pozemku pare.
č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. 2065/31), všechny ' l i nad Oslavou a doDoručue zastu itelstvu
města schválit prodej předmětných částí pozemku
za kupní cenu 130 Kč/m2. Celková kupní cena činí 6.890 Ke.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro zasedání

zastupitelstva města.
Termín: 8. 9. 2020

1620/46/RM/2020 Návrh na zrušení usnesení č. 931/27/RM/2019 a nový návrh na směnu pozemků
v k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města rusi
usnesení č. 931/27/RM/2019, kterým schválila zveřejnění záměru směny části o výměře cca 15 m2 z pozemku
pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou ve vlastnictví města za část o výměře cca 5 m2 z pozemku pare. č. 91, k.
u. Olší nad Oslavo ručila zastuoitelstvu města schválit směnu oředmětn'ch částí pozemků mezi městem
Velké Meziříčí a za doplatek ve
prospěch města.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 10 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. 2065/30), k.
u. Olší nad Oslavou ve vlastnictví města za část o výměře 19 m2 z pozemku pare. č. 91 (dle GP nová pare. č.
91/2), k. u. Olší nad Oslavou a doooručuie zastuoitelstvu města schválit směnu re m" nvch "' i zemků
mezi městem Velké Meziříčí a

Doplatek bude ve výši 130 Kč/m2 k tíži města. Doplatek bude celkem 1. 170 Ke.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 8. 9. 2020

1621/46/RM/2020 Návrh na zrušení usnesení č. 1319/37/RM/2020 a nový návrh na prodej částí
pozemků pare. č. 5678/1, 2791 a 5678/6, k. u. Velké Meziříčí, úl. Příkopy

I. Rada města ruší
usnesení č. 1319/37/RM/2020, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 78 m2 z pozemku
pare. č. 5678/1 a části o výměře cca 8 m2 z pozemku pare. č. 2791, oba póz mkv k. u. Velké Meziříčí a
do il i l mv schválit prodej předmětných částí pozemků

za kupní cenu 200 Kč/m2.
II. Rada m ta schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 78 m2 z pozemku pare. č. 5678/1 (dle GP díl "b"), části o výměře 6
m2 z pozemku pare. č. 2791 (dle GP díl "a") a části o výměře 3 m2 z pozemku pare. č. 5678/6 (dle GP nová
pare. č. 5678/12), všechny mkv k ' V Ik'M iři i doooručue zášti itelstvu města schválit prodej
předmětných částí pozemků za kupní cenu 200
Kč/m2. Celková kupní cena činí 17. 400 Ke.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 8. 9. 2020



1622/46/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 1189, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Vrchovecká

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu, mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem společnosti Mitrenga -
stavby, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, části o výměře 30 m2 z pozemku pare. č. 1189,
k. u. Velké Meziříčí, za účelem skladování materiálu za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu určitou, a to
od data podpisu smlouvy do 30. 10.2020 s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši
50 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.
Termín: 11.9.2020

1623/46/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2863/4, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Nad Trati

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o r tfmatel m m~st m V Iké Meziříčí a nálemd

na

pronájem části o výměře 30 m z pozemku pare. c. 2863/4, k. u. Velké Meziříčí za účelem užívání jako zahrádka
za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo
písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční
nájemné ve výši 5 Kč/mz se splatností do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Celkový roční nájem činí 150 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.
Termín: 30. 9. 2020

1624/46/RM/2020 Žádost o odstranění náletových dřevin z kamenného mostu v lokalitě Rakůvky

I. Rada města souhlasí
s odstraněním náletových dřevin z kamenného mostu ve vlastnictví města, jež je kulturní památkou, stojícího na
Dozemku města Dare. č. 4404, k. u. Velké Meziříčí, lokalita Rakůvky, spolkem Jednoměsto, z.s., se sídlem

Žadatel je povinen postupovat při provádění prací podle podmínek stanovených v
závazném stanovisku orgánu státní památkové péče. Náklady na odstranění náletu ponese ze svého žadatel.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit spolku usnesení rady města.
Termín: 4. 9. 2020

1625/46/RM/2020 Návrh na koupi pozemku pare. č. 5190/5, k. u. Velké Meziříčí

, wměře 386 m2 k. u. Velké
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit ko
Meziříčí ori l via i

i ki re

(podíl 1/2) a
(podíl 1/2), za kupní cenu 200 Kč/m2. Celková

kupní cena činí 77.2 O Kč. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je zřízení služebnosti stezky a cesty k tíží
pozemku pare. č. 5190/5, k. u. Velké Meziříčí.

II. Rada města schvaluje



zřízení služebnosti stezky a cesty k tíží pozemku pare. č. 5190/5 o výměře 386 m2, k. u. Velké Meziříčí iehož je
město kuDu'íd ve orosDěch Dozemku Dare. č. 5160/1, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví

z mku pare. č. 5160/2, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a

bezúplatné.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města spoluvlastnicím a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 8. 9. 2020

1626/46/RM/2020 Návrh na koupi části pozemku pare. č. 509/27, k. u. Svařenov

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvům" hválit ko i"' i wmvř l 2 m2 z z mku pare. č. 509/27 (dle GP díl "n"), k. u.
Svařenov od za kupní cenu 30.000 Kč.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 8. 9. 2020

1627/46/RM/2020 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 6051/67, k. u. Velké Meziříčí, Čechovy
Sady II

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 116 m2 z pozemku pare. č. 6051/67, 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: 9.9.2020

1628/46/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 9 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 Karlova
pekárna s. r. o., se sídlem Brněnská 158, Židlochovice, 667 Ol Brno, 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

1629/46/RM/2020 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 874, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 145 mzz pozemku pare. č. 874, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí za
účelem užívání jako zahrada za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce, připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 9. 9.2020

1630/46/RM/2020 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 884, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 200 m2 z pozemku qrc. č. 884, k. u. Mostiště u Vplkéh M iřia za
účelem skladování dřeva nísku, parkování auta a vozíku,

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům.
Termín: 4. 9. 2020

1631/46/RM/2020 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků pare. č. 3911/1 a pare. č.
3911/11, k. u. Velké Meziříčí, úl. Sportovní

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu mezi pronajímatelem městem Velké Meziřiči a nájemcem
společností BUILDINGcentrum-HSV s. r.o., se sídlem Karlov 169/88, Velké Meziříčí 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 účelem zařízení staveniště za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu určitou, a to od data
podpisu smlouvy do 30. 11. 2020 s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 50 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.
Termín: 11. 9.2020

1632/46/RM/2020 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2701/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Družstevní

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru výpůckv části o \uměře 25 m2 z nqzemku pare. č. 270 /k Ik Meziříčí a uzavření
smlouvy o výpůjčce s
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli.
Termín: 4. 9. 2020

1633/46/RM/2020 Žádost o snížení nájmu - prodejní stánek zmrzliny, úl. Sokolovská

I. Rada města schva

odpuštění nájemného za pronájem části pozemku pare. č.
2756/1, k. u. Velké Meziříčí, užívané za účelem umístění prodejního stánku zmrzliny, a to za měsíc duben,
květen a červen roku 2020. Celkově bude odpuštěno nájemné ve výši 2. 808 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli.

Termín: 20. 8. 2020



1634/46/RM/2020 Přidělení bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
uzavřít náiemní ml v n v P n liiZdnkv Vorlové 2001 594 Ol Velké Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu
určitou l rok s obnovou, výše n mného 4 OK
l. náhradník:
2. 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: 31. 12.2020

1635/46/RM/2020 Veřejná doprava Vysočiny - návrhy na uzavření smluv mezi Městem Velké Meziříčí
a Krajem Vysočina

I. Rada města odkládá
bod Veřejná doprava Vysočiny - návrhy na uzavření smluv mezi městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. připravit materiál na schůzi rady města
Termín: 26. 8. 2020

1636/46/RM/2020 Výsledek hospodaření společnosti JUPFTER dub, s.r.o. Velké Meziříčí za I. pololetí
2020

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí
l. schvaluje výsledek hospodaření společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí za I. pololetí 2020
2. bere na vědomí informaci o získaných prostředcích společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí z
grantových programů
3. bere na vědomí informaci o zatékání do budovy Jupiter dubu a přijatých opatřeních jednatele společnosti
Mgr. Milana Dufka
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli JUPITER dubu, s. r. o. Velké Meziříčí Mgr. Milanu Dufkovi
Termín: 21.8.2020

1637/46/RM/2020 Výsledek hospodaření za l. pól. roku 2020 společnosti TSVM s. r.o.

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

II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli společnosti TSVM s. r. o. Ing. Jaroslavu Mynářovi
Termín: 20. 8. 2020

1638/46/RM/2020 Prodej nepotřebné techniky



I. Rada města schvaluje v působnosti valné hromady společnosti TSVM s. r. o.
prodej nepotřebné techniky: nosič kontejnerů Avia, SPZ 3J4 9680 za minimální cenu 25 000,- Kč (bez DPH)
společnosti VeaCom s. r. o. Plzeňská 155/113, Praha, IČ 27581063 do elektronické dražby.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli společnosti TSVM s. r. o. Ing. Jaroslavu Mynářovi
Termín: 20. 8. 2020

1639/46/RM/2020 Kronika města 2019

I. Rada města schvaluje
text kroniky města za rok 2019 dle návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit přepsání kroniky
Termín: 31. 12.2020

1640/46/RM/2020 Platové výměry ředitelů příspěvkových organizaci

1641/46/RM/2020 Platový výměr ředitele příspěvkové organizace

1642/46/RM/2020 Zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizaci

I. Rada města bere na vědomi

zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací města za I. pololetí 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení příspěvkovým organizacím
Termín: 31. 8.2020

1643/46/RM/2020 Sportoviště VM-návrhy na možné úpravy podmínek

I. Rada města souhlasí

se zpracováním a předložením zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. l ke zřizovací listině Sportoviště VM,
příspěvkové organizace, kde bude zohledněno s účinností od l. l. 2021:

l. Zrušení dvou discgolfových košů na ulici Školní Ojeden koš bude přemístěn do Kunšovce, druhý
bude zatím v rezervě).

2. Vyjmutí budovy klubovny FCVM na Tržišti
3. Zařazení kurtů za ZS Oslavická

II. Rada města souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy mezi městem a dohodou na objekt Areálu zdraví. Tento majetek
bude předán Sportovišti VM, příspěvkové organizaci do vyp jčky.
III. Rada města souhlasí

s pronájmem nebytových prostor v objektu zimního stadionu na ulici Vrchovecká 1091/37 p.č. 1320/5 ve
Velkém Meziříčí a to bufetu o výměře 12 m2 za roční nájemné ve výši 16 tis. Kč, obchodu o výměře 13 m2 za
roční nájemné 16 tis. Kč a plochy o výměře 2,5 m2 pro automat s občerstvením za roční nájemné 6 tis. Kč a to
od l. 9. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou společnosti Horácký hokejový klub s. r. o. se
sídlem Vrchovecká 1091/37 Velké Meziříčí (IČO 26902575) a AQUEKO gastro s. r.o. se sídlem Třebíčská 342/10
Velké Meziříčí (IČO 03356230)



IV. Rada města bere na vědomí
informace o modernizaci koupaliště a projektu na využití plochy na ulici Skřivanova.
V. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit radě a zastupitelstvu města návrh Dodatku č. l ke zřizovací listině Sportoviště VM, příspěvkové
organizace se zapracováním navržených úprav.

Termín: 15. 12.2020

2. Ing. Magdaléně Kašparové

2. 1. připravit dohodu o ukončení nájmu mezi městem a
Sportovní.

pro objekt Areálu zdraví na ulici

Termín: 30.9.2020

1644/46/RM/2020 Souhlas s vyvěšením banneru

I. Rada města souhlasí
a povoluje vyvěšení propagačního banneru na Dolní bránu v ulici Komenského u příležitosti konáni Historických
slavností na zámku a to od 13. 8. do 7.9. 2020.

II. Rada města souhlasí

s použitím znaku města k propagaci akce.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 31. 8.2020

1645/46/RM/2020 Žádost o prominutí nájmu za tělocvičnu v hasičské zbrojnici - TJ Sokol Velké
Meziřiči

I. Rada města schvaluje
žádost Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí o prominutí nájmu tělocvičny v budově Hasičské zbrojnice za
období koronavirové pandemie za období 11. 3.2020 do 24.6. 2020 v celkové částce 3.750,- Kč.

II. Rada města ukládá

l. Anna Smejkalová

1. 1. zajistit vrácení odpovídající částky dle smlouvy na účet Tělovýchovné jednoty Sokol Velké Meziříčí.
Termín: 31. 8.2020

1646/46/RM/2020 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží pozemku Kraje
Vysočina pare. c. 5999/235, 5999/233, 5999/167, 5999/3 v ulici Zdenky Vorlové, k.ú. Velké
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch města Velké Meziříčí k tíži pozemku pare. č.
5999/235, 5999/233, 5999/167, 5999/3 obec a k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví Kraje Vysočina, se sídlem
Žižkova 57, Jihlava. Smlouvou o zřízení služebnosti bude zřízena služebnost užívání pozemku ve prospěch
budoucího oprávněného, spočívající ve vybudování a provozování na pozemku stavbu "Prodloužení metropolitní
sítě Velké Meziříčí v ulici Zdenky Vorlové" s právem vstupovat a vjíždět na pozemky viz. výše. Služebnost bude
zřízena bezúplatně.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit zaslání smlouvy na Kraj Vysočina.
Termín: 20. 8. 2020



1647/46/RM/2020 "Připojení MS a házenkářské haly k optické síti" - budoucí smlouva o zřízení
služebnosti k tíži pozemků Kraje Vysočina, pare. číslo 940/1, 943, 947

I. Rada města schvaluje
učinit potřebné kroky k sjednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch města Velké
Meziříčí k tíži pozemků parcelní číslo 940/1, 943 a 947 v užívání Hotelové školy, obec a k. u. Velké Meziříčí ve
vlastnictví Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava. Smlouvou o zřízení služebnosti bude možné užívání
pozemků ve prospěch budoucího oprávněného, spočívající ve vybudování a provozování na těchto pozemcích
stavbu "Připojení MS a házenkářské haly k optické síti". Tímto vznikne právo vstupovat a vjíždět na tyto
pozemky p. č. 940/1, 943 a 947. Služebnost bude zřízena bezúplatně.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit smlouvu s Krajem Vysočina.
Termín: 30. 11.2020

1648/46/RM/2020 Žádost o povolení uzavření náměstí ve Velkém Meziříčí - "Oslava 150 let Sboru
dobrovolných hasičů Velké Meziříčí"

I. Rada města souhlasí

l. s uzavřením náměstí v sobotu 19. června 2021 od 06. 00 hod do 18. 00 hod. z důvodu konání oslav 150 let
Sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí.

2. s bezplatným umístěním stánků s občerstvením pro účastníky výstavy a pro návštěvníky oslav 150 let Sboru
dobrovolných hasičů Velké Meziříčí na náměstí.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit součinnost s městskou policií při konání akce.
Termín: 19.6.2021

1649/46/RM/2020 Pronájem tělocvičny v Hasičské zbrojnici na rok 2020/2021

I. Rada města souhlasí

s pronájmem tělocvičny v budově Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí pro Sdružení taoistického TAI-CHI
Česká republika každou středu od 16. září 2020 do 30. června 2021 (mimo středy 28. 10.2020, 23. 12. 2020 a
30. 12. 2020 - státní svátky) v čase od 17:00 do 19:00 hod. a každý čtvrtek od 24. září 2020 do 28. ledna 2021
včetně (mimo 24. 12. 2020, 31. 12.2020) v čase od 18:00 do 19:00.
II. Rada města souhlasí

s výpůjčkou tělocvičny a sálu v Hasičské zbrojnici ve Velkém Meziříčí na školní rok 2020/2021 pro Dózu-
středisko volného času Velké Meziříčí každé pondělí, úterý a středu.
III. Rada města souhlasí

s výpůjčkou Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí na nepravidelnou zájmovou činnost (kulturní a sportovní
akce) ve školním roce 2020/2021 pro Dózu-středisko volného času Velké Meziříčí.
IV. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. připravit Smlouvu o pronájem nebytových prostor k podpisu mezi městem Velké Meziříčí a Sdružením
taoistického TAI-CHI Česká republika.

Termín: 31. 8.2020

1650/46/RM/2020 Darování osobního automobilu příspěvkové organizace Sportoviště VM

I. Rada města ruší
usnesení RM č. 1579/45/RM/2020.
II. Rada města rusi



usnesení RM č. 1389/38/RM/2020.
III. Rada města schvaluje
předání světelné rampy modré VSL 012F-2S (maják), inventární číslo 13774 ze správy MěU (org. 4) na
organizaci hasiči (org. 70) na základě žádosti Zásahové jednotky SDH Velké Meziříčí.
IV. Rada města ukládá

l. Marii Mejzlíkové

1. 1. realizovat převod světelné rampy.
Termín: 30. 9. 2020

1651/46/RM/2020 Žádost o prominutí nájmu za tělocvičnu v hasičské zbrojnici - Sdružení Tai-chi

I. Rada města schvaluje
žádost Sdružení taoistického TAI CHI o prominutí nájmu tělocvičny v budově Hasičské zbrojnice za období
koronavirové pandemie za období 11. 3. 2020 do 24. 6. 2020 v celkové částce 11. 250,- Kč.

II. Rada města ukládá

l. Anna Smejkalová

1. 1. zajistit vrácení odpovídající částky dle smlouvy na účet Sdružení taoistického TAI CHI.
Termín: 31. 8.2020

1652/46/RM/2020 Rozpočtové opatření - územní plán Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj:

Rozdělení:

12 900,00 Kč - § 3635 územní plán Petráveč
47 600,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
60 500,00Kč - § 3635 územní plán Velké Meziříčí

II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 31. 8.2020

1653/46/RM/2020 Rozpočtové opatření - Hliniště III připojovací poplatek

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 275 000,00 Kč - § 3632 obřadní síň Karlov
Rozdělení: 12 500,00 Kč - § 3631 připojovací poplatek VO Hliniště III

262 500,00 Kč - § 3633 připojovací poplatek pro RD Hliniště III
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 31.8.2020

1654/46/RM/2020 Rozpočtové opatření - zpracování Generelu veřejného osvětlení

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 179 000,00 Kč - § 3632 obřadní síň Karlov
Rozdělení: 179 000,00 Kč - § 3631 zpracování Generelu VO
II. Rada města ukládá



l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 31.8.2020

1655/46/RM/2020 Rozpočtové opatření - PD zázemí hřbitova Mostiště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 70 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 70 tis. Kč - § 3632 projektová dokumentace zázemí hřbitova Mostiště
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 8.2020

1656/46/RM/2020 Rozpočtové opatření - oprava místních komunikací ve Lhotkách

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 500 000,00 Kč - § 6409 rezerva m.č. Lhotky
Rozdělkení: 500 000,00 Kč - § 2212 oprava komunikací ve Lhotkách
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

Termín: 31.8.2020

1657/46/RM/2020 Rozpočtové opatření - vodovodní přípojky v m. č. Mostiště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 144 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 144 tis. Kč - § 2310 vybudování vodovodních přípojek v m. č. Mostiště spojených s akcí Novostavba
vodovodního řádu D8 a SO 03
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 8.2020

1658/46/RM/2020 PO Sportoviště VM - rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021-
2022

I. Rada města schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Sportoviště VM k 1. 9. 2020 (datu vzniku organizace).
II. Rada města schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 příspěvkové organizace Sportoviště VM.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zajistit zveřejnění schválených dokumentů na úřední desce MěU.
Termín: 20. 8. 2020



1659/46/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci červnu a červenci 2020 do rozpočtu
města Velké Meziříčí-viz příloha
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města
Termín: 31. 8.2020

1660/46/RM/2020 Vyřazeni garáže z majetku města

I. Rada města souhlasí

s vyřazením Prefa garáže umístěné na Tržišti v pořizovací ceně 18. 538,- Kč z majetku města (inv. č. B/X/100K).
II. Rada města ukládá

l. Marii Mejzlíkové
1. 1. zajistí vyřazení majetku z evidence.

Termín: 31.8.2020

1661/46/RM/2020 TJ Sokol - žádost o finanční příspěvek na vybavení sportovních šaten

I. Rada města bere na vědomí
žádost TJ SOKOL Velké Meziříčí o finanční příspěvek na vybavení sportovních šaten a navrhuje zpracovat
materiál do zastupitelstva ke schválení dotace na uvedený účel ve výši 200 000,- Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zpracovat materiál do zastupitelstva na základě usnesení rady.
Termín: 21.8.2020

1662/46/RM/2020 Sociální služby města VM - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky
Vorlové 2001, Velké Meziříčí 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:

Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

10.920,- Kč

Termín: 31.8.2020

1663/46/RM/2020 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc červen a červenec
2020

1664/46/RM/2020 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí za
měsíc červen a červenec 2020


