
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 47. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 26. 8. 2020

1665/47/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu ze 47. schůze rady města ze dne 26. 8. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 47. schůze rady města ze dne 26. 8. 2020 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Petra Veličku

1666/47/RM/2020 Schválení programu 47. schůze rady města konané dne 26. 8. 2020

I. Rada města schvaluje
program 47. schůze rady města ze dne 26. 8. 2020:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 47. schůze rady města ze dne 26. 8. 2020
3. Schválení programu 47. schůze rady města konané dne 26. 8. 2020
4. Připomínky k zápisu z 46. zasedání rady města
5. Grantový program podpory sportu 2021
6. Grantový program podpory sportu 2020 - snížení počtu odtrénovaných

hodin v podoblasti A.3
7. Řád veřejného pohřebiště části města Mostiště
8. Nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2020, kterým se mění a doplňuje

nařízení č. 2/2014, kterým se vydává tržní řád
9. Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2021
10. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži

pozemku města pare. č. 952/5, k. u. Svařenov
11. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.

5646/2, k. u. Velké Meziříčí
12. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č.

871/3, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí
13. Návrh dodatků ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o právu

provést stavbu
14. Návrh na změnu smlouvy o nájmu na pozemky na úl. Družstevní, k. u

Velké Meziříčí

15. Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru na Obecníku
16. Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na Areál zdraví
17. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce - Skatepark
18. Prodej bytových jednotek č. 103/10 a č. 105/9 na úl. Hornoměstská
19. Uzavření nájemní smlouvy na byt
20. Výpůjčka sklepa
21. Rozbor hospodaření k 30. 6. 2020
22. Zapojení transferů do rozpočtu města
23. ZŠ Lhotky - nabídka nepotřebného majetku
24. Sociální služby města VM - úprava příspěvku na provoz a závazného

ukazatele na platy (ZM)
25. Rozpočtové opatřenť-převod dotace pro Sociální služby města Velké

Meziříčí (ZM)
26. Rozpočtové opatření-převod dotace pro Dózu (ZM
27. Rozpočtové opatření-převod dotace pro Základní školu a mateřskou školu

Velké Meziříčí, Lhotky 42 (ZM)
28. Rozpočtové opatření - dotace na kulturní památky z Ministerstva kultury

(ZM)



29. Rozpočtové opatření - dotace RK farnosti Netín na opravu střechy kostela
(ZM)

30. Rozpočtové opatření - dotace pro TJ Sokol (ZM)
31. Rozpočtové opatření - příspěvek MF ke zmírnění dopadu poklesu

daňových příjmů (ZM)
32. Odpis pohledávky zemřelého dlužníka (ZM)
33. Rozpočtové opatření - zvýšení příspěvku na provoz pro Sportoviště VM

(ZM)
34. Schválení dotací grantového systému podpory kultury
35. Grantový program podpory kultury
36. Majetkové vypořádání Sportoviště VM, příspěvkové organizace
37. Ceník pro sportoviště, záměr pronájmu
38. Veřejná doprava Vysočiny - návrhy na uzavření smluv mezi Městem Velké

Meziříčí a Krajem Vysočina
39. Dodatek smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících číslo

65220041172 - MHD Velké Meziříčí 2020 - možnost platby jízdného
bankovní kartou

40. Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí - vyhlášení pro rok 2021
41. Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
42. Evropský týden mobility 2020 ve Velkém Meziříčí
43. Smlouva o dílo s Technickými službami VM s. r. o.
44. Akce na Náměstí 12. a 13. 09. 2020
45. Rozpočtové opatření - nákup vybavení šaten TJ Sokol
46. Různé
47. Závěr

1667/47/RM/2020 Grantový program podpory sportu 2021

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Grantový program podpory sportu pro rok 2021 a vyhlásit Výzvu k předkládání
žádostí dle příloh
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyčlenit při schvalováni rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2021 finanční prostředky ke
Grantovému programu podpory sportu na rok 2021 v celkové výši 6 900 000 Kč takto:

oblast A - dotace na činnost - mládež 5 200 000 Kč

oblast B - dotace na činnost - dospělí 700 000 Kč
oblast C - odměny trenérům mládeže 1 000 000 Kč

III. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové

1. 1. zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva města dne 7. 9. 2020

Termín: 28.8.2020

1668/47/RM/2020 Grantový program podpory sportu 2020 - snížení počtu odtrénovaných hodin v
podoblasti A.3

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit sníženi počtu závazných odtrénovaných hodin při zachování schválených výší
dotace jednotlivým oddílům dle přílohy
II. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové

1. 1. zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva města dne 7.9.2020
Termín: 28.8.2020



1669/47/RM/2020 Řád veřejného pohřebiště části města Mostiště

I. Rada města vydává
nový Řád veřejného pohřebiště části města Mostiště ve znění dle přílohy.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. zajistit zveřejnění nového Řádu veřejného pohřebiště části města Mostiště na úřední desce úřadu.
Termín: 1.9. 2020

2. Ing. Jaroslavu Mynářovi

2. 1. zajistit zveřejnění nového Řádu veřejného pohřebiště části města Mostiště na předmětném pohřebišti na
místě obvyklém

Termín: 1. 9. 2020

1670/47/RM/2020 Nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení č.
2/2014, kterým se vydává tržní řád

I. Rada města vydává
nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 2/2014, kterým se vydává tržní
řád
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. zajistit zveřejnění tržního řádu na úřední desce města
Termín: 31. 8.2020

1671/47/RM/2020 Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2021.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vyhlášení Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2021 dle přílohy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2021 finanční prostředky ke Grantovému
programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2021 takto:
- pro sociální služby zařazené do skupiny A ve výši 2 368 670,-Kč
- pro sociální služby zařazené do skupiny B ve výši 687 460,-Kč
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Martě Muchové

1. 1. zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva města dne 7.9.2020.
Termín: 28. 8.2020

1672/47/RM/2020 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží pozemku
města pare. č. 952/5, k. u. Svařenov

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. 952/5, k.
u. Svařenov, 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: 18. 9. 2020

1673/47/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 5646/2,
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. 5646/2, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění distribuční soustavy - kabel NN a pilíř NN na pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem
bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právo obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude
zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Termín: 18.9.2020

1674/47/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 871/3, k.
u. Mostiště u Velkého 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. 871/3, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí, za
účelem umístění distribuční soustavy - kabelu NN na pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem
bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právo obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude
zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti E. ON Distribuce, a. s.
Termín: 18.9.2020

1675/47/RM/2020 Návrh dodatků ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o právu provést
stavbu

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření přiloženého dodatku č. l ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 18.
11. 2019, která byla uzavřena na přístupovou komunikaci, chodníky, zpevněné plochy a veřejné
osvětlení vybudovaných na pozemcích města pare. č. 6000/1, pare. č. 6035/1, pare. č. 6051/67, pare. č.
6051/113 a pare. č. 6050, všechny pozemky obec a k. u. Velké Meziříčí, se společností BUILDINGcentrum -
HSV, s. r.o., se sídlem Karlov 169/88, Velké Meziříčí, IČ: 25317873.
II. Rada města schvaluje
uzavření přiloženého dodatku č. l ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 18. 11. 2019, kterou
byla odsouhlasena stavba "BYTOVÉ DOMY U JASANU -1. ETAPA" na částech pozemků ve vlastnictví města
pare. č. 6000/1, pare. č. 6035/1, pare. č. 6051/67, pare. č. 6051/113 a pare. č. 6050 v k. u. Velké Meziříčí.
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 6051/67, k. u. Velké Meziříčí
společnosti BUILDINGcentrum - HSV, s. r. o., se sídlem Karlov 169/88, Velké Meziříčí, IČ: 25317873 za kupní
cenu 1. 500 Kč/m2.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské



1. 1. připravit materiál na projednání zastupitelstvem města.

2. Havránkové Renatě

2. 1. připravit dodatek č. l ke smlouvě o právu provést stavbu.

Termín: 7. 9. 2020

Termín: 30. 9. 2020

1676/47/RM/2020 Návrh na změnu smlouvy o nájmu na pozemky na úl. Družstevní, k. u. Velké
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu ze dne 17. 1.2007, na pozemky pare. č. 2903/2, 2903/3,
2904/2 a 2905, obec a k. u. Velké Meziříčí, pro zahrádkářské účely mezi prána'ímatelem městem Velké Meziříčí
a nájemcem , a to tak, že se mění výše
nájemného z 0,5 Kc/m na 5 Kc/m a předmětem nájmu bude pouze pozemek pare. č. 2903/2 a část o výměře
31 m2 z pozemku pare. č. 2903/3, k. u. Velké Meziříčí. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy a připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 23.9.2020

1677/47/RM/2020 Smlouva o výpůjčce nebytového prostoru na Obecníku

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce s organizací Sportoviště VM, příspěvková organizace, se sídlem 594 Ol Velké
Meziříčí, Vrchovecká 1091/37, IČO 09241019 na kancelář č. 103 o výměře 49 m2 a kanceláře č. 104 o výměře
33, 7 m2 umístěné v mezipatře mezi l. NP a 2. NP budovy "Obecník" č. p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí
počínaje 1. 9. 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce s PO Sportoviště VM na kanceláře v budově Obecník.

Termín: 15. 9. 2020

1678/47/RM/2020 Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na Areál zdraví

I. Rada města schvaluje
zv ř in" i 'm' "nv i mní ml n vř n'

zúženi předmětu nájmu na budovu 1750 na úl. Sportovní ve Velkém
č. 3911/17, k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ruší

bod II. usnesení č. 1643/46/RM/2020.
III. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. zveřejnit záměr změny smlouvy.

spočivajicí ve
která je součástí pozemku p.

Termín: 3. 9.2020

1679/47/RM/2020 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce - Skatepark

I. Rada města schvaluje
uzavření přiloženého dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce s občanským sdružením SK8 Velké Meziříčí o.s., se
sídlem Náměstí 79/3, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 22662596.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce na Skatepark k podpisu.
Termín: 31. 8.2020

1680/47/RM/2020 Prodej bytových jednotek č. 103/10 a č. 105/9 na úl. Hornoměstská

I. Rada města doporučuje
zastuDitelstvu města Dň'mout nabídku č. 4 navrhovatelky

na koupi jednotky č. 103/10 na úl. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí v rámci
vyhlášené Veřejné soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej jednotky č. 103/10 na úl. Hornoměstská ve Velkém
Meziříčí ve výši 2. 112.000,- Kč.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 103/10 situované v bytovém domě čp. 103 na úl.
Hornoměstská včetně všech součástí a příslušenství a spoluvlastnického podílu ve výši 177/1591 na společných
částech domu čp. 103 a na pozemku parc.č. 381/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k. ú. Velké Meziříčí a
prodej podílu ve výši 145/10000 na stavbě bez čp/če, jiná stavba (kotelna), situované na pozemku parc.č. 379/1,
včetně všech součástí a příslušenství a podílu ve výši 145/10000 na pozemku parc.č. 379/1 - zastavěná plocha a
nádvoří, v obci a k. ú. Velké Meziříčí dle podmínek vyhlášené Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídk n r i
ednotkv č. 103/10 na úl. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí za cenu 2. 112. 000,- Kč navrhovatelce

která podala nabídku č. 4.
Uzavření kupní smlouvy do třiceti dnů po odsouhlasení prodeje zastupitelstvem města nebo uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí kupní ve stejném termínu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v termínu do třiceti dnů po
podpisu smlouvy budoucí kupní, zaplacení kupní ceny v termínu do šedesáti dnů po podpisu smlouvy
kupní. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatek za vklad do KN a podíl ve fondu oprav.
III. Rada města doporučuje
z 'l m' řiim nabídku č. 4 navrhovatelky

na koupi jednotky č. 105/9 na úl. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí v rámci
vyhlášené Veřejné soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej jednotky č. 105/9 na úl. Hornoměstská ve Velkém
Meziříčí ve výši 1. 722.500,- Kč.
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 105/9 situované v bytovém domě čp. 105 na úl.
Hornoměstská včetně všech součástí a příslušenství a spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných
částech domu čp. 105 a na pozemku parc.č. 389/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k. ú. Velké Meziříčí a
prodej podílu ve výši 104/10000 na stavbě bez čp/če, jiná stavba (kotelna), situované na pozemku parc.č. 379/1,
včetně všech součástí a příslušenství a podílu ve výši 104/10000 na pozemku parc.č. 379/1 - zastavěná plocha a
nádvoří, v obci a k. ú. Velké Meziříčí dle podmínek vyhlášené Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na Drode'
iediGL-- ". /ni Horn m" v V lk'm M ziřff nu 1. 722.500,- Kč navrhovatelce

která podala nabídku č. 4.
Jzavreni kupní smlouvy do třiceti dnu po odsouhlaseni prodeje zastupitelstvem města nebo uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí kupní ve stejném termínu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v termínu do třiceti dnů po
podpisu smlouvy budoucí kupní, zaplacení kupní ceny v termínu do šedesáti dnů po podpisu smlouvy
kupní. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatek za vklad do KN a podíl ve fondu oprav.
V. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. připravit materiál na jednání ZM.

Termín: 31.8.2020

1681/47/RM/2020 Uzavření nájemní smlouvy na byt

I. Rada města schvaluje
uzavřít náiemní smlouvu na na úl. Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s

počínaje dnem 1. 10.2020 na dobu určitou 6
měsíců, výše nájemného 55,- Kč/m7 'n" íc.
II. Rada města trvá

na Dodané žalobě na vyklizení bytu na adrese Čermákova 2065/10, Velké Meziříčí, pokud
předmětný byt do 30.9.2020 nevyklidí a nepředají městu Velké Meziříčí.

III. Rada města ukládá



l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na byt na Karlově 1001/3 s k podpisu.
Termín: 15. 10.2020

2. Havránkové Renatě

2. 1. v případě, že se nepřestěhujf do bytu na úl. Karlov 1001/3 zaslat soudu zprávu, že
žalobce na podané žalobě trvá.

Termín: 20. 10.2020

1682/47/RM/2020 Výpůjčka sklepa

I. Rada města schvaluje
počínaje 1. 9. 2020 dát spol. Technické služby VM s. r. o., IČ 25509659, Karlov 1398/54, Velké Meziříčí do
výpůjčky budovu sklepa bez čp/če nacházející se na p.č. 5214/2 v k. ú. Velké Meziříčí za účelem skladování
sazenic lesních dřevin.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. dát TS do výpůjčky sklep na Františkově.

1683/47/RM/2020 Rozbor hospodaření k 30. 6. 2020

I. Rada města schvaluje
rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30.6.2020
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. doložit usnesení RM k rozboru

Termín: 15. 9. 2020

Termín: 31. 8.2020

1684/47/RM/2020 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci srpnu 2020 do rozpoftu města Velké
Meziříčí - viz příloha
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 31.8.2020

1685/47/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 organizaci v pořizovacích cenách:

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

l. Ing. Pavle Pólové

.26.672,20 Kč



1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 4.9.2020

1686/47/RM/2020 Sociální služby města VM - úprava příspěvku na provoz a závazného ukazatele na
platy CZM)

I. Rada města doporučuje
a) zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: l 652 tis. Kč - § 4351 snížení příspěvku na provoz pro Sociální služby města Velké Meziříčí
Rozdělení: l 652 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

b) zastupitelstvu města schválit snížení závazného ukazatele na platy pro Sociální služby města Velké Meziříčí
pro rok 2020 o částku l 576 000 Kč takto:

stávající výše závazného ukazatele na platy 2020; 8 486 000,- Kč
nová výše závazného ukazatele na platy 2020: 6 910 000,- Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 7. 9. 2020
Termín: 7. 9. 2020

1687/47/RM/2020 Rozpočtové opatření-převod dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatřeni:
Zdroj: l 672 000,00 Kč - § 4351 přijatá dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí
Rozdělení: l 672 000,00 Kč - § 4351, pól.5336 zvýšení příspěvku na provoz-převod dotace
příspěvkové organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 571 829,00 Kč - § 4351 přijatá dotace na odměny zaměstnancům sociálních služeb v
souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru pro Sociální služby města Velké Meziříčí
Rozdělení: 571 829,00 Kč - § 4351, pol. 5336 zvýšení příspěvku na provoz-převod dotace příspěvkové
organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 7. 9. 2020
Termín: 7.9.2020

1688/47/RM/2020 Rozpočtové opatření-převod dotace pro Dózu (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 18 000,00 Kč - § 3421 přijatá dotace pro Dózu-středisko volného času Velké Meziříčí
Rozdělení: 18 000,00 Kč - § 3421, pól. 5336 zvýšení příspěvku na provoz-převod dotace příspěvkové
organizaci Dóza-středisko volného času Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 7.9.2020
Termín: 7. 9. 2020



1689/47/RM/2020 Rozpočtové opatření-převod dotace pro Základní školu a mateřskou školu Velké
Meziříčí, Lhotky 42 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 486 931, 00 Kč - § 3113 přijatá dotace pro Základní školu a mateřskou školu VM,
Lhotky 42
Rozdělení: 486 931, 00 Kč - § 3113, pól. 5336 zvýšení příspěvku na provoz-převod dotace
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 7.9.2020

Termín: 7. 9. 2020

1690/47/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace na kulturní památky z Ministerstva kultury (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: l lil tis. Kč - § 3322 dotace Ministerstva kultury na zachování a obnovu kulturních památek
Rozdělení: l lil tis. Kč - § 3322 poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek jednotlivým vlastníkům
takto:

l. Vlastník: Židovská obec Brno, Třída kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno-Černá pole
Kulturní památka: Stará synagoga
Akce obnovy: obnova schodiště na ženskou galerii
Celkové náklady akce: 879. 579,- Kč
Dotace MK: 439.000,-Kč

2. Vlastník:
Kultu m i památka: Dům č. p. 1156
Akce obnovy: obnova střechy, vč. statického zajištění
Celkové náklady akce: 1. 350.051, - Kč
Dotace MK: 672.000,- Kč

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávnfch smluv o poskytnutí dotací vlastníkům kulturních
památek.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 7.9.2020

Termín: 7. 9.2020

1691/47/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace ŘK farnosti Netín na opravu střechy kostela (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Olši nad Oslavou
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 3330 poskytnutí dotace příjemci Římskokatolická farnost Netín, se sídlem Netín č.
21, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČ: 657 60 158

Účel: obnova nemovité kulturní památky - oprava střechy kostela a sanktusníku na
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně
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. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 7. 9.2020
Termín: 7.9.2020

1692/47/RM/2020 Rozpočtové opatření - dotace pro T3 Sokol (ZM)

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 200 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 200 tis. Kč - § 3419 poskytnutí dotace příjemci Tělocvičná Jednota Sokol Velké Meziříčí, K Novému
světu 2132/9, 594 Ol Velké Meziříčí, IC: 488 94 591

Účel: vybavení zrekonstruovaného sportovního zázemí - lavičky, věšáky, stolky,
skříňky a botníky
II. Rada města nedoporučuje
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. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 7.9.2020
Termín: 7. 9. 2020

1693/47/RM/2020 Rozpočtové opatření - příspěvek MF ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů
(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 14 372 500,- Kč - pól. 4111 jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek určený ke zmírnění
dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu

Rozdělení: 14 372 500,- Kč - § 6409 rezerva na krytí propadu daňových příjmů
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 7. 9. 2020

Termín: 7.9.2020

1694/47/RM/2020 Odpis pohledávky zemřelého dlužníka (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky dle návrhu usnesení.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 7. 9. 2020.

Termín: 7. 9. 2020

1695/47/RM/2020 Rozpočtové opatření - zvýšení příspěvku na provoz pro Sportoviště VM (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 487 tis. Kč - § 3412 příspěvek na provoz pro Sportoviště VM



Rozdělení: 487 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit úpravu závazného ukazatele na platy pro Sportoviště VM takto:

stávající výše závazného ukazatele na platy 2020: 780.000,- Kč
nová výše závazného ukazatele na platy 2020: 1.095.000,- Kč
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 7. 9. 2020
Termín: 7. 9. 2020

1696/47/RM/2020 Schválení dotací grantového systému podpory kultury

I. Rada města odkládá

bod Schválení dotací grantového systému podpory kultury
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. připravit materiál na schůzi "ady města
Termín: 9.9.2020

1697/47/RM/2020 Grantový program podpory kultury

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit vyhlášení Výzvy k předkládání projektů na rok 2021 v rámci Grantového programu
podpory kultury města Velké Meziříčí.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2021 finanční prostředky ke
Grantovému programu podpory kultury na rok 2021 v celkové výši 400 tis. Kč.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města
Termín: 31. 8.2020

1698/47/RM/2020 Majetkové vypořádání Sportoviště VM, příspěvkové organizace

I. Rada města souhlasí

s nákupem majetku uvedeného v příloze od Technických služeb s. r. o., Karlov 1398/54 Velké Meziříčí, pro
potřeby Sportoviště VM, příspěvkové organizace.
II. Rada města schvaluje
předloženou Smlouvu o výpůjčce mezi městem Velké Meziříčí Qako půjčitel) a Sportovištěm VM, příspěvkovou
organizací Qako vypůjčitel) od 1.9.2020.
III. Rada města schvaluje
předloženou Příkazní smlouvu mezi městem Velké Meziříčí Cjako příkazcem) a Sportovištěm VM, příspěvkovou
organizací Q'ako příkazníkem) od 1.9.2020.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zajistit odkoupení majetku od Technických služeb s. r. o.

2. Havránkové Renatě

2. 1. zajistit uzavření příslušných smluv

Termín: 31. 8.2020

Termín: 31.8.2020



1699/47/RM/2020 Ceník pro sportoviště, záměr pronájmu

I. Rada města schvaluje
ceníky Sportoviště VM, příspěvkové organizace pro sportovní areál za ZS Školní a zimní stadion s účinností od l.
9. 2020 dle návrhu. Dosavadní ceníky na užívání těchto sportovních areálů se k 31. 8. 2020 ruší.
II. Rada města schvaluje
záměr pronájmu sportovního areálu za ZŠ Školní a zimního stadionu za účelem využití sportovními oddíly a
veřejnosti.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení Sportovišti VM, příspěvkové organizaci a zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední
desce.

Termín: 31. 8.2020

1700/47/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. informovat radu města o usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina v této záležitosti
Termín: 30.9.2020

1701/47/RM/2020 Dodatek smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 65220041172
- MHD Velké Meziříčí 2020 - možnost platby jízdného bankovní kartou.

I. Rada města souhlasí

s uzavřením dodatku smlouvy o veřejné službě spočívající v provozování městské hromadné
autobusové dopravy ve Velkém Meziříčí na rok 2020 se stávajícím provozovatelem městské
hromadné autobusové dopravy společností ZDAR a. s., Jihlavská 759/4, 591 Ol Žďár nad Sázavou,
IC 46965815, pro možnost platby jízdného bankovní kartou ve stejné výši jako při platbě hotově, dle
předloženého návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit podpis dodatku smlouvy o veřejných službách č. 65220041172, zajistit úpravu tarifu MHD
Velké Meziříčí a zveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv.

Termín: 25. 9. 2020

1702/47/RM/2020 Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí - vyhlášení pro rok 2021

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Velkého Meziříčí schválit Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí pro rok 2021,
který obsahuje výzvu k předkládání projektů, formulář žádosti, formulář závěrečné zprávy a čestného
prohlášení.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok
2021 finanční prostředky ke Grantovému programu Zdravé město Velké Meziříčí na
rok 2021 v celkové výši 90 tis. Kč.



III. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

i-i- předložit materiál najednání zastupitelstva města

Termín: 7. 9. 2020

1703/47/RM/2020 Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obci

I. Rada města souhlasí
s předložením žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro zásahovou jednotku SDH Velké Meziříčí ve
výši 38.060,- Kč.
II. Rada města souhlasí

s předložením žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro zásahovou jednotku SDH Olší nad Oslavou
ve výši 400,-.
III. Rada města souhlasí
s předložením žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro zásahovou jednotku SDH Mostiště ve výši
800,- Kč.
IV. Rada města souhlasí

s předložením žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro zásahovou jednotku SDH Lhotky ve výši
800,- Kč.
V. Rada města souhlasí

s předložením žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro zásahovou jednotku SDH Hrbov ve výši
400,- Kč.
VI. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zpracovat žádosti dle výzvy a předložit poskytovateli dotace.
Termín: 31. 8.2020

1704/47/RM/2020 Evropský týden mobility 2020 ve Velkém Meziřici

I. Rada města souhlasí

s podpisem Charty 2020 (Evropský týden mobility) za podmínek:
l) zorganizování týdne aktivit, od středy 16. do úterý 22. září 2020, s přihlédnutím k tématu "Bezemisní
mobilita pro všechny."
2) uskutečnění nového a stálého opatření, které přispěje k postupnému přechodu od využití osobního
automobilu k prostředkům dopravy šetrnějším k životnímu prostředí:

• pořízením CNG vozidla pro Městskou policii
• ulice Školní - úprava parkoviště + chodníků před ZS Školní
• ulice Pod Strání - úprava ulice a výstavba nových chodníků
• ulice Záviškova - úprava ulice a oprava chodníků

3) zorganizování Dne bez aut, tj. vyčlenění jedné nebo více oblastí pouze pro chodce, cyklisty a veřejnou
dopravu po dobu nejméně jednoho celého dne. Evropský den bez aut se uskuteční dne 17. září 2020, dojde k
uzavření části ulice Ostrůvek v době od 7.00 do 18.00 hod

II. Rada města bere na vědomi
program "Evropský týden mobility" 16. - 22. září 2020 ve Velkém Meziříčí.
III. Rada města souhlasí
s uzavřením části ulice Ostrůvek (asi lOOm) před budovou Kopretiny - centra pro rodiče s dětmi a Chaloupek o.
p. s. Velké Meziříčí - zařízení pro zájmové a další vzdělávání dne 17. září 2020 od 7.00 -18.00 hod., v rámci
"Evropského týdne mobility"
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit organizaci Evropského týdne mobility a podpis Charty 2020



Termín: 25. 9. 2020

1705/47/RM/2020 Smlouva o dílo s Technickými službami VM s. r.o.

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o dílo.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové
1. 1. zajistit podpis této smlouvy.

Termín: 31.8.2020

1706/47/RM/2020 Akce na Náměstí 12. a 13. 09. 2020

I. Rada města schvaluje
uzavření spodní strany náměstí v sobotu 12. 9. 2020 v době od 6. 00 hod do 24 hod v důsledku konání akce
Velkomeziříčské hody. Organizátor akce Jéčko, s. r. o., zastoupené p. Tomášem Hrabálkem. Akce se bude konat
od 12.00 hod do 22.00 hod.

II. Rada města schvaluje
uzavření spodní strany náměstí v neděli 13. 9. 2020 od 14. 00 hod do 21. 00 hod v důsledku konání akce
BENEFICE "LOUTKY MAJI ZVUK". Tato akce je zařazena jako doprovodný program Evropského festivalu
filozofíe. Akce se bude konat od 15.30 hod do 21.00 hod.

III. Rada města ukládá

l, Mgr. Milanu Dufkovi

1. 1. zajistit uzavření náměstí na odboru dopravy MěU Velké Meziříčí a požádat o koordinaci městskou policii a
technické služby

Termín: 11. 9. 2020

1707/47/RM/2020 Rozpočtové opatření - nákup vybavení šaten TJ Sokol

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 226 740,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 226 740,00 Kč - § 3419 nákup vybavení šaten-lavičky, věšáky, stolky, skříňky, botníky
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 7.9. 2020


