
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 49. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 23. 9. 2020

1732/49/RM/2020 Určení ověřovatelů zápisu ze 49. schůze rady města ze dne 23. 9. 2020

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 49. schůze rady města ze dne 23. 9. 2020 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Petra Veličku

1733/49/RM/2020 Schválení programu 49. schůze rady města konané dne 23. 9. 2020

I. Rada města schvaluje
program 49. schůze rady města ze dne 23 9. 2020:

l. Zahájeni
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 49. schůze rady města ze dne 23. 9. 2020
3. Schválení programu 49. schůze rady města konané dne 23. 9. 2020
4. Připomínky k zápisu z 48. zasedání rady města
5. Schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí
6. Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí (od

10. 9. 2020)
7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - trojstranná

smlouva - pare. č. 5695/1, k. u. Velké Meziříčí
8. Návrh na uzavření dodatku č. l ke smlouvě o nájmu na pozemky na úl

Družstevní, k. u. Velké Meziříčí
9. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 3973/3, k. u. Velké Meziříčí
10. Umístění převaděče VF signálu pro městský rozhlas
11. Návrh na změnu usnesení č. 1625/46/RM/2020 ze dne 12. 8. 2020
12. Změna nájemní smlouvy na Areál zdraví
13. Obsazení bytů
14. Termín řemeslného vánočního trhu v roce 2020

15. Rozpočtové opatření - obec Martinice vrácení fin. prostředků
16. Rozpočtové opatření - vydání knihy Velkomeziříčské pověsti
17. Rozpočtové opatření - TS letní koupaliště
18. Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení
19. Rozpočtové opatření - Hliniště III
20. Zveřejnění oznámení o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v

přepravě cestujících - městská hromadná doprava ve Velkém Meziříčí pro
rok 2021

21. Zveřejnění oznámení o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v

přepravě cestujících - meziměstská autobusová doprava pro rok 2021
22. Žádost o zvýšení kapacity ZUS
23. Žádosti o snížení nájemného v tělocvičnách
24. Žádost Sportoviště VM o úpravu ceníku
25. Jmenování člena redakční rady
26. Žádost ředitelky Dózy-střediska volného času
27. Různé
28. Závěr

1734/49/RM/2020 Schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí



I. Rada města schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, s účinností ode dne 1. 1. 2021 "Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí".
II. Rada města ukládá

l. Vilmě Drápelové
1. 1. Nechat podepsat "Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí" starostou a místostarostou.

Termín: 31. 10. 2020

1. 2. Nechat zveřejnit úplné znění "Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí" platné k 1. 1. 2021 na
intranetu Městského úřadu Velké Meziříčí a na webu města Velké Meziříčí (www.velkemezirici.cz).

Termín: 4. 1. 2021

1735/49/RM/2020 Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí (od 10.9. 2020)

I. Rada města schvaluje
nově počet zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí od 10. 9. 2020 ve výši 126 zaměstnanců.
II. Rada města povoluje
tajemníkovi do výše uvedeného počtu zaměstnanců uzavírat dohody a pracovní poměry na dobu určitou za
dočasně nepřítomné zaměstnance (mateřské a rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci apod. ).
III. Rada města ukládá

l. Ing. Marku Švaříčkovi
1. 1. Předat usnesení personální a mzdové účetní úřadu.

Termín: 30. 9. 2020

1736/49/RM/2020 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - trojstranná smlouva -
pare. č. 5695/1/ k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
přiloženou trojstrannou smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi povinným Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha l - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00,
oprávněným Povodí Moravy, s. p., se sídlem Brno - Veveří, Dřevařská 932/11, 602 00 a vedlejším účastníkem
městem Velké Meziříčí s právem na služebném pozemku vlastním nákladem a vhodným bezpečným způsobem
zřídit, provozovat, udržovat, opravovat, rekonstruovat a odstranit vodní dílo, včetně práva vstupu a vjezdu na
služebný pozemek, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem pro vyznačení vodního díla č. 4146-
061/2013. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu k podpisu.
Termín: 30. 11.2020

1737/49/RM/2020 Návrh na uzavření dodatku č. l ke smlouvě o nájmu na pozemky na úl.
Družstevní, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. l ke smlouvě 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. OTO zahrádkářské účely mezi prán i'm l městem Velké Meziříčí a
nájemcem kterým se mění výše
nájemného z 0,5 Kč/m2 na 5 Kč/m2 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. Havránkové Renatě

1. 1. připravit dodatek č. l ke smlouvě o nájmu.
Termín: 23. 9. 2020



1738/49/RM/2020 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 3973/3, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 20 m2 z pozemku pare. č. 3973/3, k. u. Velké Meziříčí za
účelem uskladnění palivového dříví za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli, připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 21. 10.2020

1739/49/RM/2020 Umístění převaděče VF signálu pro městský rozhlas

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o umístění převaděče VF signálu na střechu budovy č. p. 1741, která je součástí pozemku pare.
č. 4702/3, k. u. Velké Meziříčí mezi SKI klubem Velké Meziříčí, se sídlem Fajtův kopec 1741, Velké Meziříčí jako
vlastníkem nemovitosti a městem jako provozovatelem zařízení, za 5.000 Kč/rok plus případné DPH.
II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit dohodu o umístění zařízení k podpisu
Termín: 30. 11.2020

1740/49/RM/2020 Návrh na změnu usnesení č. 1625/46/RM/2020 ze dne 12. 8. 2020

I. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 1625/46/RM/2020 ze dne 12.8.2020 a to tak, že se doplňuje bod I. o větu:
Podmínkou uzavření kupní smlouvy je zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí - přípojky elektřiny,
plynu a vody k tíží pozemku care. č. 5190/5 k. u. Velké Meziříčí ve prosDěch pozemků pare. č. 5160/1, k. u.
Velké Meziříčí ve vlastnictví mk
pare. č. 5160/2, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví
Usnesení se doplňuje o bod III., který zní následovn :
„Rada města schvaluje zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí ktíži pozemku pare. č. 5190/5, k. u.
V l ' M iřfí i h z ie město kuDU'ící ve Drosoěch oozemku care. č. 5160/1, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví

m oarc. č. 5160/2, k. u. Velké
Meziříčí ve vlastnictví . Služebnost bude zřízena na

dobu neurčitou a bezúplatně.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města prodávajícím, připravit materiál na zasedání zastupitelstva města.

Termín: 27.10.2020

1741/49/RM/2020 Změna nájemní smlouvy na Areál zdraví

I. Rada města schvaluje
změnu Náiemní ml i n 2 ř n

spo vajicí ve zúženi předmětu nájmu
na budovu č. p. 1750 na úl. Sportovní ve Velkém Meziříčí, která je součástí pozemku p. č. 3911/17, k. ú. Velké
Meziříčí. Sportovcům bude zachován přístup do šaten.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. připravit dodatek k nájemní smlouvě.

Termín: 30. 9. 2020



1742/49/RM/2020 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
v ř' " " n de uzavřena nájemní smlouva na byt na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s

fdle usnesení číslo 1681/47/RM/20 dne 26. 08. 2020) uzavřít nájemní smlouvu na
shora uvedeny byt s Nájemní smlouva na dobu
určitou l roku bez obnovy, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc. V případě prvního náhradníka nájemní smlouva
na dobu určitou l roku bez obnovy, v případě druhého a třetího náhradníka nájemní smlouva na dobu určitou l
roku s obnovou.

l. náhradník:

2. náhradník:
3. náhradník:

II. Rada městaáfilUiaUK
v případě, že wlií " 1Í vt r rm'k v 2065/10 Velké Meziříčí uzavřít
nájemní smlouvu na tento byt s
Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, výše nájemného 51,42 Kč/m2/měsíc.

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

/ V l ' M iň"í s
III. Rada města schvaluje
k 30. 11. 2020 ukončit nájemní smlouvy dohodou na byt na adrese Čermák v

a na Nad Sv. Josefem 1735/13 s

esta schvaluje
l . 2 2 v" n" mní smlouvu na na adrese Čermákova 2012/51 ve Velkém Mezihci s

Nájemní smlouva na
dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 55, č fm2/měsíc.
V. Rada města schvaluje
počíná'e 01. 12.2020 uzavřít náiemní smlouvu na bvt na adrese Naal v • efem 1735/13 s

Nájemní smlouva na dobu
určitou l roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kc/m /měsíc.
VI. Rada města neschvaluje

ř i do seznamu žádosti o byt žádost

Vil. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. v případě odmítnutí b
1001/3, Velké Meziříčí

připravit nájemní smlouvu na byt
s dalšími žadateli

1. 2. v případě vyklizení a předání bytu
Čermákova 2065/10, Velké Meziříčí

2. Dagmar Bdinkové

2. 1. připravit ukončení nájemních ml
2012/51, Velké Meziříčí a s
Josefem 1735/13, Velké Meziříčí.

připravit nájemní smlouvu na

na adrese Karlov

Termín: 30. 11. 2020

Termín: 30. 11.2020

na b na adrese Čermákova

bytem na adrese Nad Sv.

Termín: 31. 12.2020

3. Dagmar Bdinkové

3. 1. při ravit nájemní smlouvy na byt na adrese Čermákova 2012/51 Velké Meziříčí
na adrese Nad Sv. Josefem 1735/13, Velké Meziříčí

a na byt

Termín: 31. 12.2020



4. Dagmar Bdinkové
4. 1. informovat o usnesení RM.

Termín: 31. 10.2020

1743/49/RM/2020 Termín řemeslného vánočního trhu v roce 2020

I. Rada města schvaluje
navržený termín, skladbu sortimentu a umístění stánků při prodejním vánočním trhu dne 8. 12. 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předat usnesení Bc. Souhradové

Termín: 30.9.2020

1744/49/RM/2020 Rozpočtové opatření - obec Martinice vrácení finančních prostředků

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 221 530 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 46 598 Kč - § 6402 poměrné vrácení příspěvku na MS Mostiště za rok 2018 obci Martinice -
finanční vypořádání minulých let

- 174 932 Kč'- pól. 4121 poměrné vrácení příspěvku na MS Mostiště za rok 2019 obci Martinice
neinvestiční přijaté transfery od obci
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30.9.2020

1745/49/RM/2020 Rozpočtové opatření - vydání knihy Velkomeziříčské pověsti

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 25 000,00 Kč - § 3231 ZUŠ oslava 60 let smíšeného sboru
Rozdělení: 25 000,00 Kč - § 3316 vydavatelská činnost
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 30. 9. 2020

1746/49/RM/2020 Rozpočtové opatření - TS letní koupaliště

I. Rada města schvaluje
Rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 100 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva

80 000,00 Kč - § 3745 TS nákup mobiliáře
55 000,00 Kč - § 3412 TS ostatní tělovýchovná činnost

Rozdělení: 235 000,00 Kč - § 3429 TS ostatní zájmová činnost a rekreace-letní koupaliště
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 30.9.2020



1747/49/RM/2020 Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 40 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 40 000,00 Kč - § 3631 odkup sloupů VO od společnosti Kaufland
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čej kove
1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

Termín: 30. 9. 2020

1748/49/RM/2020 Rozpočtové opatření - Hliniště III

I. Rada města odkládá
bod Rozpočtové opatření - Hliniště III
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na schůzi rady města
Termín: 7. 10. 2020

1749/49/RM/2020 Zveřejnění oznámení o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících - městská hromadná doprava ve Velkém Meziříčí pro rok 2021

I. Rada města zveřejňuje
podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů,
oznámení, že hodlá přímým zadáním podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na
městskou hromadnou autobusovou dopravu ve Velkém Meziříčí pro rok 2021.
II. Rada města uvádí
v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, tyto povinné údaje o budoucí smlouvě s dopravcem ZDAR, a. s.:

l. Identifikační údaje dopravce, s nímž bude smlouva uzavřena:
ZDAR, a. s.. Jihlavská 759/4, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČ 46965815

2. Předpokládaná průměrná roční hodnota veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li
smlouva uzavírána podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.:
Předpokládaná kompenzace za rok 2021: l 000 000 Kč
Předpokládané počty kilometrů za rok 2021: 48 000 km

3. Předpokládaný rozsah veřejných služeb
Doba plnění závazku veřejné služby: od 01.01. 2021 do 31. 12.2021

Rozsah veřejné služby:
Provozování městské hromadné autobusové dopravy (MHD) na těchto linkách:
845201,845202, 845203
III. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1. 1. Zajistit vyvěšení oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na

městskou hromadnou autobusovou dopravu ve Velkém Meziříčí pro rok 2021 na úřední desce Městského
úřadu Velké Meziříčí, a to až do doby uzavření této smlouvy

Termín: 9. 10. 2020



1750/49/RM/2020 Zveřejnění oznámení o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících - meziměstská autobusová doprava pro rok 2021

I. Rada města zveřejňuje
podle § 19 odst. 2 zákona c. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů,
oznámení, že hodlá přímým zadáním podle § 18 pfsm. c) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřít smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na
meziměstskou autobusovou dopravu pro rok 2021.

II. Rada města uvádí
v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně
dalších zákonů, tyto povinné údaje o budoucí smlouvě s dopravcem ZDAR, a. s.:

l. Identifikační údaje dopravce, s nímž bude smlouva uzavřena:
ZDAR, a. s.. Jihlavská 759/4, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IC 46965815

2. Předpokládaná průměrná roční hodnota veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li
smlouva uzavírána podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.:
Předpokládaná kompenzace za rok 2021: 500 000 Kč
Předpokládané počty kilometrů za rok 2021: 18000 km

3. Předpokládaný rozsah veřejných služeb
Doba plnění závazku veřejné služby: od 01.01. 2021 do 31. 12. 2021
Rozsah veřejné služby:
Provozování meziměstské autobusové dopravy na těchto linkách, spojích a podíl na nich;
840204 3;15;17;25;31;10;20;22;34 15«yo
840204 9;21;14;30 100%
840204 11;12;13;16 100%
840207 11;14 8%
840207 5;7;6;10 50%
840211 5 38%
840211 3 50%
840213 11;13 100%
840214 20;23;25 14%
840215 15;18 10%
840209 4 100%

III. Rada města uvádí
v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně
dalších zákonů, tyto povinné údaje o budoucí smlouvě s dopravcem ICOM transport, a. s.:

l. Identifikační údaje dopravce, s nímž bude smlouva uzavřena:
ICOM transport a. s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, IČ 46346040

2. Předpokládaná průměrná roční hodnota veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li
smlouva uzavírána podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.:
Předpokládaná kompenzace za rok 2021: 90 000 Kč
Předpokládané počty kilometrB za rok 2021: 4000 km

3. Předpokládaný rozsah veřejných služeb
Doba plnění závazku veřejné služby: od 01.01.2021 do 31. 12.2021
Rozsah veřejné služby:
Provozování meziměstské autobusové dopravy na těchto linkách, spojích a podíl na nich:

760420 8;9;12;28 25,01%
760421 6 25,01%
760421 3 26,4%

IV. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchá loví



1. 1. Zajistit vyvěšení oznámení o záměru uzavřít smlouvy o veřejných^ službách v přepravě cestujících na
meziměstskou autobusovou dopravu pro rok 2021 na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí, a to až
do doby uzavření těchto smluv.

Termín: 9. 10. 2020

1751/49/RM/2020 Žádost o zvýšení kapacity ZUS

I. Rada města souhlasí ^ , , y, _, _ ,,_„. ^,_„^.. n-^'
se "zápisem změny v údajích o nejvyšším povoleném poftu žáků v Základní umělecké sl<oje, vdke MezÍnč^porlci
808/7, příspěvkové organizaci z 500 na 600 žáků zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona
561/2004 Sb. (školský zákon).
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 30.9.2020

1752/49/RM/2020 Žádosti o snížení nájemného v tělocvičnách

I. Rada města schvaluje . ., , , . .„-.„^^^. __ ^.. ^_.
pro Základní školu a mateřskou školu Oslavice, příspěvkovou organizaci pro školní rok 2020/2021 za užívané
télocvÍčny-v Základní škole Velké Meziříčí, OslavÍcká' 1800/20 sazbu určenou _pro_sportovnť oddíly ve výši 250,-
Kč/hod a pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí pro školní rok 2020/2021 za^užívaní tělocvičny
Základní školy Velké Mezi^ 470/13 sazbu určenou pro sportovní oddíly ve výši 200,- Kč/hod.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. Předat usnesení žadatelům

Termín: 30. 9. 2020

1753/49/RM/2020 Žádost Sportoviště VM o úpravu ceníku

I. Rada města schvaluje
Sportovišti VM, příspěvkové organizaci ceník pro zimní stadion od l. října 2020 dle návrhu.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 9. 2020

1754/49/RM/2020 Jmenování člena redakční rady

I. Rada města jmenuje
členem redakční rady Mgr. Markétu Slámovou
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení o jmenování členem redakční rady

Termín: 30.9. 2020

1755/49/RM/2020 Žádost ředitelky Dózy-střediska volného času


