
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 56. schůze rady města Velké Meziříčí.

která se konala dne 13. 1. 2021

1965/56/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 56. schůze rady města ze dne 13. l. 2021

I. Rada města určuje

ověřovateli zápisu z 56, schůze rady města ze dne 13. l. 2021 MVDr. Ivo Šulce a Ing. Františka Fňukala

1966/56/RM/2021 Schválení programu 56. schůze rady města konané dne 13. l. 2021
I. Rada města schvaluje
program 56. schůze rady města ze dne 13. l. 2021:
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Zahájení

urcenÍ_ověřc>vatelů zaPisu z.56' schůze '-ady města ze dne 13. l. 2021
^cnvaieni programu 56^ schůze rady města konané dne 13 l. 2021
Připomínky k zápisu z 55. zasedánťrady města
NaYrh. smlouvy. o.zrízení-Yecného břemene k'tíži pozemku města pare. č.
2301/4, k. u. Velké Meziříčí, úl. K Novému náďraží""""" """'" K""" "'
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění dřevěnvc
pobytových palub. Palouky

^áVverlhkénhaou^ÍřeíS'í smlouvy ° v^^čce části Pozemku 48/1, k. u. Mostiště
Návrh na směnu částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, úl. Pod Strání

^na směnu pozemků na ulici Nad Gymnáziem, k; u. Velké Meziříčí
.
O. PI'ode. jcásti o. vym.eře cca 25 m2 z Pozemku parc."č'. ~145^3.'wk.

u. Mostiště u Velkého Meziříčí . ---..... - . -. -. -. . , ^/., ^.
zádost. o.. pl'odej cásti o. vymeře cca 12 m2 z Pozemku pare. č. 887/1. k.
u. Mostiště u Velkého Meziříčí . ---... — . -. -. >.. —, ^, ^.

^o^ prodej časti o výměře cca 38 m2 z pozemku pare. č. 887/1. k.
u. Mostiště u Velkého Meziříčí . ---... — . -. -. -. ^^,,., ..

Medz°řsítčí0 prodej části pozemku parc- č- 1541/1' k. u. Hrbov u Velkého
Žádost o prodej částí pozemků pare, č.
Meziříčí, úl. Arch. Neumana
Zadost o prodej části pozemku pare. č.
Záviškova

Žádost o prodej částí pozemku pare. č.
Sluneční

Návrh-, na. darování maJetku příspěvkové organizaci Sportoviště VM
^plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za ÍV^Q'2'020
nájemních smluv na byty a ubytovací

Zpráva o činnosti bytové komise za IV. čtv'rtíet~í"2020'
s.mLouya,, oveřeJnych-službách v Přepravě cestujícícV číslo 6522141172 -
MHD Velké Meziříčí 2021 - dopravce'ZDAR, a~, s?'
UPr|vyrozPoctu. k 31. 12. 2020 v pravomoci starosty
zs skolní - nabídka nepotřebného majetku
ZS Sokolovská -nabídka nepotřebného majetku
Rozpoctove °Pat^ni-vratky v rámci finančního'vypořádání dotací
Rozpo^tove °Pat!en[ - studie Parkourového a fitn'e7s"h~řÍ"sťě"6sťa'vická
Rozpočtové opatření - dofinancování akce úprav v"Dóze'
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020

3810/1 a 3800/38, k. u. Velké

3835/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.

5653/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.



29. Schválení dotací Grantového programu podpory kultury
30. Koncepce rozvoje kultury
31. Úprava platů ředitelů škol a školských organizací
32. Žádost o snížení nájemného
33. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc orosil

2020

34. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí
za měsíc prosinec 2020

35. Rozpočtové opatření - projektová dokumentace komunikace a chodníku
36. DOZA - nabídka nepotřebného majetku
37. Různé
38. Závěr

1967/56/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
k. u. Velké Meziříčí, úl. K Novému nádraží r -~ ~ ~~ •—"• " ——' ^

I. Rada města schvaluje
yzavrení smlouvy o zřízeni yecneho břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,

!ma. pole/602 OOBm0' IČO: 28085400, k tíží pozemku města pare. č. 2301/4,'k. u. Velké Meziříčí, za'učeíem
UI11ís^ěm(?'stl^ibuční soustavy; zemního kabelového vedení VN na pozemku za účelem jejího provozovaníjejímž
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 věcneho-b-řemen'e
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 EG.D, a. s.

Termín: 29. 1. 2021

1968/56/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění dřevěný*
palub. Palouky

I. Rada města schvaluje
uzavř nf l ' if;ce mezi DŮičitelem městem Velké Meziříčí a vypQjčitetem

na části o výměře 27,5 m2 z pozemku pare. c. 401/1, k. u.
, za účelem umístěni čtyř dřevěných pobytových palub za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu

určitou, a to od data podpisu smlouvy do 20. 11. 202Í a za dodržení podmínek stanovených ve vyíádrenf Povodí
Moravy, s, p.

II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 26.2.2021

1969/56/RM/202^ Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku 48/1, k. u. Mostiště u
Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzav" ní ml w 'i mezi DŮičitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčiteli

na část o výměře 70 m2 z pozemku pare. c. 48/1, k. u. Masti ě u
_ezl.. ' za ucelem udržováni zeleně a umístění posezení za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na

tou s možností ukončeni dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smkjvní";
i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou.
II. Rada města ukládá



l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit k podpisu smlouvu o výpůjčce
Termín: 31. 3. 2021

1970/56/RM/2021 Návrh na směnu částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, úl. Pod Strání
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zrušit usnesení č; 370/13/ZM/2020, ve kterém zastupitelstvo města schválilo uzavření
smlouvy o smlouvě budoua kupní, jejímž předmětem je koupě části o výměře cca 73 m2 z'pozemku-parc

o wméře m2 oarc. č. 2459/1, oba pozemky k. u. Velké Meziříčí od
za kupní cenu 1. 400 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje

.

zv.e-rcinění^amerusměny částLovyměre. lm2_z P.ozemku Parc-č- 2751/1 (dte Gp nová parc. č. 2751/3), části o
ere l„m2. z. Pozemku^Parcč. 2751/1 (dle GP díl "ql"), části o výměře 7 m2zpozemkup*arc. ~c. 2402/2

GP-d'\''rÍl)-', casti_,ovymere83, m2zpozemku Parc- č-. 2402/2 (dle GP díl "úl"), částiovýměre"53'm2z-pozemku
pare c. 2751/2 (dle GP díl "ti"), všechny pozemky obec a k. u. Velké Meziříčí've vlastnictví města za-čast-o"
vyměře 41m2/pozemku parc-č-2453/13(dle Gpnová Parc- č' 2453/15) a část o'vymei:e"12m~2Ypozemku
pare. č. 2459/1 (dle GP nová pare. č. 2459/3), všechny pozemky ob k". '. VI '' i" i. o ru?-e'

i l schválit směnu předmětných částí pozemků s
Směna bude bez doplatku.

III. Rada města ukládá

l, Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr směny, sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupit
města.

Termín: 23.2.2021

1971/56/RM/2021 Návrh na směnu pozemků na ulici Nad Gymnáziem, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 112 m2 z pozemku pare. č. 4770/16, k. '. V l M 'říríve
vlastnictví města za wm ' . 190 m2 z pozemku pare. č. 4770/14 ve vlastnictví

a doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí směnnou smlouvu.
Doplatek bude ve výši 550 Kc/mz k tíží města.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. záměr směny zveřejnit a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 23. 2.2021

1972/56/RM/2021 Žádost o prodej části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 145/3, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 145/3, k. u. Mostiště Vel 'h M iň"f q

r i ifí zasfunitPlRtv m" ')' rnrlai nřorlmdl-nA ^-Sť+;'i 'e zastuaitelstv m

II. Rada města ukládá

raděj předmětné části pozemku
do společného jmění manželů za kupní cenu 300 K m .

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 31. 5.2021



1973/56^RM/2021 Žádost o prodej části o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 887/1, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 887/1, k. u. Mostiště u V Ik h M
doDoruč ie zastuoitelstv m" hv li prodej předmětné části pozemku

do společného jmění manželů za kupní cenu 300 Kč/m .
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: 31.5.2021

1974/56/RM/2021 Žádost o prodej části o výměře cca 38 m2 z pozemku pare. č. 887/1, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí ' ' - - r— - •-- - - —'' -' •" -

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 38 m2 z pozemku pare. č. 887 l k. u. Mostiště Velk'h M ir''
doooručuie zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu 300 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 31. 5. 2021

1975/56/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 1541/1, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 1. 000 m2 z pozemku pare. č. 1541/1, k u. Hrbov u Velkého
M ř ' "u e záď-" i<- ctvu m n h ." • • i . " . Ptného Mzemk

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 23. 2. 2021

1976/56/RM/2021 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 3810/1 a 3800/38, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Arch. Neumana

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 55 m2 z pozemku pare. č. 3800/38 a části o výměře cca 70 m2 z
pozemku pare. č. 3810/1, obec k. ' V l M řičí a do oruču e zast l' m . 'hva71iťi

v h . i 7emků

II. dá města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 23,2.2021

1977/56/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Záviškova



I. Rada města ruší

usnesení č. 1805/51/RM/2020 ze dne 4. 11. 2020, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části o
výměře cca 170 m2 z pozemku pare. č. 3835/1 obec a k. u. Velké M iř'"í "ii zastuDitelstvu mě

'l' raděj předmětné části pozemku
do společného jmění manželů, za kupní cenu 550 K mz-v p páde zastavěné části o výměre

cca 20 m2 z pozemku pare. č. 3835/1 a za kupní cenu 350 Kč/m2 - v případě "části o výměře cca 150 m2 z
pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké Meziříčí.
II. Rada města schvaluje
zverejnení^zaměru prodeje časti o výměře 189 m2 z pozemku pare. č. 3835/1 (dle GP nová pare. č. 3835/38,
obecak. 'v ' 7 řičí a doDoručuie za itl . . •rBde" Dřeilmětné části
pozem,ku . —..... .. . „ do společného jmění

3' za^p.̂ ?er^u 55cl.KČ/. T2„~. VPň'Pade ustavené ásti o výměre 12 m2 z pozemku pare. č. 3835/1'a za
kup"ícenu 350 Kč/m2 - v případě části o výměře 177 m2 z pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké Meziříčí.
Celková kupní cena činí 68. 550 Kč.
III. 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: 23. 2. 2021

1978/56/RM/2021 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 5653/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Sluneční
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 5653/ obec a k, u. Velké Meziříčí
a doooručuie z «it Ish/ m" . lil-• •«pi •řp^mětnéčá • mk

II. Rada města uk d

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 23. 2. 2021

1979/56/RM/2021 Návrh na darování majetku příspěvkové organizaci Sportoviště VM

I. Rada města schvaluje
darování majetku uvedeného v příloze tohoto usnesení přfspěvkové organizaci Sportoviště VM se sídlem
Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí.

II. Rada města ukládá

l. Havránkové Renatě

1. 1. připravit darovací smlouvu k podpisu.

Termín: 31. 3.2021

1980/56/RM/2021 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za IV.Q 2020
I. Rada města bere na vědomí

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 I. Q 2021.

Termín: 30.4,2021

1981/56/RM/2021 Prodloužení nájemních smluv na byty a ubytovací jednotky



I. Rada města souhlasí

s prodloužením nájemních smluv na uvedené byty a ubytovací jednotky za podmínek, že mají nájemci
uhrazeny veškeré dluhy vůči městu Velké Meziříčí:

byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
31. .2022,

vací jednotka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
do 31.01.2 22

ubytovací jednotka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
do 31.01.2022,
byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
31,01.2022.

do

do

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

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatky na bvtv a ubytovací jednotky na adre V 'rchářích 313/6
Uhřínovská 540/20 , Bezručova 1543/12 (

Termín: 28.2. 2021

1982/56/RM/2021 Zpráva o činnosti bytové komise za IV. čtvrtletí 2020

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

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit do RM zprávu o činnosti bytové komise za I.Q 2021.
Termín: 30. 4. 2021

1983/56/RM/2021 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 6522141172 - MHD
Velké Meziříčí 2021 - dopravce ZDAR, a.s.

I. Rada města rozhodla

pode článku 5 odst 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě
spočívající v provozování městské hromadné autobusové dopravy ve Velkém Meziříčí na'rok 2021 se
stávajícím provozovatelem městské Ji romad ne autobusové dopravy společností ZDAR a. s.. Jihlavská
759/4, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČ 46965815.

II. Rada města rozhodla

dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici,, že nezveřejní informace uvedené v článku 7
odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě
cestujících po železnici a silnicí, \^eár\\m věstníku Evropské unie, neboť smlouva o veřejné službě
spočívající v provozováni městské hromadné autobusové dopravy se týká poskytování méně než
50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.

III. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit podpis smlouvy o veřejných službách č. 6522141172 a zajistit její zveřejnění na webu
města Velké Meziříčí po dobu platnosti smlouvy

Termín: 26. 2. 2021



1984/56/RM/2021 Úpravy rozpočtu k 31. 12. 2020 v pravomoci starosty
I. Rada města schvaluje
materiaru.PJ'avy-rozPočtu v Pravomoci starosty k 31. 12. 2020" - viz. příloha, předloženého na základě usnesení
ZM č. 563/18/ZM/2020 ze dne 15. 12.2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM 23. 2. 2021.

Termín: 5.2.2021

1985/56/RM/2021 ZŠ Školní - nabídka nepotřebného majetku
I. Rada města souhlasí

Rada města^Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Školní
2055 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a
!Íd.iu^,p's^?""/,souhlas slikvidací Předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy
materiálu, příspěvkové organizace v pořizovacích cenách:
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055 ....................... 18.458,60 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 22. 1. 2021

1986/56/RM/2021 ZŠ Sokolovská - nabídka nepotřebného majektu
I. Rada města souhlasí

Radaměst:a. YelkeMezinčl'. jal<o zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská
47^{1? "ePřiJíma nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a
IÍdÍluj^,pís^1y.souhlas slikvidací Předmětného majetku uvedeného v tabulkách, které jsou součástí přílohy
materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 .................. 136. 998,50 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 22. 1. 2021

1987/56/RM/2021 Rozpočtové opatření-vratky v rámci finančního vypořádání dotací
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 300 001,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 1,00 Kč - § 6402 finanční vypořádání minulých let-vratka dotace na SLDB

300 000,00 Kč - § 6402 finanční vypořádání minulých let-část vratký dotace na výkon

II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

Termín: 5.2.2021

1988/56/RM/2021 Rozpočtové opatření - studie parkourového a fitness hřiště Oslavická



I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 36 300,- Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 36 300,- Kč - § 3412 studie parkourového a fitness hřiště úl. Oslavická
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 1. 2021

1989/56/RM/2021 Rozpočtové opatření - dofinancování akce úprav v Doze

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 109 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: lO^tis. Kč - § 3421 dofinancování akce "Stavební úpravy domu č. p. 10 úl. Komenského - bývalé
řeznictví" v DOZE
II. Rada města ukládá

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

1990/56/RM/2021 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020
I. Rada města odkládá

bod Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. připravit materiál na schůzi rady města 27. l. 2021

Termín: 31. 1.2021

Termín: 27. 1. 2021

1991/56/RM/2021 Schválení dotací Grantového programu podpory kultury
I. Rada města ruší
usnesení č. 1889/53/RM/2020 ze dne 2. 12.2020
II. Rada města schvaluje
poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory kultury města Velké Meziříčí 2021 těmto příjemcům:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

na akci HELPpárty II. ve výši 50 000,- Kč
na akci BEZPROUDOFF ve výši 14 000,- Kč

dětem • . s. Velké Mezmčí, IC: 02248760, na akci Muzikanti dětem ve výši 50 000,- Kč
na akci DěvčáttoMOMO a ukradený čas ve výši 44 000,- Kč
n k i K ncert Českého vokálního kvarteta ve výši 29 000,- Kč

, na akci ONYX ve výši 40 000,- Kč

III. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantovém programu podpory kultun/ 2021
s příjemci dle bodu II. usnesení
IV. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit schválené částky do rozpočtu města

Termín: 31. 1. 2021



2. JUDr. Vilmě Drápelové
2. 1. připravit k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle bodu III. usnesení.

Termín: 31. 1.2021

1992/56/RM/2021 Koncepce rozvoje kultury

I. Rada města souhlasí

s tím, aby firma Culture Matters s. r. o., V Chaloupkách 379/17 Praha 9 zpracovala pro město Velké Meziříčí
Koncepci rozvoje kultury dle nabídky uvedené v přfloze.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové

1. 1. připravit příslušnou smlouvu

Termín: 22. 1. 2021

1993/56/RM/2021 Úprava platů ředitelů škol a školských organizací

I. Rada města schvaluje
úpravu platů ředitelů škol a školských zařízení od l. l. 2021 z důvodu nařízení vlády č. 603/2020 Sb., dle
návrhu. ' --—. -..—, -.—,—--».,
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat ředitelům platové výměry

Termín: 31. 1.2021

1994/56/RM/2021 Žádost o snížení nájemného

!' Rada.města. v Působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí
odkládá bod Žádost o snížení nájemného
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Milanu Dufkovi

1. 1. připravit materiál na schůzi rady města 27. l. 2021
Termín: 27. 1.2021

1995/56/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc prosinec 2020

1996/56/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí za
měsíc prosinec 2020

1997/56/RM/2021 Rozpočtové opatření - projektové dokumentace komunikace a chodníku

I. Rada města schvaluje
rozpoftové opatření:
Zdroj: 104 060 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 820 Kč - § 2212 projektová dokumentace studie proveditelnosti - účelová komunikace na úl.
Průmyslová

53 240 Kč - § 2219 projektová dokumentace studie proveditelnosti - chodník pro pěší na úl.
Zahradní
II. Rada města ukládá



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

Termín: 31. 1.2021

1998/56/RM/2021 DÓZA - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace DÓZA-středisko volného času, Komenského
10/2 "epřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a
uděluje písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy
materiálu, příspěvkové organizace v pořizovacích cenách:
pÓZA-středisko volného času, Komenského 10/2 ................... 4.637,- Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 22. 1.2021


