
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 73. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 6. 10. 2021

2517/73/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu ze 73. schůze rady města ze dne 6. 10. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 73. schůze rady města ze dne 6. 10. 2021 Ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo;

2518/73/RM/2021 Schválení programu 73. schůze rady města konané dne 6. 10. 2021

I. Rada města schvaluje
program 73. schůze rady města ze dne 6. 10. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 73. schůze rady města ze dne 6. 10. 2021
3. Schválení programu 73. schůze rady města konané dne 6. 10. 2021
4. Připomínky k zápisu z 72. zasedání rady města
5. Návrh na koupi pozemků pare. č. 534/2, 517/3 a části pozemku pare. č.

497/2, k. u. Petráveč
6. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2756/1, k. u. Velké Meziříčí,

úl. Nábřeží
7. Návrh na uzavření nájemní smlouvy části pozemku pare. č. 3627/2, k. u

Velké Meziříčí, úl. U Statku
8. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 2906/15, k

u. Velké Meziříčí, úl. Družstevní
9. Návrh na ukončení smlouvy o výprose na část pozemků pare. č. 703/1 a

2832/2, k. u. Velké Meziříčí, úl. U Světlé
10. Návrh na směnu částí pozemků pare. č. 2065/1, pare. č. 40, pare. č. 167

a pare. č. st. 60 v k. u. Olší nad Oslavou
11. Obsazení bytů
12. Zpráva o činnosti bytové komise za III. čtvrtletí 2021
13. Ukončení nájmu bytu
14. Souhlas s prodejem majetku
15. Dodatek ke smlouvě o úvěru - Zimní stadion (ZM)
16. Návrh na odpis pohledávky (ZM)
17. Návrh na odpis pohledávky (ZM)
18. Návrh na odpis pohledávek
19. Rozpočtové opatření - převod dotace pro Muzeum Velké Meziříčí (ZM)
20. Rozpočtové opatření - převod dotace pro ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055

(ZM)
21. Zapojení transferů do rozpočtu
22. Rozpočtové opatření - vratká OP VVV Šablony II Dóza-středisko volného

času VM (ZM) ^ _ „ _ ........... .,.,,,
23. Rozpočtové opatření - vratká OP VVV Šablony II Mateřská škola Velké

Meziříčí (ZM)
24. Sociální služby - úprava příspěvku na provoz a závazného ukazatele na

platy a OON (ZM)
25. Vyhodnocení participace
26. Návrh na odprodej a vyřazení techniky ....... .»,.,
27. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí

za měsíc září 2021
28. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc září 2021



29. Plán zimní údržby 2021 - 2022
30. Základní umělecká škola - nabídka negotřebného majetky
31. Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na prodloužení vodovodu

Hrbov (ZM) , .„.„.,,
32. Bezpečnost žáků l. stupně a chodců v úl. Hřbitovní a při přecházení u

starého hřbitova na úl. Bezděkov
33. Trhy na Náměstí
34. Různé
35, Závěr

2519/73/RM/2021 Návrh na koupi pozemků pare. č. 534/2, 517/3 a části pozemku pare. c. 497/2, k.
u. Petráveč

I, Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemku pare. č. 534/2 o výměře 20. 290 m2, pozemku parc. c. 517/3 o
vymeřeÍ3^02 m2a části o výměře 478 m2 z'pozemku pare. č. 497/2 (dle GP nova pare č. 497/5) všechny
pozemky v k. u. Petráveč od České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy Ceske^ republiky,
s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové za kupní cenu 2. 746. 400 Kč.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města'zavázat se vyčlenit částku 2. 746.400 Kč v rozpočtu roku 2022.
III. Rada města ukládá

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

Termín: 26. 10.2021

2520/73/RM/2021 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2756/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nábřeží

zemku Dare. č. 2756/1 k. u. Ik' Meziříčí
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části
a uzavření nájemní smlouvy s
II. Rada města ukládá

mz

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

Termín: 22. 10.2021

2521/73/RM/2021 Návrh na uzavření nájemní smlouvy části pozemku pare. č. 3627/2, k. u. Velké
Meziříčí, úl. U Statku

I. Rada města schvaluje
uzavření na em i l m zi Drona"ímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem

na část o výměře 130 mzz pozemku pare. č. 3627/2, k. u. Velké
Meziříčí za účelem sečen trávy, za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončena
dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční
výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 30 Kč/m2 se splatností do 31. 3. kalendářního roku. Celkové roční
nájemné činí 3.900 Ke.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit nájemní smlouvu k podpisu.
Termín: 17. 12. 2021

2522/73/RM/2021 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 2906/15, k. u.
Velké Meziříčí, úl. Družstevní



I. Rada města schvaluje
vř ní n iemní smlouw mezi Drána'ímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

na část o výměře 35 m2 z pozemku pare. č. 2906/15, obec a k. u.
Velké Meziříčí za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončeni dohodou smluvních
stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou za
roční nájemné ve výši 30 Kč/m2 se splatností do 31. 3. kalendářního roku. Celkové roční nájemné činí 1. 050 Kč
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit nájemní smlouvu k podpisu.
Termín: 17. 12.2021

2523/73/RM/2021 Návrh na ukončení smlouvy o výprose na část pozemků pare.č. 703/1 a 2832/2,
k. u. Velké Meziříčí, úl. U Světlé

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o výprose ze dne 8. 4. 2019 na část o výměře 350 m2 z pozemků pare. č. 703/1 a 2832/2, k.

výprosníkem
II. Rada města ukládá

rk 'ní zaměstnanců Policie ČR mezi DŮičitelem městem Velké Meziříčí a

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. požádat výprosníka o vrácení předmětu výprosy
Termín: 22. 10.2021

2524/73/RM/2021 Návrh na směnu částí pozemků pare. č. 2065/1, pare. č. 40, pare. č. 167 a pare. č.
st. 60 v k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 26 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. st. 216), části
o výměře l m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. st. 218), části o výměře 6 m2 z pozemku pare.
č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. 2065/25), části o výměře 33 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP nová pare.
č. 2065/27), části o výměře 12 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP díl "h"), části o výměře l m2 z pozemku
pare. č. 2065/1 (dle GP díl "i"), části o výměře 30 m2 z pozemku pare. č. 40 (dle GP díl "j"), všechny pozemky k.
u. Olší nad Oslavou ve vlastnictví města za část o výměře 4 m2 z pozemku pare. č. 167 (dle GP díl "e") a část o
výměře l m2 z pozemku pare. č. st. 60 (dle GP díl "b"), oba pozemky k. u. Olší nad Oslavou a d ručuie
zastupitelstvu měst- 'li m"n ř " ' h částí pozemků mezi městem Velké Meziříčí a

Doplatek bude ve výši 300 Kč/m2 (zastavěná část pozemku
pare. č. 2065/1) a 130 Kc/m (pro nezastavěné části pozemku pare. č. 2065/1, pare. č. 40, pare. č. 167 a pare.
č. st. 60) ve prospěch města. Doplatek činí 18. 110 Kč ve prospěch města.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 14. 12.2021

2525/73/RM/2021 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
vři 'i mní mlouvu na na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

smlouva na dobu určitou 2 let, výše nájemného 53,06 Kc/m /měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

II. Rada města schvaluje



uzavřít n?i mní smi na bvt na adrese Čerm:l< va 2 64/8 ve V Ikém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu

výše nájemného 53,06 Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

v případe uskutečnění výměny hv l i r města uzavřeni na emni
adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, výše nájemného 53,06 Kč/m2/měsic.

náhradník:

m" zavření náiemní smlauvy na hvt- nv případe uskutečnění výměny schv l i
adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, nájemného 53,06 Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, výše

na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou,

III. Rada města schvaluje
uzavřít i i l n

nájemného 55,- Kč/m /měsíc.

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

IV. Rada města schvaluje
ř 'i mní smi uvu na bvt

nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

V. Rada města schvaluje
v případě uskute" "ní wm nv uzavřít dohodu o ukončení nájmu^bytu na adrese Cermákoya 2064/8
V "Ike M ziříčí s nebo bytu na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí s

VI. Rada města schvaluje
v případě uskutečnění výměny uza ř't dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Komenského 123/13,
Velké Meziříčí s
Vil. Rada mě ai
zařadit iáá9St o li

do seznamu o byt.
Vlil. Rada města neschvaluje
přidělení bytu a zařazení do seznamu žádostí o byt žádost:

IX. Rada města schvaluje
vyřadit ze seznamu žádostí o výměnu bytu žádost:



X. Rada města schvaluje
nepřidělit byt a vyřadit ze seznamu žádostf o byt žádost:

XI. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na byt n re Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí, na byt^ na adr
Čermákova'2064/8, Velké Meziříčí, na byt na adrese V Jirchářfch 313/6, Velké Meziříčí a na byt
na adrese Bezručova 1543/12, Velké Meziříčí.

Termín: 31. 12. 2021

1.2. v případě uskutečnění výměny:
připravit nájemní smlouvu na byt na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí nebo na byt č.

na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí.
Termín: 31. 12. 2021

2. Dagmar Bdinkové
2. 1. v případě uskutečnění výměny: „ ..

Dňoravit dohodu o uko " ní nájmu bytu na adrese Čermákova 2064/8, Ik' M ir
nebo bytu na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí s

Termín: 31. 12. 2021

3. Dagmar Bdinkové
3. 1. v případě uskutečnění výměny:

Dřioravit dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Komenského 123/13, Velké Meziříčí s

Termín: 31. 12. 2021

4. Aleně Halasové

4. 1. informovat žadatele o byt o usnesení RM.
Termín: 31. 10.2021

2526/73/RM/2021 Zpráva o činnosti bytové komise za III. čtvrtletí 2021

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 IV. Q 2021.

Termín: 31. 1. 2022

2527/73/RM/2021 Ukončení nájmu bytu

I. Rada města bere na vědomí
oznámení o tom, že

nehodlají v n jm

3ezručova 1543/1 Velké Meziri pokračovat. Nájem bytu tak skončí k 30.9. 2021.^Rada
izení a wmalo ni bytu provede město Velké Meziříčí na své náklady. V případě, že

požádají o přidělení bytu, město Velké Meziříčí o jejich žádosti rozhodne přednostně.
II. Rada města ukládá

na adrese

luie, že



l. Věře Markové

1. 1. zajistit vyklizení a vymalování bytu

III. Rada města ukládá

na úl. Bezručova 1543

Termín: 30. 11.2021

l. Aleně Halasové

1. 1. zajistit přepis energií, byt na úl. Bezručova 1543

Termín: 31. 10.2021

2528/73/RM/2021 Souhlas s prodejem majetku

I. Rada města souhlasí
sr i m n otřebného ma"etku - olvnového orák jmístěného v mateřské škole Mostiště

za cenu 6 tis. Kč.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. zajistit prodej majetku

Termín: 31. 10.2021

2529/73/RM/2021 Dodatek ke smlouvě o úvěru - Zimní stadion (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. l ke Smlouvě o úvěru ze dne 29. 6.2021, reg. č. 99030409975^
uzavřený s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha l. Na Příkopě 33 čp. 969, 11407 Praha l, IC: 45317uzavřeny s
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál ke schválení na ZM 26. 10.2021.

45317054.

Termín: 15. 10.2021

2530/73/RM/2021 Návrh na odpis pohledávky (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky ve výši 189.419,81 Kč, vedené pod variabilním
symbolem 9850000007 s příslušenstvím ve výši 5.000, - Kč (náhrada nákladů soudního řízení), vedeném
pod variabilním symbolem 9790000015 a 16.994,83 Ke (úroky z prodlení), vedeném pod variabilním
symbolem 9790000032.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál zastupitelstvu města.

Termín: 15. 10.2021

2531/73/RM/2021 Návrh na odpis pohledávky (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky ve výši 24. 065,64 Kč, vedené pod variabilním symbolem
9010000455.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál zastupitelstvu města.

Termín: 15. 10.2021



2532/73/RM/2021 Návrh na odpis pohledávek

I. Rada města schvaluje
odpis níže uvedených pohledávek z výkonu samostatné působnosti města:
l. 'Pohledávka ve výši 459,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000108.
2. Pohledávka ve výši 459,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000109.
3. Pohledávka ve výši 473,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000119.
4. Pohledávka ve výši 428,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000122.
5. Pohledávka ve výši 428,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000130.
6. Pohledávka ve výši 452,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000132.
7. Pohledávka ve výši 434,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000135.
8. Pohledávka ve výši 446,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000138.
9. Pohledávka ve výši 440,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000147.
10. Pohledávka ve výši 459,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000157.
11. Pohledávka ve výši 506,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000158.

II. Rada města ukládá

l. Anně Smejkalové
1. 1. provést odpis těchto pohledávek.

Termín: 29. 10.2021

2533/73/RM/2021 Rozpočtové opatření - převod dotace pro Muzeum Velké Meziříčí (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 114 700,00 Kč - § 3315 přijatá dotace Ministerstva průmyslu a obchodu pro Muzeum Velké
Meziříčí z programu COVID-Kultura/Kulturní dědictví
Rozdělení: 114 700,00 Kč - § 3315, pól. 5336 převod dotace Ministerstva průmyslu a obchodu příspěvkové
organizaci Muzeum Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí dne 26.10.2021

Termín: 26. 10.2021

2534/73/RM/2021 Rozpočtové opatření - převod dotace pro ZŠ Velké Meziříčí, Školní 2055 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 821 063, 00 Kč - § 3113 přijatá dotace pro ZŠ Velké Meziříčí Školní 2055 Šablony III
Rozdělení: 821 063,00 Kč - § 3113, pol/5336 převod dotace příspěvkové organizaci Základní škola
Velké Meziříčí, Školní 2055 Šablony III

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí dne 26. 10.2021

Termín: 26. 10.2021

2535/73/RM/2021 Za pojeni transferů do rozpočtu města



I. Rada města souhlasí „ . ,„, ...
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci září 2021 do rozpočtu města
Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové
1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města Velké Meziříčí

Termín: 31. 10.2021

2536/73/RM/2021 Rozpočtové opatření - vratká OP VW Šablony II Dóza-středisko volného času VM
(ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 18 499,00 Kč - § 6402 Dóza-středisko volného času Velké Meziříčí vrácení dotace na účet
města Velké Meziříčí ,
Rozdělení: 18 499,00 Kč - § 6402 převod vrácené dotace MŠMT prostřednictvím Kraje Vysočina
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí

Termín: 26. 10.2021

2537/73/RM/2021 Rozpočtové opatření - vratká OP VW Šablony II Mateřská škola Velké Meziříčí
(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: l 770,00 Kč - § 6402 Mateřská škola Velké Meziříčí vrácení dotace na účet města Velké Meziříčí
Rozdělení: l 770,00 Kč -*§ 6402 převod vrácené dotace MŠMT prostřednictvím Kraje Vysočina
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí

Termín: 26. 10.2021

2538/73/RM/2021 Sociální služby - úprava příspěvku na provoz a závazného ukazatele na platy a
OON (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit
a) rozpočtové opatřeni:
Zdroj:' ' l 123 000,00 Kč - § 4351 snížení příspěvku na provoz pro Sociální služby města
Meziříčí
Rozdělení: l 123 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva

b) úpravu závazného ukazatele na platy a OON pro Sociální služby města Velké Meziříčí takto:

stávající výše závazného ukazatele na platy:
nová výše závazného ukazatele na platy:
stávající výše závazného ukazatele na OON:
nová výše závazného ukazatele na OON:
II. Rada města ukládá

9 040 100,00 Kč
4 299 275,00 Kč

200 000,00 Kč
230 000,00 Kč

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1, předložit materiál na zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí

Termín: 26. 10.2021



2539/73/RM/2021 Vyhodnocení participace

I. Rada města bere na vědomí
dokumenty Vyhodnocení participace a Harmonogram participace, doporučení z uvedeného dokumentu bude
město využívat do 30.06.2024.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zaslat usnesení rady města na adresu Národní sítě Zdravých měst Česká republika.
Termín: 7. 10.2021

2540/73/RM/2021 Návrh na odprodej a vyřazení techniky

I. Rada města schvaluje
i wř zení výpočetní techniky

-Notebook Lenová V130, inventární číslo 18856 za cenu 5000,- Kč.

II. Rada města ukládá

l. J U Dr. Vilmě Drápelové

1. 1. Připravit Smlouvu s
Termín: 31. 10.2021

2541/73/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPFTER dub, s. r. o. Velké Meziříči za
měsíc září 2021

2542/73/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc záři 2021

2543/73/RM/2021 Plán zimní údržby 2021 - 2022

I. Rada města schvaluje
Plán zimní údržby 2021 - 2022
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi
1. 1. Plán zimní údržby 2021 - 2022 předat vedoucímu odboru dopravy a Městské policii

Termín: 30.10.2021

2544/73/RM/2021 Základní umělecká škola - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní umělecká škola Velké Meziříčí, Poříčí
808/7 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 umělecká škola. Velké Meziříčí, Poříčí 808/7 ................ 18.320,50 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.



Termín: 15. 10.2021

2545/73/RM/2021 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na prodloužení vodovodu Hrbov
(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 430 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Hrbov
Rozdělení: 430 tis. Kč - §"2310 ORG 304 prodloužení vodovodního řadu Hrbov-Svařenov - příspěvek SVK
Žďársko (dofinancování)
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál zastupitelstvu města.

Termín: 15. 10.2021

2546/73/RM/2021 Bezpečnost žáků l. stupně a chodců v úl. Hřbitovní a při přecházení u starého
hřbitova na úl. Bezděkov

I. Rada města bere na vědomí
bere na vědomí dopis Mgr. Ivany Bíbrové ze dne 29. 9. 2021, doručený e. mailem a adresovaný všem
města Velké Meziříčí, ve věci požadavku na zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Hřbitovní a navazujícím úseku
ulice Bezděkov.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1. 1. Projednat s Policií ČR návrh účinných opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Bezděkov a

Hřbitovní a zajistit realizaci opatření.
Termín: 31. 12.2021

2547/73/RM/2021 Trhy na Náměstí

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí
l. schvaluje Výzvu prodejcům (zájemcům) 2021 o pronájem stánků na Náměstí za účelem nabídky a
prezentace zboží obyvatelům a návštěvníkům města v období adventu 2021
2. schvaluje Žádost o pronájem stánku v rámci akce Adventní trhy 2021
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Milanu Dufkovi
1. 1. zveřejnit výzvu prodejcům

Termín: 13. 10.2021


