
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 74. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 20. 10. 2021

2548/74/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu ze 74. schůze rady města ze dne 20. 10. 2021

I, Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 74. schůze rady města ze dne 20. 10. 2021 Mgr. Josefa Prokopa a Mgr. Tomáše Rapušáka

2549/74/RM/2021 Schválení programu 74. schůze rady města konané dne 20. 10. 2021

I. Rada města schvaluje
program 74. schůze rady města ze dne 20. 10. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 74. schůze rady města ze dne 20. 10. 2021
3. Schválení programu 74. schůze rady města konané dne 20. 10. 2021
4. Připomínky k zápisu z 73. zasedání rady města
5. Udělení plné moci k zastoupení města Velké Meziříčí na XVIII. sněmu

Svazu měst a obcí ČR
6. Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Ředitelstvím

silnic a dálnic ČR
7. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prodejních stánků
8. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 3627/2, k.

u. Velké Meziříčí, úl. Polní
9. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu na část pozemku pare. č.

588, k. u. Velké Meziříčí
10. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5801/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.

Třebíčská

11. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2108/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Karlov

12. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3627/52, k. u. Velké Meziříčí, úl.
U Statku

13. Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 18/4 a 881/12, k. u. Mostiště u
Velkého Meziříčí

14. Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 53/11 a 900/7, k. u. Mostiště u
Velkého Meziříčí

15. Zadost o změnu smlouvy za účelem umístění dřevěných pobytových palub,
Palouky

16. Zveřejnění záměru pronájmu garáže Čermákova 2039/53
17. Zveřejnění záměru pronájmu garáže
18. Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za III. Q 2021
19. Žádost o prominutí nájemného
20. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
21. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové

2001, 594 Ol Velké Meziříčí
22. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2, 594

Ol Velké Meziříčí
23. Rozpočtové opatření - parkour a workout hřiště Oslavická
24. Rozpočtové opatření - Pumptrack Na Paloukách
25. Rozpočtové opatření - Singletrail Velké Meziříčí PD
26. Vánoční řemeslný trh v roce 2021
27. Souhlas s přijetím daru



28. Různé
29. Závěr

2550/74/RM/2021 Udělení plné moci k zastoupení města Velké Meziříčí na XVIII. sněmu Svazu měst
a obcí ČR

I. Rada města schvaluje
udělení plné moci městu Bystřice nad Pernštejnem, IČ:00294136 k tomu, aby zastupovalo město Velké Meziříčí
na XVIII. sněmu Svazu měst a obcí České republiky konaném dne 21. - 22. října 2021 v Hradci Králové.
II. Rada města ukládá

l. Ing. arch. Alexandrosu Kaminarasovi
1. 1. udělit plnou moc v písemné formě městu Bystřice nad Pernštejnem

Termín: 20. 10.2021

2551/74/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR

I. Rada města schvaluje
změnu nájemní smlouvy ze dne 20. 4. 2018 na pronájem částí pozemků pare. č. 5886, 5901, 5902, 5903,
4807/5, 5138/2, 5893, 1085, 1219, všechny pozemky v k. u. Velké Meziříčí uzavřené za účelem stavby „Dl
modernizace - úsek 19, Exit 141 Velké Meziříčí západ - Exit 146 Velké Meziříčí východ" mezi městem jako
pronajímatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako nájemcem a to tak, že se rozšiřuje předmět nájmu o část
o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 5623/2, část o výměře 10 m2 z pozemku pare. č. 5675/2 a mění se rozsah
pronajaté části pozemku pare. č. 5893, a to na 1.600 m2 a části pozemku pare. č. 1219, a to na 1.205 m2, čímž
se celý pozemek pare. č. 1219 dává do nájmu. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření dodatku.

Termín: 31. 12.2021

2552/74/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prodejních stánků

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností JUPITER dub,
s. r. o., se sídlem Náměstí 17, Velké Meziříčí na výpůjčku prodejních stánků za účelem prodejních akcí na dobu
určitou 5 let za těchto podmínek:

• vypůjátel je oprávněn poskytnout prodejní stánky k užívání dalším subjektům na základě
smluvního vztahu za podmínek, že prodejce je povinen v případě poškození stánku jeho vinou
uhradit veškeré náklady spojené s opravou, dále prodejce zajistí úklid okolí stánku i vnitřního
prostoru dle provozního řádu vypracovaného vypůjčitelem

• vypůjčitel zajistí předáváni' a přebírání stánků jednotlivými nájemci na základě předávacího
protokolu a kontakt s nimi, řešení jejich požadavků a kontrolu potřebných dokumentů prodejců

• vypůjčitel prostřednictvím Technických služeb VM s. r. o. zajistí manipulaci s prodejními stánky
(dovoz, odvoz, uskladnění)

• prodejní stánky budou umístěny dle Přílohy č. l

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 30. 11.2021



2553/74/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 3627/2, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Polní

I. Rada města schvaluje
" i ml w '" m i ůjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjcitelem

na část o výměře 120 m2 z pozemku pare. č. 3627/2, obec a k. u. Velké
Meziříčí za účelem sečení trávy za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s možností ukončení
dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 31. 12.2021

2554/74/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu na část pozemku pare. č. 588, k.
u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
změnu nájemní smlouvy ze dne l. 9. 2020 na pronájem části o výměře 13 m2 7 mk r ' k. u.
Velké Meziříčí uzavřené mezi městem jako pronajímatelem a

jako nájemcem a to tak, že se rozšiřuje předmět n jmu o část o výměře 7 m2 z pozemku pare. č.
588, k. u. Velké Meziříčí za roční nájemné 5 Kč/m2. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit dodatek č. l k podpisu.

Termín: 31. 12.2021

2555/74/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5801/1/ k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 40 m2 z pozemku pare. č. 5801/1, obec a k. u. Velké Meziříčí a
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku společnosti POEX Velké Meziříčí, a. s.,
se sídlem Třebíčská 384, Velké Meziříčí za kupní cenu 500 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města.
Termín: 31. 1.2022

2556/74/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2108/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Karlov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 2108/1, obec a k. u. Velké Meziříčí a
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku společnosti EG.D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, za kupní cenu 500 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města.
Termín: 31. 1.2022



2557/74/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3627/52, k. u. Velké Meziříčí, úl. U Statku

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 3627/52 ober a k. u. Velké Meziříčí a
doooručuie zastupitelstvu města schválit rode' Dředmětné části Dozemku (podíl 1/2) a

(podíl 1/2), oba bytem do podílového spoluvlastnictví za kupní
cenu 500 Kc/m2.
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, 1.2022

2558/74/RM/2021 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 18/4 a 881/12, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 24 m2 z pozemku pare. č. 18/4 a části o výměře cca l m2 z
pozemku pare. č. 881/12, oba pozemky k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej předmětných částí pozemků společnosti EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá pole, 602
00 Brno, za kupní cenu 450 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 31. 1.2022

2559/74/RM/2021 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 53/11 a 900/7, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 23 m2 z pozemku pare. č. 53/11 a části o výměře cca 2 m2 z
pozemku pare. č. 900/7, oba pozemky k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej předmětných částí pozemků společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602
00 Brno, za kupní cenu 450 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 31. 1.2022

2560/74/RM/2021 Žádost o změnu smlouvy za účelem umístění dřevěných pobytových palub,
Palouky

I. Rada města schvaluje
zveřeinění záměru změny smlouvy o výpůjčce ze dne 12. 2. 2021 uzavřené mezi městem jako půjčitelem a

jako vypfijčitelem na část o výměře 27,5 m2 z pozemku pare. č. 401/1, k. u. Velké Meziříčí, za
účelem umístění ftyř dřevěných pobytových palub a to tak, že se prodlužuje smlouva o výpůjčce do 20. 11.
2022. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Podmínkou uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce bude kladné
stanovisko Povodí Moravy s. p.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit žadatelce usnesení rady města, zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál na projednání radou
města.



Termín: 24. 11.2021

2561/74/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu garáže Čermákova 2039/53

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu garáže umístěné v bytovém domě na adrese Čermákova 2039/53 ve Velkém
Meziříčí, který je součástí pare. č. 5582/3 v k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu garáže na úl. Čermákova 2039/53.

Termín: 8. 11.2021

2562/74/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu garáže

I. Rada města souhlasí

se zveřejněním záměru pronájmu garáže umístěné v bytovém domě na adrese Čermákova 2064/8 ve
Velkém Meziříčí, který je součástí pare. č. 5597/274 v k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu garáže na úl. Čermákova 2064/8.
Termín: 31. 10.2021

2563/74/RM/2021 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za III. Q 2021

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 IV. Q 2021.

Termín: 31. 1.2022

2564/74/RM/2021 Žádost o prominutí nájemného

I. Rada města schvaluje
ni" ní náemného od l. 4. 2021 do 30. 6. 2021 pro

za pronájem nebytových prostor v l. PP budovy č. p. 79 na Náměstí ve Velkém Mezir dle
nájemní smlouvy ze dne 6. 12.2018 na 8. 769,50 Kč a za pronájem nebytových prostor v l. NP budovy č. p. 79
na Náměstí ve Velkém Meziříčí a za část pozemku p.č. 68, k. ú. Velké Meziříčí dle nájemní smlouvy ze dne
18. 12.2019 na 4.825,50 Kč.
Snížení se netýká záloh za služby spojené s užíváním nebytových prostor.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatky k nájemním smlouvám.

Termín: 30. 11.2021

2565/74/RM/2021 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení náiemní smlouvy na byt na adrese Strmá 1050/2, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 31. 10. 2021.
II. Rada města ukládá



l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Strmá 1050/2).
Termín: 30. 11.2021

2566/74/RM/2021 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
'i m f louvu na byt v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001 594 V Iké Meziříčí s

l Nájemní smlouva na
dobu určitou l roku s obnovou wše nái
Náhradník:
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké
Meziříčí.

Termín: 31. 5.2022

2567/74/RM/2021 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2, 594 Ol
Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
z vři n'i 'ml v n DP na ulici Strmá 1050/2, 594 Ol Velké Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu
určitou l roku s obnovou, nájemného 40,00 Kc/m2/měsíc.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na úl. Strmá 1050/2, 594 Ol Velké Meziříčí.
Termín: 31. 5.2022

2568/74/RM/2021 Rozpočtové opatření - parkour a workout hřiště Oslavická

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 160 tis. Kč - § 2219 podélné parkování úl. Vrchovecká
Rozdělení: 160 tis. Kč - § 3412 parkour a workout hřiště Oslavická
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 10.2021

2569/74/RM/2021 Rozpočtové opatření - Pumptrack Na Paloukách

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 47 000,00 Kč - § 2219 podélné parkování ul.Vrchovecká

63 000,00 Kč - § 2219 chodník ul. Zahradní
Rozdělení: 110 000,00 Kč - § 3412 Pumptrack Na Paloukách
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města



Termín: 31. 10.2021

2571/74/RM/2021 Vánoční řemeslný trh v roce 2021

I. Rada města schvaluje
navržený termín, skladbu sortimentu a umístění stánků při vánočním řemeslném trhu dne 7.12.2021.
Vánoční trh, sortiment - řemeslné výrobky, občerstvení, cukrovinky. Stánky budou umisťovány na plochu
zadlážděné části náměstí (mimo prostoru pod lipami vymezeného obrubníky) a v případě potřeby i na chodnfky.
V tento den by zároveň měla v Jupiter dubu probíhat tradiční vánoční výstava (6. - 8. 12. 2021).

Provozovatelé stánků budou zpoplatněni odpovídajícím poplatkem za užívání veřejného prostranství dle OZV (50,-
Kč/m2/den). V součinnosti s městskou policií bude v navrženém termínu zajištěno uzavření náměstí (s výjimkou
zásobováno. Technické služby VM zajistí pro stánkaře kontejnery na odpad.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předat usnesení rady Jitce Souhradové.

Termín: 29. 10.2021

2572/74/RM/2021 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím věcného účelového
daru - knih od různých dárců dle žádosti ze dne 7. 10. 2021.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 10.2021

2573/74/RM/2021 Žádost o přezkum rozhodnutí komise v dané věci

I. Rada města bere na vědomí
dopis ve věci žádosti o přezkum rozhodnutí komise
v dané věci ZP/64184/2021-chme/729/2021 a usnesení c. 3 z jednání č. 4 komise životního prostředí ze dne 29.
9. 2021
II. Rada města souhlasí

s pokácením dvou kusů borovic na pozemku pare. č. 1568/57, k. ú. Velké Meziříčí dle přiložené dokumentace
(příloha č. 4)
III. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení Ing. Chmelíčkové
Termín: 25. 10.2021


