
Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENÍ

z 78. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 8. 12. 2021

2643/78/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu ze 78. schůze rady města ze dne 8. 12. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 78. schůze rady města ze dne 8. 12. 2021 Ing. Petra Veličku a Ing. Františka Fňukala

2644/78/RM/2021 Schválení programu 78. schůze rady města konané dne 8. 12. 2021

I. Rada města schvaluje
program 78. schůze rady města ze dne 8. 12. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 78. schůze rady města ze dne 8 12.

2021
3. Schválení programu 78. schůze rady města konané dne 8. 12. 2021
4. Připomínky k zápisu z 77. zasedání rady města
5. Obsazení bytů
6. Výpověď nájmu nebytových prostor - Hornoměstská 359
7. Žádost o navýšení částky na rekonstrukci "Areálu zdraví"
8. Ceník parkovného k Nařízení rady města č. l /2021 o placeném

stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních
komunikací ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí

9. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2020
10. Osnova a plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací

v roce 2022

11. Rozpočtové opatření - poplatek za připojení k DS křižovatka Hrbov
12. Rozpočtové opatření - dar pro Vrátka, z. s.
13. Rozpočtové opatření - Technické služby VM
14. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o mzdě ředitele společnosti Technické

služby VM s. r. o.
15. Odměna prokuristovi
16. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc

listopad 2021
17. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o Velké

Meziříčí za měsíc listopad 2021
18. Implementace IS VĚRA na školské PO
19. Různé
20. Závěr

2645/78/RM/2021 Obsazení bytů

I. Rada města ruší
nesení č. 2525/73/RM/2021 v bod^ II,, kterým schválila v případě uskutečnění

uzavření na'emní srn

nájemného 53 (6 Kč/mz/mésíc.
l, náhradník:
II. Rada města schvaluje
zavřít ná'emní smlouvu na

55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:

nv

Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let,

a adrese Karlov 708/76 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného



2. náhradník:

III. Rada města schvaluje
v případě uskutečnění wměnv uzavřít náiemní smlouvu na b
Meziříčí s

určitou 2 let, výše nájemného 53,06 Kč/m2/měsíc.

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

IV, Rada města schval '
vřadit žádost o b

na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém
Nájemní smlouva na dobu

do seznamu žádostí o byt.
ta neschvaluje
a zařazení do seznamu žádostí o byt žádost

VI. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvy na byt na adrese Karlov 708/76, Velké Meziříčí a na byt
Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí.

adrese

2. Aleně Kalasové

2. 1. informovat žadatele o byt o usnesení RM.

Termín: 30.6.2022

Termín: 31. 1. 2022

2646/78/RM/2021 Výpověď nájmu nebytových prostor - Hornoměstská 359

I. Rada města schvaluje
výpověď smlo wnimn wh rnl. Hrnm v Velkém Meziříčí uzavřené dne
30. 10. 19913
II. Rada města u ad

l. Aleně Halasové

1. 1. zaslat výpověď z nájmu nebytových prostor.
Termín: 23. 12.2021

2647/78/RM/2021 Žádost o navýšení částky na rekonstrukci "Areálu zdraví"

I. Rada města odkládá

bod Žádost o navýšení částky na rekonstrukci "Areálu zdraví"
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení vedoucí odboru správy majetku a bytů Ing. Kašparové
Termín: 15. 12.2021

2648/78/RM/2021 Ceník parkovného k Nařízení rady města č. l /2021 o placeném stání silničních
motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Velké
Meziříčí.

I. Rada města vydává
Ceník k nařízení č. l/ 2021 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních
komunikací ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí, platný od 1. 1. 2022.



II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1. 1. Zajistit vyvěšení dokumentu na úřední desce po dobu 15 dnů a dále na web města.

Termín: 30.12. 2021

2649/78/RM/2021 Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2020

I. Rada města schvaluje
souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v městské hromadné autobusové dopravě ve Velkém Meziříčí za
rok 2020 a v souladu s článkem 7 odst. l Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o
veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, a současně zveřejňuje tuto zprávu podobu 15
dnů na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí.
II. Rada města schvaluje
souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v meziměstské autobusové dopravě za rok 2020 a v souladu s
článkem 7 odst. l Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě
cestujících po železnici a silnici, a současně zveřejňuje tuto zprávu podobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Velké Meziříčí.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit vyvěšení souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby v městské hromadné autobusové
dopravě ve Velkém Meziříčí za rok 2020 a souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby v
meziměstské autobusové dopravě za rok 2020 po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Velké Meziříčí.

Termín: 30. 12.2021

2650/78/RM/2021 Osnova a plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací v roce 2022

I. Rada města schvaluje
Osnovu a plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací zřízených městem Velké Meziříčí na rok 2022,
včetně osob ji provádějících (ve znění dle předloženého materiálu).
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení příspěvkovým organizacím města
Termín: 31. 12.2021

2651/78/RM/2021 Rozpočtové opatření - poplatek za připojení k DS křižovatka Hrbov

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 12 500,- Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 12.500,- Kč - § 2212 pól. 6121 org 943 poplatek za připojení k distribuční soustavě pro akci "Úprava
křižovatky 11/602 a 11/0025"
II. Rada města ukládá

l, Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30.12.2021

2652/78/RM/2021 Rozpočtové opatření - dar pro Vrátka, z. s.

I, Rada města neschvaluje
rozpočtové opatření - dar pro Vrátka, z. s.



II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení vedoucí odboru finančního Ing. Pólové
Termín: 15. 12. 2021

2653/78/RM/2021 Rozpočtové opatření - Technické služby VM

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 200 tis. Kč - § 2212 silnice - práce provedené TSVM org. 80

300 tis. Kč - § 3727 prevence vzniku odpadů - práce provedené TSVM org. 80

Rozdělení: 200 tis. Kč - § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - práce provedené TSVM org. 80
150 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení - práce provedené TSVM org. 80
150 tis. Kč - § 3632 pohřebnictví - práce provedené TSVM org. 80

II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30. 12. 2021

2654/78/RM/2021 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o mzdě ředitele společnosti Technické služby VM s. r.o.

2655/78/RM/2021 Odměna prokuristovi

2656/78/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc listopad 2021

2657/78/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPFTER dub, s. r.o. Velké Meziříčí za
měsíc listopad 2021

2658/78/RM/2021 Implementace IS VĚRA na školské PO

I. Rada města bere na vědomí
všechny informace uvedené v tomto materiálu, týkající se průběhu I. etapy implementace ekonomických agend
na vybraných školských příspěvkových organizacích - ZŠ Sokolovská, ZŠ Oslavická a ZŠ Školní
II. Rada města souhlasí

ve funkci zřizovatele s posunutím termínu implementace ekonomických agend IS VĚRA u ZS Sokolovská, ZS
Oslavická a ZŠ Školní
III. Rada města ukládá

l. Ing. arch. Alexandrosu Kaminarasovi

1. 1. prověřit fungování programu IS VĚRA na základních školách, které tento systém užívají
Termín: 31. 1.2022


