
Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENÍ

z 79. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 15. 12. 2021

2659/79/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu ze 79. schůze rady města ze dne 15. 12. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 79. schůze rady města ze dne 15. 12. 2021 MVDr. Ivo Šulce a Mgr. Tomáše Rapušáka

2660/79/RM/2021 Schválení programu 79. schůze rady města konané dne 15. 12. 2021

I. Rada města schvaluje
program 79. schůze rady města ze dne 15. 12. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 79. schůze rady města ze dne 15. 12.

2021
3. Schválení programu 79. schůze rady města konané dne 15. 12.

2021
4. Připomínky k zápisu z 78. zasedání rady města
5. Žádost o navýšení odměny podle smlouvy o výkonu funkce

jednatele
6. Sazebník úhrad za poskytování informací dle žák. č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím
7. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží

pozemku města pare. č. 2028/51, k. u. Olší nad Oslavou
8. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží

pozemků města v k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad Gymnáziem
9. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 5694/15 a pare. č.

5694/16, k. u. Velké Meziříčí, úl. K Novému nádraží
10. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č.

4590/1, k. u. Velké Meziříčí, lok. Fajtův kopec
11. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 1879/2,

obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. Nová
12. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění

dřevěných pobytových palub. Palouky
13. Návrh na uzavření nájemní smlouvy s Technickými službami VM

s. r. o.

14. Návrh na koupi stavby s názvem SO Ol Vodovod, SO 02 Splašková
kanalizace vybudované v rámci akce ,,Mostiště, rodinné domy -
lokalita Hublák"- , k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

15. Prodloužení nájemních smluv na bv v
16. Ukončení společného nájmu bytu mésti 24/25
17. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky

Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí
18. Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění

skupin AM, AI, A2 a A na rok 2022
19. Smlouva o výpůjčce - Sportoviště VM
20. Souhlas s přijetím daru
21. Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města
22. Rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtu 2023-2024

organizací města
23. Vnitroorganizačnf směrnice k zajištění účetnictví města Velké

Meziříčí pro účetní období od roku 2022
24. Dodatek č. 6 k směrnici č. 2/2019 Zásady pro zpracování a oběh

účetních dokladů města Velké Meziříčí



25. Návrh na uzavření kupní smlouvy se společností ATIKA-LYSY, s r o.
lokalita Hliniště

26. Rozpočtové opatření - přípojky Hliniště III.
27. Rozpočtové opatření - žádost o dotaci Národní plán obnovy VO
28. Zapojení transferů do rozpočtu města
29. Příkazní smlouva - odpady
30. Přfkazní smlouva - hrobová místa
31. Rozpočtové opatření - Technické služby VM I.
32. Rozpočtové opatření - Technické služby VM II.
33. Vnitřní oznamovací systém podle Směrnice Evropského parlamentu

a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušeni
práva Unie

34, Různé
35. Závěr

2661/79/RM/2021 Žádost o navýšení odměny podle smlouvy o výkonu funkce jednatele

2662/79/RM/2021 Sazebník úhrad za poskytování informací dle žák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

I. Rada města vydává
vnitřní směrnici č. RM/3/2021: Sazebník úhrad za poskytování informací dle žák. č. 106/1999 Sb,, o svobodném
přístupu k informacím
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. zveřejnit Sazebník úhrad na webových stránkách města VM

Termín: 3. 1.2022

2663/79/RM/2021 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží pozemku města
pare. č. 2028/51, k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch Svazu vodovodů a kanalizací Zďársko,
se sídlem Vodárenská 2, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČO: 433 83 513 ktíži pozemku města pare. č. 2028/51, k.
u. Olší nad Oslavou za účelem vybudování stavby vodního díla s názvem „Zajištění kvality pitné vody ve
vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko, subp.č. 5 - Rekonstrukce vodovodního přivaděče
prameniště Pavlov - Velké Meziříčí". Služebnost bude zřízena na dobu určitou, a to na dobu životnosti nebo
účelného využití stavby a bezúplatně.

II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 12.2021

2664/79/RM/2021 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží pozemků města v k.
u. Velké Meziříčí, úl. Nad Gymnáziem

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch spol ' ' N 1 r .
se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, 148 00, zastoupená na základě Plné moci
k tíží pozemků města: pare. č. 1568/3, pare. č. 1568/15, pare. č. 1568/129, pare. č. 1600/1, pare. č. 1600/4,
pare. č. 1625, pare. č. 1633/1, pare. č. 2328/1, pare. č. 2757, pare. č. 2768/10, pare. č. 2775/1, pare. č. 2775/2,
pare. č. 2776/1, pare. č. 2778/3 a pare. č. 5633/42, všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí. V rámci stavby „OT



Velké Meziříčf - Nad Gymnáziem" dojde k uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě. Služebnost bude
zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 14. 150 Kč.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti Nej.cz s. r. o.

Termín: 31. 12.2021

2665/79/RM/2021 Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 5694/15 a pare. č. 5694/16, k. u.
Velké Meziříčí, úl. K Novému nádraží

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 5694/15 a pare. č. 5694/16, k. u. Velké
Meziříčí od Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha, za
podmínek stanovených v příloze s názvem Technické podmínky.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města státní organizaci a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 1.3.2022

2666/79/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 4590/1, k. u. Velké
Meziříčí, lok. Fajtův kopec

I. Rada města schvaluje
uzavřpní l 'i i i"' lem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem

na část o výměře 12 m2 z pozemku pare. č. 4590/1, obec a k. u.
Velk Meziříčí za účelem umístěni plastiky trůnu 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: 25.2.2022

2667/79/RM/2021 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 1879/2, obec a k. u.
Velké Meziříčí, úl. Nová

I. Rada města schvaluje
u ř ní n i mní smlouw mezi Drona'ímatelem městem Velké Meziříčí a nájemci

na pozemek pare. č. 1879/2 o výměře 196 m , k. u. Velké Meziříčí
za účelem užívání jako zahrada, 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 ročnf nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 3. kalendářního roku. Celkové roční
nájemné činí 980 Kč.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit nájemní smlouvu k podpisu.

Termín: 25.2.2022



2668/79/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění dřevěných pobytových
palub. Palouky

I. Rada města schvaluje
vř ní l o WDŮ čce mezi pů'čitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem

na části o výměře 27,5 m2 z pozemku pare. č. 401/1, k. u. Velké
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. 2022 a za dodržení podmínek stanovených ve vyjádření Povodí Moravy,
s. p. ze dne 9. 11. 2021.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

l. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 25.2.2022

2669/79/RM/2021 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s Technickými službami VM s. r. o.

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem Technické služby VM s. r. o.,
se sídlem Karlov 1398/54, Velké Meziříčí, IČO: 25509659 na nájem nemovitého a movitého majetku uvedeného
v Příloze č. l a Příloze č. 2 za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou
smluvních stran nebo písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou za roční
nájemné skládající se ze dvou složek, a to částky odpovídající daňovým ročním odpisům dle Přílohy č. l +
příslušná sazba DPH na základě § 56 a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. a částky 500.000 Kč + příslušná sazba
DPH na základě § 56 a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. Nájemné bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 7. 1.2022

2670/79/RM/2021 Návrh na koupi stavby s názvem SO Ol Vodovod, SO 02 Splašková kanalizace
vybudované v rámci akce „Mostiště, rodinné domy - lokalita Hublák"- , k. u. Mostiště u Velkého
Meziřiči

I. Rada města schvaluje
koupi stavby SO Ol Vodov d O l "kv'k n liz
- lokalita Hublák" od
Kč.
II. Rada města ukládá

l. Mg r. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.

„Mostiště, rodinné domy
kupní cenu ve výši 200

Termín: 14. 1.2022

2671/79/RM/2021 Prodloužení nájemních smluv na byty

I. Rada města souhlasí

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

byt na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
31. 1 2,
byt adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s

do 31. 03. 2022,
byt na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

do

a

o 2 roky,



byt
ro

byt

na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

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

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. oř' r vit k su dodá na byty na adrese Uhřínovsk' 4
, Čermákova 2064/8

o2

o 2 roky.

r va 1520/7

Termín: 31. 1.2022

2672/79/RM/2021 Ukončení společného nájmu bytu Náměstí 24/25

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemního vztahu k bytu j na adrese 'mp i
dohodou, výhradním nájemcem předmětného bytu se od 01. 01. 2022 stává
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit dohodu o ukončení společného nájmu bytu pro

v l 'm Meziřfčí

na adrese Náměstí 24/25.
Termín: 31. 1.2022

2673/79/RM/2021 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové 2001,594
Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
uzavřít na emní smlouvu na byt v DPS na li iZ n rl '

určitou l r»ku s obnovou wše n mného 40 00 K měsíc.
Náhradník:
II. Rada města ukládá

4 l Velké Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké

Meziříčí.

Termín: 31.8.2022

2674/79/RM/2021 Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM,
AI, A2 a A na rok 2022.

I. Rada města rozhodla

uzavřít nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 3596/9 o celkové výměře 1876 m2, ostatní plocha, v obci
a k. u. Velké Meziříčí, pro účely provádění výcviku žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM, AI, A2 a A, na rok
2022 dle předložených návrhů smlouvy s náj i

• Jaroslav Horníček,
.
ubomír Izdnv s. r. o.

• Jiří Liška,
• EFECTA CZ s. r.o.,

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit podpisy nájemních smluv.
Termín: 14. 1. 2022



2675/79/RM/2021 Smlouva o výpůjčce - Sportoviště VM

I. Rada města souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Velké Meziříčí a příspěvkovou organizací Sportoviště
VM na osobní automobil Škoda Octavia 1,9, bezová metalíza s inventárním číslem 13754.
II. Rada města ukládá

l. Mg r. Zdeňce Zemanové
1. 1. Připravit dodatek Smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Sportoviště VM.

Termín: 31. 1.2022

2676/79/RM/2021 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím věcných účelových
darů od MOST Vysočiny o. p. s., Náměstí 17, Velké Meziříčí pro:
Základní školu Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
Základní školu Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkovou organizaci
Mateřskou školu Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci

v rozsahu předložených darovacích smluv uvedených v příloze.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 12. 2021

2677/79/RM/2021 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města

I. Rada města schvaluje
úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací města z důvodu nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od l. l.
2022 dle návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat ředitelfim platové výměry
Termín: 31. 12.2021

2678/79/RM/2021 Rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtu 2023-2024 organizací
města

I. Rada města schvaluje

rozpočty na rok 2022 těchto organizací města:

- Dóza-středisko volného času - příspěvková organizace
- Mateřská škola Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Městská knihovna - příspěvková organizace
- Muzeum - příspěvková organizace
- Sociální služby města Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Základní umělecká škola - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Lhotky - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Mostiště - příspěvková organizace
- Základní škola Oslavická - příspěvková organizace



- Základní škola Sokolovská - příspěvková organizace
- Základní škola Školní - příspěvková organizace
- Sportoviště VM - příspěvková organizace
- Jupiter dub Velké Meziříčí - s. r. o.
- Technické služby VM - s. r. o.
II. Rada města schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na rok 2023-2024 těchto organizacf města:

- Dóza-středisko volného času - příspěvková organizace
- Mateřská škola Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Městská knihovna - příspěvková organizace
- Muzeum - příspěvková organizace
- Sociální služby města Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Základní umělecká škola - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Lhotky - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Mostiště - příspěvková organizace
- Základní škola Oslavická - příspěvková organizace
- Základní škola Sokolovská - příspěvková organizace
- Základní škola Školní - příspěvková organizace
- Sportoviště VM - příspěvková organizace
- Jupiter dub Velké Meziříčí - s. r. o.
- Technické služby VM - s. r. o.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zajistit zveřejnění těchto dokumentů na úřední desce MěU.
Termín: 30.12.2021

2679/79/RM/2021 Vnitroorganizační směrnice k zajištění účetnictví města Velké Meziříčí pro účetní
období od roku 2022

I. Rada města vydává
Vnitroorganizační směrnici č. RM 4/2021 k zajištění účetnictví města Velké Meziříčí pro účetní období od roku
2022 s účinností od 1. 1. 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. informovat o dokumentu příslušné odbory úřadu.

Termín: 31. 12.2021

2680/79/RM/2021 Dodatek č. 6 k směrnici č. 2/2019 Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů
města Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 6 k vnitřnf směrnici č. 2/2019 Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů města Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. informovat o změnách v dodatku příslušné odbory úřadu.

Termín: 31. 12.2021

2681/79/RM/2021 Návrh na uzavření kupní smlouvy se společností ATIKA - LYSÝ, s. r.o., lokalita
Hliniště

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy kupní na parkovací místa, chodníky, asfaltovou komunikaci, veřejné osvětlení, přístupové
schodiště mezi bytovými domy BD Ol a BD 02, dešťovou kanalizaci včetně ORL vymezené v Koordinační situaci



k akci „Výstavba bytových domfl, lokalita Hliniště Velké Meziříčí" a parkovou zeleň dle výkresu č. l Ozelenění -
Nový stav, vybudovaných na pozemku města pare. č. 3627/97, obec a k. u. Velké Meziříčí, se společností ATIKA
- LYSÝ, s. r.o, se sídlem Zahradní 992, Velké Meziříčí, IČO: 60732610, za kupní cenu 1. 000 Kč.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit k podpisu kupní smlouvu.

Termín: 31. 1.2022

2682/79/RM/2021 Rozpočtové opatření - přípojky Hliniště III.

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 87 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 44 tis. Kč - § 2321 PD kanalizační přípojky Hliniště III.

43 tis. Kč - § 2310 PD vodovodní přípojky Hliniště III.
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 12.2021

2683/79/RM/2021 Rozpočtové opatření - žádost o dotaci Národní plán obnovy VO

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 82 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 82 tis. Kč - § 3631 podání žádosti na projekt Národní plán obnovy veřejného osvětlení
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 12.2021

2684/79/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci prosinci 2021 do rozpočtu města
Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města Velké Meziříčí
Termín: 31. 12.2021

2685/79/RM/2021 Příkazní smlouva - odpady

I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu na vedení evidence odpadů mezi Městem Velké Meziříčí a Technickými službami VM s. r. o.
podle přiloženého návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. Zajisti podpis smluv
Termín: 31. 12.2021



2686/79/RM/2021 Příkazní smlouva - hrobová místa

I. Rada města schvaluje
Příkazní smlouvu na uzavírání smluv o nájmu hrobového místa mezi Městem Velké Meziříčí a Technickými
službami VM s. r. o. podle přiloženého návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi
1. 1. Zajisti podpis smluv

Termín: 31. 12.2021

2687/79/RM/2021 Rozpočtové opatření - Technické služby VM I.

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 160 tis. Kč - § 2212 silnice - práce provedené Technickými službami org. 80

75 tis. Kč - § 3727 prevence vzniku odpadů - práce proved. Technickými službami org. 80
50 tis. Kč - § 3639 komunální služby - práce provedené Technickými službami org. 80

Rozdělení: 90 tis. Kč - § 3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň-práce proved. Technickými službami org. 80
100 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení - práce provedené Technickými službami org. 80
95 tis. Kč - § 3632 pohřebnictví - práce provedené Technickými službami org. 80

II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 12. 2021

2688/79/RM/2021 Rozpočtové opatření - Technické služby II

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 325 tis, Kč - § 3727 prevence vzniku odpadů - práce provedené Technickými službami org. 80
Rozdělení: 325 tis. Kč - § 3722 sběr a svoz komunál.odpadů - práce provedené Technickými službami org. 80
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 31. 12.2021

2689/79/RM/2021 Vnitřní oznamovací systém podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

I. Rada města rozhodla

v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob,
které oznamují porušení práva Unie, pověřit přijímáním, evidencí a vyřizováním oznámení o protiprávním jednání
oddělení kanceláře tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Marku Švaříčkovi
1. 1. určit konkrétní příslušnou osobu pro příjem, evidenci a vyřizování oznámení protiprávního jednání a

zprovoznit vnitřní oznamovací systém
Termín: 17. 12. 2021


