
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 57. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 27. 1. 2021

1999/57/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 57. schůze rady města ze dne 27. l. 2021

I. Rada města určuje

ověřovateli zápisu z 57. schůze rady města ze dne 27. l. 2021 Ing. Petra Veličku a Mgr. Josefa Prokopa

2000/57/RM/2021 Schválení programu 57. schůze rady města konané dne 27. l. 2021

I. Rada města schvaluje
program 57. schůze rady města ze dne 27. l. 2021:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 57. schůze rady města ze dne 27. l. 2021
Schválení programu 57. schůze rady města konané dne 27. l. 202Y
Připomínky k zápisu z 56. zasedání rady města
Žádost o snížení nájemného
Náyj-h na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k tíži pozemků města, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezděkov
Návjh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k tíží pozemků města, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezděkov
Navrh_smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
2804/6, obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. Novosady
Navrji smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města, úl.
Záviškova

Návrh na směnu části pozemku pare. č. 889/1 za část pozemku 889/2. k.
u. Mostiště u Velkého Meziříčí ' ' ---. --—.—----,
Zadost o prodej části pozemku pare. č. 3834/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Záviškova

Žádost o prodej pozemku pare. č. 1434/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Bezděkov

Zadost o pronájem části pozemku pare. č. 2756/1, k. u. Velké Meziříčí
Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací
Sportoviště VM

Zádost^o vyjádření k projektové dokumentaci na akci ,,V. Meziříčí, srn.
VN, p.č. 6051/135, T7Ó ZÁME" -------- ••- -•— "-• •— ••-, —.
Žádost o výpůjčku pozemku^parc. č. 2232/1, k. u. Velké Meziříčí jehož
součástí je garáž, úl. Frantiskov
Obsazení bytů
Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
Snížení nájemného v nebytových prostorách - Filda astro s. r. o.
Snížení nájemného v nebytových prostorách -
Realizace projektu "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí"
Prodej nepotřebné techniky
Zapojení transferů do rozpočtu města
Přehled stavu vybraných pohledávek z výkonu přenesené
města k 31. 12. 2020

Rozpoctové opatření - projektová dokumentace "Singletrail Velké
Meziříčí"

Rozpočtové opatrení-vratka v rámci finančního vypořádání dotací
Rozpočtové opatření - věž kostela



28. Rozpočtoyé opatření-prevod dotace pro ZŠ Sokolovská (ZM)
29. Přebytek hospodaření 2020 - stav FP, převod závazků z'r. 2020, volné

zdroje na investice 2021 (ZM ' ' --.. - - .. ----,
30. Úprava platu ředitelky Dózy-střediska volného času

Dodatek smlouvy o výpůjčce
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020
Směrnice rady města
Různé

31
32
33
34
35. Závěr

2001/57/RM/2021 Žádost o snížení nájemného

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPFTER dub, s. r. o. Velké Meziříčí
S^UÍ'l?-SLSye^mt.nou tel'm.ínu splatnosti za Podnájemné a paušálně stanovené'ceny za služby spojené s
užíváním Předmětu podnájmu stanovené v Podnájemní a pachtovní ml v" "' -é mezÍ'SDolečností

P R lub, s. r.o. Velké Meziříčí a společností Jéčko, s. r. o.,
zastoupené panem Tomášem Hrabálkem vždy k dvacátému pátému dni daného kalendářního

mes ce, za který jsou hrazeny
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Milanu Dufkovi

1. 1. informovat jednatele společnosti Jéčko, s. r. o.,
pana Tomáše Hrabálka o rozhodnutí rady města v p sobnosti Valné hromady SDOlečnosti

JUPITER dub s. r. o.

Termín: 3. 2.2021

2002/57/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezděkov

I. Rada města schvaluje
^av,ř^n^rrJ?^vyA0 smlouYě budclucío zřízení.yěcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
>L,'?,c-ká..18^36' cer^á pole'6.(í2,OO. BTO'„k. tíži Pozemků města pare. č. '2778/Í, 2789,"5623/5', 5623/6', k"u~'
veLké^Me.zi.říčí. ' za,účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN, 3 pojistkové-pil]re,'
řo^ěTÍbcíd \sloupa,. zemnění na pozemku a za účelem Jejího provozování, jejímž obsahem bude právo
„jL°-u„-, 5J3. vnAné fřídJt' provozo.vat' OPravovat a udržovat distribuční soustavu a právem obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno'na
dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 2Ó.ÓOO Kč plus DPH v platné výši.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG.D, a. s.

Termín: 12.2.2021

2003/57/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemku města pare. č. 140/5, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje

uzavrcmsm. louvyj° sml°UYě budoLICÍO zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Ljdicka^873/36, Černá pole, 602 00 Brno, k tíží pozemku města pare. č. '140/5, k. u. MostTště-uVeIkeho'

-'..̂ a-.u^^u?Íst:,ění_d. istr!bučnísc>ustavy:kab?' N„N ? kabeiový Pilíř na pozemku a za účelem jejího
provozován]', jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, promovat, opravovat a udržovat
^^^ls^llstavLIYa_^áv?m obnovy' výměny, modernizace nebo zlepšení její vykonnosti/vcetne jejího

L Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 20. 000
plus DPH v platné výši.

II. Rada města ukládá



l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG.D, a. s.

Termín: 12.2.2021

2004/57/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č.
obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. Novosady " - -. — r- -. -. —^, ^,

I. Rada města schvaluje
^ .nLSTJOL!vy, ° zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klišé; 400 Ol Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci společností GasNet Služby, s. r. o. se sídlem
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, k tíží pozemku města pare. č. 2804/6, obec a k. u. Velké Meziříčí.
za účelem uložení plynárenského zařízení „STL plynovod a plynovodní přípojka pro'RD č. p. 1164/32 na ulici
Novosady ve Velkém Meziříčí, číslo stavby: 9900098603". Služebnost bude spočívat v právu zřídit a provozovat
na služebném pozemku plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti.

Termín: 12.2.2021

2005/57/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města, úl. Záviškova
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízeniyecneho_ břemene ve prospěch společnosti EG. D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36,

Pole,_602 00 Brno, IČO: 28085400, k tíží pozemků města pare. č. 2834/1, 3835/1, 3836/1, 3836/3,
3836/10, 3836/11, 3836/12, 3836/13, 3838/1, 3838/39, 3838/54,-3838/6Í^ 3'8397^384'l"/2^3'84'6^^k'. ^
ú.^Velké Mezinči, za^ účelem umístění distribuční soustavy - zemního kabelového vedení NN, VN,
telekomunikační sítě a^ pojistkových skříní na pozemku za účelem jejího provozování, jejímž 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 věcného břemene 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: 12.2.2021

2006/57/RM/2021 Návrh na směnu části pozemku pare. č. 889/1 za část pozemku 889/2, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí " . --. -- -— ^—...... —, -, ... «.

I. Rada města schvaluje
zyeřejrlení záměru směny části o výměře cca 25 mz z pozemku pare. č. 889/1, k. u. Mostiště u Velkého
Meziríící veylastnjctví města^ Velké Meziříčí za část o výměře cca 72 m2 z pozemku pare. č. 889/2, k. u. Mostiště

l h Meziříčí a doooručuie z i l m" ^chválit směnu předmětných částí pozemků s
Doplatek bude ve výši 300 Kč/m2 k tíží města.

Podmínkou uzavřeni směnné smlouyy bude zrušeni věcného břemene spoluužívání z části o výměře cca 72 m2 z
pozemku pare. č. 889/2, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 31. 5.2021



2007/57/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3834/1, k. u. Velké Meziříčí, uL^áviskova
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 700 mz z pozemku pare. č. 3834/1, vše obec a k. u. V Ik
Meziříčí ado r " 1 i l^u města neschválit orodei Dředmětné části pozemku

II. Rada města uk ada

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 23.2.2021

2008/57/RM/2021 Žádost o prodej pozemku pare. č. 1434/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezděkov

r ču e zastuDitelstvu města
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 1434/1 k. ú V Ik' M 'ří"í
neschválit prodej předmětného pozemku
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 23.2.2021

2009/57/RM/2021 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2756/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 14,4 m2 z pozemku pare. č. 2756/1, k. u. Velké Meziříčí za roční
nájemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Celkový roční pronájem činí 11. 232 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce, připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 24. 2. 2021

2010/57/RM/2021 Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací
Sportoviště VM

I. Rada města ruší

usnesení č. 1940/55/RM/2020 ze dne 16. 12. 2020, kterým schválila změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené dne l.
9. 2020 ve znění dodatku č. l mezi městem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Sportoviště VM se sídlem
Vrchovecka 1091/37, Velké Meziříčí jako vypůjčitelem a to tak, že se mění příloha č. 2 a ze smlouvy o výpůjčce
se vypouští v ČI. IV. odst. l.
II. Rada města schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené dne l. 9. 2020 ve znění dodatku č. l mezi městem jako půjčitelem
a příspěvkovou organizací Sportoviště VM se sídlem Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí jako vypůjčitelem a to
tak, že se mění příloha č. 2 a ze smlouvy o výpůjčce se vypouští v ČI. IV. odst. l.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňka Zemanová

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce

Termín: 30. 4. 2021

2011./57/RM/2021zádostovVJádření k Projektové dokumentaci na akci „V. Meziříčí, srn. VN,
p.č. 605l/135,T70ZAME" " - . "-—--—.-—.„-..—..—,—.. ...,

I. Rada města souhlasí



s Přiloženou projektovou dokumentací pro realizaci stavby na akci „V. Meziříčí, srn. VN, p.č. 6051/135, T70
ZAME" společnosti ELprojekty, s. r. o., se sídlem Náměstí 80/4, Velké Meziříčí, jejímž předmětem je nové
napojení na vedení VN nové privátní trafostanice společnosti ZAME a. s. Investorem stavby je společnost EG. D.
a. s.. Lidická 1873/36, 602 00 Brno. ' —--...—. -,. --. -. -. .-^—,
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti ELprojekty, s. r. o,
Termín: 12.2.2021

2012/57/RM/2021 Žádost o výpůjčku pozemku pare. č. 2232/1, k. u. Velké Meziříčí jehož součástí je
garáž, úl. Františkov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku pare. č. 2232/1 o výměře 28 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož
součástí je stavba: bez č. p./č. e., garáž.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání
rady města.

Termín: 24.2.2021

2013/57/RM/2021 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
vřít n'i mní ml i i na h

K /m';/mesíc.

na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, výše nájemného 51,42

l. náhradník:
2. náhradník:

II. Rada města schvaluje
z v" n -i mní smlouvu na na adrese Čermákova 2012/51 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 55,-
K /m /měsíc, případě obsazení bytu prvním náhradním nájemní smlouva na dobu určitou l roku bez obnovy.

l. náhradník:
2. náhradník:

III. Rada města schvaluje
uzavřít náiemní smlouvu n n r " ov 754/45 ve Velkém Meziříčí

smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

Nájemní

IV. Rada města schvaluje
uzavřít náiemní smlouvu na u vi n

výše nájemného 25,- Kč/m2/měsic.
V. Rada města schvaluje

n mi žádastío

na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců,

se val u je



- —_ -. __—_- zařadit do seznamu žádostí o výměnu bytu žádost

Vil. Rada města n ví"
zařadit žádost o byt
o byt a neschvaluje prid lit jí byt.
Vlil. Rada města schvaluje
vyřadit ze seznamu žádost o byt žádost
IX. Rada města ukládá

do seznamu žádostí

a neschvaluje přidělit jí byt.

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. ořioravit nájemní smlouvu na byt na adrese Čermákova 2066/57, Velké Meziříčí s
na byt na adrese M ziň""

na adrese Bezděko 54/45, Velké Meziříčí s
ubytovací jednotku na adrese Uhřínovská 540/20, Velké Mezi s

2. Dagmar Bdinkové

2. 1. informovat

na byt
a na

Termín: 30. 4. 2021

o usnesení RM.

3. Dagmar Bdinkové

3. 1. sdělit usnesení žadatelům o byt a výměnu bytu.

Termín: 28.2.2021

Termín: 28.2.2021

2014/57/RM/2021 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt

dohodou k 31.03.2021.
II. Rada města ukládá

na adrese Bezděkov 1754/45, 594 Ol Velké Meziříčí s

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Bezděkov 1754/45).
Termín: 31.3. 2021

2015/57/RM/2021 Snížení nájemného v nebytových prostorách - Filda gastro s. r.o.

I. Rada města schvaluje
snížit náiemné od 20, 10.2020 do 31. 12.2020 společnosti Filda gastro s. r. o.,

za pronájem nebytových prostor v l. NP budovy č. p. 79 na Náměstí ve Velkém
Meziříčí dle nájemní smlouvy ze dne 19. 10.2020 na l,- Kč.
II. Rada města odkládá

žádost spol. Fildagastro s. r. o., o prominutí
nájemného za^nebytove prostory a částky za úklid toalet a společných prostor na adrese Náměstí 79/3, Velké
Meziříčí za l. čtvrtletí 2021 dle nájemní smlouvy ze dne 19. 10. 2020 do uveřejnění podmínek programu Covid-
nájemné 4.
III. Rada města schvaluje
zvěř in ni m "nynáemnísmlouwzedn l .2020 uzavřené se společností Filda gastro s. r.o.,

za pronájem nebytových prostor v l. NP budovy č. p.
79 na Namést ve Velkém spočívající v posunutí počátku nájmu restaurace z l. března 2021 na l.
června 2021.

IV. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatek k nájemní smlouvě se spol. Filda gastro s. r.o. o snížení nájemného za 4.Q 2021.
Termín: 15. 2. 2021



2. Ing. Magdaléně Kašparové

2. 1. připravit materiál pro RM ohledně prominutí nájemného spol. Filda gastro s. r. o. za l. Q 2021.
Termín: 30. 4. 2021

3. Aleně Halasové

3, 1. zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy se spol. Filda gastro s. r. o.
Termín: 8. 2. 2021

2016/57/RM/2021 Snížení nájemného v nebytových prostorách -

I. Rada města ruší

usnesení č. 1947/55/RM/ n 2020 ktervm snížila náiemné od l. 10. 2020 do 31. 12. 2020
za pronájem nebytových prostor v l. PP

budovy c. p. 79 na Náměstí ve Velkém Mezirí i dle nájemní smlouvy ze dne 6. 12.2018 na i,- 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 l,- Kč.
II. Rada města schvaluje
snížení náemného od l. 10. 2020 do 31. 12. 2020 o 50% pro

za pronájem nebytových prostor v l. PP budovy c. p, 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí dle
.

". ̂ el71r".sml?H.Yy ze ̂.r!e 6-12-20i8 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. 20197
Snížení se netýká úhrad plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným s
Termín: 28.2.2021

2017/57/RM/2021 Realizace projektu "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí"

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace na akci "Rekonstrukce zimního
stadionu ve Velkém Meziříčí" do Výzvy č. 13/2020 vyhlášené Národní sportovní agenturou.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit realizaci akce "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí"
Předpokládané náklady jsou ve výši 82 535 021 Kč ( v této částce není zahrnuta cena za odkup
movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví AQUEKO gastro, s. r. o). Realizace Je podmíněna
přiznáním dotace.
III. Rada města bere na vědomí

informace tykající se koupě jednotky č. 1091/2, jiný nebytový prostor, v budově č. p. 1091, koupě
spoluvlastnického podílu ve výši 1335/6692 na pozemku pare. 6. 1320/2, zastavěná plocha a
nádvoří na kterém stoj f stavba 6. p. 1091, byt. dům, a to včetně všech součástí a přfsluěenství
v obci a k. u Velké Meziříčí, koupě spoluvlastnického podílu ve výši 1335/6692 na společných
částech budovy a koupě movitých věcí uvedených v příloze tohoto usneseni.
IV. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit v případě realizace akce "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém
Meziříčí" za podmínky přiznání dotace, financování tohoto projektu v kombinaci s přiznanou dotací,
úvěrem a vlastními zdroji dle úvěrových možností města.
V. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové

1. 1. připravit materiál pro jednání zastupitelstva města ( v rozsahu bodů I. a II. ).

2. Ing. Blance Brodské

2. 1. připravit materiál pro jednání zastupitelstva města (v rozsahu bodu III. ).

Termín: 29. 1.2021



3. Ing. Pavle Pólové

3. 1. připravit materiál pro jednání zastupitelstva města (v rozsahu bodu IV. ).

Termín: 29. 1.2021

Termín: 29. 1.2021

2018/57/RM/2021 Prodej nepotřebné techniky

I. Rada města schvaluje v působnosti valné hromady společnosti TSVM s. r.o.
Prodej nepotřebné techniky: Hydraulická plosina MP 13-1, ŠPŽ ZR 59-96 za minimální cenu 35 000, - Kč (bez
DPH) společnosti VeaCom s. r. o. Plzeňská 155/113, Praha, IČ 27581063 do elektronické dražt
II. Rada města ukládá

l, Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli společnosti TSVM s. r.o. Ing. Jaroslavu Mynářovi
Termín: 3. 2.2021

2019/57/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se spojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci lednu 2021 do rozpočtu města Velké
Meziříčí - viz příloha
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové

1. 1. zařadit uvedené transfer/ do rozpočtu města
Termín: 12.2.2021

2020/57/RM/2021 Přehled stavu vybraných pohledávek z výkonu přenesené působnosti města k
31. 12. 2020

I. Rada města bere na vědomí

stav vybraných pohledávek z výkonu přenesené působnosti města k 31. 12. 2020.

2022/57/RM/2021 Rozpočtové opatření-vratka v rámci finančního vypořádání dotací

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 356 315,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 356 315,00 Kč - § 6402 finanční vypořádání minulých let-vratka dotace SPOD
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

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

2023/57/RM/2021 Rozpočtové opatření - věž kostela

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 74 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 74 tis. Kč - § 3319 otevření věže kostela
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové



1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31. 1.2021

2024/57/RM/2021 Rozpočtové opatření-převod dotace pro ZŠ Sokolovská (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
zd,r?j:, . v. . „58 4.14.'00 Kč. ~ § 3113 PňJatá dotace Kraje Vysočina na realizaci projektu "Webové stránky
Základní škola Velké Meziříčí Sokolovská"

Rozdělení: 58 414, 00 Kč - § 3113 převod dotace příspěvkové organizaci Základní škola Velké Meziříčí,
Sokolovská 470/13 ' ' ' --------—• •—•-'
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM 9. 2. 2021

Termín: 9. 2.2021

2025/57/RM/2021 Přebytek hospodaření 2020 - stav FP, převod závazků z r. 2020, volné zdroje na
investice 2021 (ZM)

I. Rada města doporučuje
za;stupitelstvu^města schválit rozpočtové opatření - rozdělení přebytku hospodaření za rok 2020 dle přílohy (viz.
tabulka Finanční vypořádání a rozdělení zdrojů po FV za rok 2020):
zdroj^ ^ 1P3-591 tis- K5 ~ _P01:. 8115 změna stavu finančních prostředků (převod FP z roku 2020)
Rozdělení: 51. 530 tis. Kč-1. převod neprpfínancovaných závazků z roku 2020 (dle tab. v příloze - bod I.)

5. 726 tis. Kč - rezerva místních částí - dorovnánf rozdílu záloh dle rozpočtů místních částf na
rok 2021

46. 335 tis. Kč - II. volné zdroje k rozdělení v roce 2021 (dle tab. v příloze - bod li.}
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání ZM 9. 2. 2021.

Termín: 29. 1. 2021

2026/57/RM/2021 Úprava platu ředitelky Dózy-střediska volného času

2027/57/RM/2021 Dodatek smlouvy o výpůjčce

I. Rada města souhlasí

5 uzavřen"TI Předloženého Dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem a Základní školou Velké Meziříčí,
Oslavická 1800/20. " ' ----—. -.—... -. -.—. -.. -.. -.,. -.,
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrej Javůrkové

1. 1. zajistit uzavření schváleného dodatku.

Termín: 15.2.2021

2028/57/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

Termín: 19. 2. 2021

2029/57/RM/2021 Směrnice rady města

I. Rada města vydává
vnitfní směrnici č. RM/1/2021 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Velké Meziříčí.
II. Rada města jmenuje
radního Mgr. Josefa Prokopa členem hodnotícího týmu
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat podepsanou směrnici kanceláři tajemníka, zveřejnit na intranetu a seznámit s ní ředitele
příspěvkových organizací města.

Termín: 15. 2. 2021


