
Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENÍ
z 58. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 10. 2. 2021

2030/58/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 58. schůze rady města ze dne 10. 2. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 58. schůze rady města ze dne 10. 2. 2021 MVDr. Ivo Šulce a Ing. Františka Fňukala

2031/58/RM/2021 Schválení programu 58. schůze rady města konané dne 10. 2. 2021

I. Rada města schvaluje
program 58. schůze rady města ze dne 10. 2. 2021:

l.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10,

11,

12.

13.

14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

Zahájení

Určení ověřovatelů zápisu z 58. schůze rady města ze dne 10. 2. 2021
Schválení programu 58. schůze rady města konané dne 10. 2. 2021
Připomínky k zápisu z 57. zasedání rady města
Podání žádosti o dotaci z podprogramu 117D064 Podporované byty (MMR)
na projekt "Bytový dům pro seniory"
Grantový program podpory sportu 2021 - změna vykazování
odtrénovaných hodin v oblasti C - odměny trenérům mládeže
Zadost o snížení úplaty za zřízení věcného břemene
Nabídka na koupi pozemku pare. č. 2608/2, k. u. Velké Meziříčí
Žádost o pronájem části o výměře cca 930 m2 z pozemku pare. č. 1358/1,
k. u. Olší nad Oslavou ' ' ~ ~ "~"-" " ----'-'

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce stavby sklepa bez čp/če na
pozemku pare. č. 5214/3, k. u. Velké Meziříčí, úl. Františkov
Návrh na směnu pozemků u rybníku Horní Lalfivka se spolkem Moravský
rybářský svaz

Navrhla směnu částí pozemků u rybníku Horní Lalůvka, k. u. Velké
Meziříčí

Návrh na směnu části pozemku na úl. U Tržiště za části pozemků u
rybníku Horní Lalůvka Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne
7. 10. 2020
Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 7. 10. 2020
Prodloužení nájemních smluv na byty
Darování majetku ZŠ Sokolovská
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020
Zapojení transferů do rozpočtu města
Rozpočtové opatření - zpráva k projektu rekonstrukce kurtů Areál zdraví
Rozpočtové opatření - studie proveditelnosti kanalizace, voda uF.
Uhřínovská

Rozpočtové opatření - výměna kotle ve skleníku TS Karlov
Rozpočtové opatřeni - dotace pro Český svaz žen (ZM)
Rozpočtové opatření -dotace SDH Velké Meziřfcí (ZM)'
Rozpočtové opatřeni-přeyod dotace pro ZŠ a MS Mostiště (ZM)
Finanční analýza úvěrových možností města Velké Meziřfčí'(ZM)
MJstní části - rozbory hospodaření za rok 2020, rozpočty na rok 2021
(ZM)
Grantový program Zdravé město -Město Velké Meziříčí 2021
Program prevence kriminality MVČR
Prodej nepotřebné techniky



30. Hodnoceni práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc leden 2021
31. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o/VeFke' M~e2iříčí

za měsíc leden 2021
32. Rozpočtové opatření - parkovací
33. Různé
34. Závěr

2032/58/RM/2021 Grantový program podpory sportu 2021 - změna vykazování odtrénovanych hodin
v oblasti C - odměny trenérům mládeže

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu schválit změnu formy vykazování odtrénovaných hodin.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové

1. 1. předložit materiál pro jednání zastupitelstva města.

Termín: 12. 2.2021

2033/58/RM/2021 Podání žádosti o dotaci z podprogramu 117D064 Podporované byty (MMR) na
projekt "Bytový dům pro seniory"

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu schválit záměr přestavby bývalého internátu Střední školy řemesel a služeb na "Bytový dům
seniory".
II. Rada města doporučuje

!!!t:^it^u/sic^liLp^ání.žÍI:losti ° ó?ta.a na reali^ci záměru z podprogramu 117D064 Podporované byty
pro,rok 2021 ̂ dotacní-tltulč; l-pe.čovatelsky bYt) vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj. Předpokládané'
náklady jsou ve výši 65 084 000 Kč, předpokládaná maximální výše dotace 12 985 000-Kč'C Dro'2T
dotovaných bytů), předpokládaný vlastní podíl 52 099 000 Kč.

III. Rada města doporučuje
financování tohoto projektu v kombinaci s přiznanou dotací, úvěrem a vlastními zdroji dle konstrukce úvěru
uvedené v důvodové zprávě.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové

1. 1. zajistit podání žádosti

V. Rada města ukládá
Termín: 9.4.2021

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. v případě přiznání dotace připravit materiál pro jednání zastupitelstva města ( v rozsahu bodu III. ).

Termín: 30.6. 2021

2034/58/RM/2021 Žádost o snížení úplaty za zřízení věcného břemene

I. Rada města neschvaluje
snížení úplaty za zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami městem s
sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 Ol Ústí nad Labem a investorem

na částku ve výši 500 Kč + platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

l "ností Net, s. r. o., se



1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli.

Termín: 26.2.2021

2035/58/RM/2021 Nabídka na koupi pozemku pare.č. 2608/2, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemku pare. č. 2608/2 o výměře 74 m2, k. u. Velké Meziříčí od České
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, se sídlem "Dlážděna
1003/7, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 70994234.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města Správě železnic a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 23. 2.2021

2036/58/RM/2021 Žádost o pronájem části o výměře cca 930 m2 z pozemku pare. č. 1358/1, k. u.
Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře cca 930 m2 z pozemku pare. č. 1358/1, k. u, Olší nad Oslavou za
účelem užívání jako zahrada a skladování palivového dříví za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli, zveřejnit záměr pronájmu a připravit materiál na projednání radou
města.

Termín: 10. 3. 2021

2037/58/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce stavby sklepa bez čo/če na
č. 5214/3, k. u. Velké Meziříčí, úl. Františkov

I. Rada města schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce ze dne 31. 12. 2005 mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí
a vypůjčitelem společností Technické služby VM s. r. o., se sídlem Karlov 1398/54, Velké Meziříčf a to tak, že se
do smlouvy dopjňuje stavba sklepa bez č. p./č. e stojícího na pozemku pare. č. 5214/3, k. u. Velké Meziřčí, za
účelem skladování sazenic lesních dřevin. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě k podpisu.

Termín: 30. 4. 2021

2038/58/RM/2021 Návrh na směnu pozemků u rybníku Horní Lalůvka se spolkem Moravský rybářsky
svaz

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny pozemku pare. č. 3736/2, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví města za část o
výměře 181 m2 z pozemku pare. č. 869/1 (dle GP díl "a"), k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí a doporučuje
zastupitelstvu města schválit srn" ozemku a Dředmětné '" i mku s Moravským rybářským svazem, z. s.
pobočný spolek velké Meziříčí/ Směna bude s doplatkem ve výši 1. 380
Kč k tíží města.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města,



Termín: 13.4.2021

2039/58/RM/2021 Návrh na směnu částí pozemků u rybníku Horní Lalůvka, k. u. Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje
?/^Tfl.!Lzá,^eru ̂rrl?ny častl° vyměr, e 352 m2z Pozemku pare. č. 3739 (dle GP nová pare. č. 3739/4), k.
u. Velké Mezmčf a časti o výměre 10 m2 z pozemku pare. č. 3739 (dle GP díf"b"), k, ~ú.~Veíke Meziřfďve'
y!astnlctví města za.část ° výměře 51 m2 z pozemku pare. č. 3747/1 (dle GP díl "d"), k. ú^ Velké'
Meziříčí d r " i itelstvu města schválí m''nu předmětných částí pozemků s-

Směna bude s doplatkem ve výši 39. 780 Kč ve
prospěch m sta.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 13.4.2021

2040/58/RM/2021 Návrh na směnu části pozemku na úl. U Tržiště za části pozemků u rybníku Horní
Lalňvka

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 65 m2 z pozemku pare. č. 2256/17, k. u. Velké Meziříčí ve
vlastnictví města za část o výměře 985 m2 z pozemku pare. č. 874 (dle GP nováparc7č. 874/5)7k.'~ú.'Hrbov u
Velkého Meziříčí a část o výměře 42 m2 z pozemku pare. č. 874 (dle GP díl "b"), k. u. Hrbov u-V'elkého'

doDoručuezastuD l esta schválit směnu oředmětnv h f m ". mito spoluvlastníky:
< .•ni/2)^a (podíl'1/2), oba

. Směna bude bez doplatku.

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 22.6.2021

2041/58/RM/2021 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 7. 10. 2020

I. Rada města schvaluje

Lro-ďouženitermmuplněm ukolu z usneseníč- 1766/50/RM/2020 ze dne 7. 10. 2020, kterým schválila zveřejnění
|2 7 nnynml/ii narr. ^ I;4/1 l/ ' M •''"., \'»„ll-»l;-M—:!iró. ' -i /'' ".iu Velkého Meziříčí d o "'lzáměru prodeje částí o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 54/1, k. ' M

z ' l města schválit prodej předmětných částí pozemku
za kupní cenu 300 Kč/m2. Úkol bude prodloužen do 30.4.2021.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit na projednání radou města změnu usnesení a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva
města.

Termín: 30. 4. 2021

2042/58/RM/2021 Prodloužení nájemních smluv na byty
I. Rada města souhlasí

s-pro. dlo, uz,en'mnajemnlch smluv na uvedené byty za podmínek, že mají nájemci uhrazeny veškeré dluhy vůči
Velké Meziříčí:

Nad Sv. Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí s do



bvt adrese Hornoměstská 359/29 ve Velkém Meziříčí s
do 28. 02.2022,

byt _ na adrese Karlov 708/76 ve Velkém Meziříčí s o i
rok. Pokud pronajímatel nezašle nájemci nejpozději 30 dnů před uplynutím lhůty jednoho roku
Yyrozu<mé?1' ďe, kterého Požaduje byt vyklidit ke dni uplynutí jednoho roku, nájem bytu se
obnoví a to vždy na dobu jednoho roku. V případě, že pronajímatel zašle vyrozumění, kterým
žádá o vyklizení bytu, je nájemce povinen byt ve stanovené lhůtě vyklidit bez poskytnutí l
náhrady.

byt na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s
do • . 2021,
byt na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s
31. 21,
byt na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s
28. 022,
byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s do
28. • 22,
byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
31.08. 21,

• byt na adrese Sokolovská 1590/12 ve Velkém Meziříčf s
28. 022,

• byt na adrese Nad Sv. Josefem 1720/15 ve Velkém Meziříčí s
28.Í *22,

• na adrese Čermákova 2009/49 ve Velkém Meziříčí s
do 28.02.2022,

• a adrese Pionýrská 2011/5 ve Velkém Meziříčí s
do 28. 02. 2022,

• adrese Pionýrská 2011/5 ve Velkém Meziříčí s
do 28.02.2022,

• byt na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
• byt na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s

ro

• byt na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s
2 roky.

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1-1. PriPraYÍt k Podpisu dodatky na byty na adre Na Sv. Josefem 238/1 (
359/29 Karlov 708/76 ) K rl /3

20/7 ), Bezru" 154 12
Nad Sv. Josefem 1720/1 Čermákova 2009/49

yská 2011/5 Čermákova 2064/8 (p.

do

do

o 2 roky,
o2

'' Hornoměstská
, Bezručova

• *l vská 1590/12

Termín: 31. 3.2021

2043/58/RM/2021 Darování majetku ZŠ Sokolovská

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit darování majetku uvedeného v příloze Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města

Termín: 15.2.2021



2044/58/RM/2021 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020

I. Rada města požaduje
abyv„navt'hu na rozdelení. zlepšeného hospodářského výsledku u školských příspěvkových organizací města za
rok 2020 bylo do fondu odměn přiděleno maximálně 20"%.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. seznámil s usnesením ředitele školských příspěvkových organizací města
Termín: 28. 2. 2021

2045/58/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojen"T1 uce!ově 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 transfery do rozpočtu města

Termín: 26.2.2021

2046/58/RM/2021 Rozpočtové opatření - zpráva k projektu rekonstrukce kurtů Areál zdraví

I. Rada města schvaluje
rozpoftové opatření:
Zdroj: 3, 5 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezen/a
Rozdělení: ^ 3,5 tis. Kč - § 3412 požární zpráva k projektu rekonstrukce kurtů Areál zdraví
II. Rada města ukládá

l, Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 26.2.2021

2047/58/RM/2021 Rozpočtové opatření - studie proveditelnosti kanalizace, voda úl. Uhřínovská

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 105 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 55 tis. Kč - § 2321 studie proveditelnosti výstavby splaškové kanalizace úl. Uhřínovská

50 tis. Kč - § 2310 studie proveditelnosti výstavby vodovodu úl. Uhřínovská
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové
1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 26.2. 2021

2048/58/RM/2021 Rozpočtové opatření - výměna kotle ve skleníku TS Karlov

I. Rada města odkládá
bod Rozpočtové opatření - výměna kotle ve skleníku TS Karlov
II. Rada města ukládá

l. Antonínu Šilhavému

1. 1. projednat rozpočtové opatření na investičnf skupině
Termín: 26. 2. 2021



2049/58/RM/2021 Rozpočtové opatření - dotace pro Český svaz žen (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj. 8 tis- Kc ~ § 6409 rezerva na dotace mimo grantové programy
Rozdělen[:. 8tis-_KČ' §3429 Poskytnutí dotace příjemci ZO ČSŽ Velké Meziříčí, se sídlem Náměstí 17/19, 594
Ol Velké Meziříčí, IČ: 092 75 789 ' ' , ----... -...—. -.,—,

Účel: dotace na pořádání akcí ZO ČSŽ Velké Meziříčí, pro předškolní děti a senic
velikonoční a vánoční výstava v JC • ^ <- — -••
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM 23.2. 2021.

Termín: 12.2.2021

2050/58/RM/2021 Rozpočtové opatření - dotace SDH Velké Meziříčí (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření;
Zdroj: 100 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: _ 100 tis. Kč - § 5512 poskytnutí dotace příjemci Sbor dobrovolných hasičů Velké Meziříčí, se
sídlem Nad Gymnáziem 17, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ:'433 79 346 ' '" ~'~~ •-'"- • •"•••"'

Účel: oslava 150. výročí založení SDH Velké Meziříčí, vydání Almanachu
II. Rada města doporučuje
zastu№lstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM 23.2. 2021.

Termín: 12.2.2021

2051/58/RM/2021 Rozpočtové opatření-převod dotace pro ZŠ a MS Mostiště (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroje 554 784,00 Kč - § 3113 přijatá dotace MŠMT Šablony III
Rozdelení:^^ 554 784,00 Kč - § 3113 převod dotace příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Velké Meziříčí, Mostiště 50
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání zastupitelstva města dne 23.2. 2021

Termín: 23. 2.2021

2052/58/RM/2021 Finanční analýza úvěrových možností města Velké Meziříčí (ZM)
I. Rada města doporučuje
předložit zastupitelstvu materiál "Finanční analýza úvěrových možností města Velké Meziříčí"
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM 23. 2. 2021.

Termín: 23.2.2021



2053/58/RM/2021 Místní části - rozbory hospodaření za rok 2020, rozpočty na rok 2021 (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený materiál:

L. Rozbol'y hospodaření místních částí města Velké Meziříčí za rok 2020 - rozbor příjmů a výdajů m.č.
Mostiště, Lhotky, Hrbov a Olší nad Oslavou.

II. Ro^zpočty místních částí na rok 2021 pro m.č. Mostiště, Lhotky, Hrbov, Olší nad Oslavou vč. zařazení
výdajů do rozpočtu města (tabulka - Rozpočet výdajů 2021 - část Výdaje II po odečtení akcí zařazených do
základního rozpočtu 2021) - zdrojem těchto výdajů bude rezerva jednotlivých místních částí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM 23. 2. 2021.

Termín: 12.2.2021

2054/58/RM/2021 Grantový program Zdravé město - Město Velké Meziříčí 2021

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací dále uvedeným příjemcům - žadatelům v projektu Grantového
programu Zdravé město 2021:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí, U Světlé 737/24, Velké Meziříčí, IČO
43379711 ---—..-——-- -——....—.. -., ̂  „.„.....,.., ..„^..„„,..,
Název projektu - Večer s hostem 2021, 12. ročník - 8. 940,- Kč
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájemce a další vzdělávání, Kněžice 109, Kněžice, IČO 25557475
Název projektu - Zázemí pro EWO na Ostrůvku - 9. 000,- K"
Junák - český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s., , IČO 48895539
Název projektu - Indiánské léto 2021 - 9. 000,- Kč
Kynologický klub Velké Meziříčí, z. s., Náměstí 79/3, 594 Ol Velké Meziříčí, IČO 07870680
Název projektu - Zdravě se psím parťákem - 9. 000,- Kč
Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí, IČO 68726732
Název projektu - Aktivní stárnutí - 7. 000,- Kč
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, příspěvková organizace. Velké Meziříčí, IČO 70282234
Název projektu - Kruh 2021 - 9.000,- Kč
Základní škola Velké Meziříčí Školní 2055, příspěvková organizace. Velké Meziříčí, IČO 70993092
Název projektu - Prevence sociálně - patologických jevů žáků 5. až 9. tříd na Základní škole Školní ve Velkém
Meziříčí - 9.000 - Kč

N zev projektu - Zdravější a šťastnější město - 9.000,- Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. předložit zastupitelstvu města seznam žadatelů v projektu Grantový program Zdravé město 2021
Termín: 23.2.2021

2055/58/RM/2021 Program prevence kriminality MVČR

I. Rada města bere na vědomí

informaci o připravovaném projektu "Velké Meziříčí - Rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému 2021".
II. Rada města schvaluje
aktualizovaný plán prevence kriminality města Velkého Meziříčí na léta 2021 - 2023 a v něm
obsaženou bezpečnostní analýzu města.
III. Rada města schvaluje
Josefa Švece, pracovníka Města, zodpovědného za prevenci kriminality.
IV. Rada města schvaluje



zpracování projektu "Velké Meziříčí - Prevence kriminality města z programu MV ČR v roce
2021".

V. Rada města ukládá

l. Josefu Svecovi

l. 1. zpracovat žádosti projektu "Velké Meziříčí - Prevence kriminality města z programu MV ČR
Y roce 2021" podle Zásad programu prevence kriminality ČR a předložit Minfsterstvu vnitra
ČR do 15. 2.2021.

Termín: 15. 2. 2021

2056/58/RM/2021 Prodej nepotřebné techniky

I. Rada města odkládá
bod Prodej nepotřebné techniky
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. připravit materiál na příští schůzi rady města
Termín: 24.2.2021

2057/58/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc leden 2021

2058/58/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí za
měsíc leden 2021

2059/58/RM/2021 Rozpočtové opatření - parkovací automaty

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 500 tis. Kč - § 2219 chodníky, odstavné plochy
Rozdělení: 500 tis. Kč - § 2219 ORG 889 parkovací automaty - dofínancování
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 26.2. 2021


