
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 19. zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí,

které se konalo dne 9. 2. 2021

574/19/ZM/2021 Určení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města určuje
ověřovateli zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města ze dne 9. 2. 2021 MUDr. Libora Beneše a Ing. Vincence
Závišku

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: l, Nehlasoval: 0, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

575/19/ZM/2021 Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města schvaluje
program 19. zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 9. 2. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva města
4. Připomínky k zápisu z 18. zasedání zastupitelstva města
5. Kontrola plnění usnesení

6. Přebytek hospodaření 2020 - stav FP, převod závazků z r. 2020, volné zdroje na investice 2021
7. Realizace projektu "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí"
8. Interpelace, diskuse
9. Závěr

[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

576/19/ZM/2021 Přebytek hospodaření 2020 - stav FP, převod závazků z r. 2020, volné zdroje na
investice 2021

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření - rozdělení přebytku hospodaření za rok 2020 dle přílohy (viz. tabulka Finanční vypořádání
a rozdělení zdrojů po R/ za rok 2020):
zdro.Í- 103. 591 tis. Ke -pól 8115 změna stavu finančních prostředků (převod FP z roku 2020)
Rozdělení: 51. 530 tis. Ke -1. převod neprofinancpvaných závazků z roku 2020 (dle tab. v příloze'- bod I.)

5.726 tis. Kč - rezerva místních částí - dorovnání rozdílu záloh dle rozpočtů místních částí na'
rok 2021

46.335 tis. Kč - II. volné zdroje k rozdělení v roce 2021 (dle tab. v příloze - bod II.)
II. Zastupitelstvo města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření dle přílohy č. l rozdělení přebytku 2020 do rozpočtu města.

[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

Termín: 26.2.2021

577/19/ZM/2021 Realizace projektu "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí"
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí



Podáni zadosti o poskytnuti dotace na akci "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí" do Výzvy
č. 13/2020 vyhlášené Národní sportovní agenturou.

[ Výsledek hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

578/19/ZM/2021 Realizace projektu "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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.

[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 8, Nehlasoval: 0, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

579/19/ZM/2021 Realizace projektu "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
VARIANTA I.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1335/6692 na pozemku pare. č. 1320/2,
zastavěna plocha a nádvoří, koupi jednotky č. 1091/2, jiný nebytový prostor, v budově č. p. 1091, byt. dům, a
to včetně všech součástí a příslušenství, koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1335/6692 na společných
částech budovy c. p. 1091, vše v obci a k. u. Velké Meziříčí a koupi movitých věcí uvedených v pnloze"tohoto
usneseni, ve znění přílohy k dodatku č. 3 nájemní smlouvy, od společnosti AQUEKO gastro, s. r. o., se sídlem
Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí, IČO: 03356230, za kupní cenu ve výši 6. 500. 000 Kč. Součástí kupní smlouvy
bude zřízení předkupního práva ve prospěch prodávajícího.

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: l. Nehlasoval: l, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘDATO ]

580/19/ZM/2021 Realizace projektu "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
v případě přiznaní dotace financování tohoto projektu v kombinaci s přiznanou dotací, úvěrem a vlastními zdroji
dle konstrukce úvěru uvedené v důvodové zprávě.
II. Zastupitelstvo města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. Sdělit usnesení zastupitelstva města společnosti

2. Mgr. Zdeňce Zemanové

2. 1. V případě varianty I. připravit kupní smlouvu k podpisu

3. Ing. Pavle Pólové

3. 1. připravit materiál pro jednání zastupitelstva města 13. 4. 2021 (v rozsahu bodu IV. ).

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: l. Nehlasoval: l, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

Termín: 26.2.2021

Termín: 26.2.2021

Termín: 13.4.2021

Ing. arch. Alexandros Kaminaras v. r.

starosta

Ing. František Smažil v.r

místostarosta


