
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 59. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 24. 2. 2021

2060/59/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 59. schůze rady města ze dne 24. 2. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 59. schůze rady města ze dne 24, 2. 2021 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Petra Veličku

2061/59/RM/2021 Schválení programu 59. schůze rady města konané dne 24. 2. 2021

I. Rada města schvaluje
program 59. schůze rady města ze dne 24. 2. 2021:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 59. schůze rady města ze dne 24. 2. 2021
Schválení programu 59. schůze rady města konané dne 24. 2. 2021
Připomínky k zápisu z 58. zasedání rady města
Prodej nepotřebné techniky
Blokové čištění 2021
Schválení smluv na pronájem hrobových míst
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
5901, lok. Fajtův kopec
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
kj:íži pozemků města pare. č. 2782 a 2781/6, k, u. Velké Meziříčí, úl.
Hřbitovní

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k tíží pozemků města pare. č. 5810/34 a 6399/5, k. u. Velké Meziříčí
Návrh na směnu částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, úl. Oslavická
Návrh na změnu smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 1570/1, k. u.
Velké Meziříčí, úl. Gen. Jaroše
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2756/1, k. u
Velké Meziříčí, úl. Sokolovská
Žádost o prodej či pronájem části pozemku pare. č. 13, k. u. Hrbov u
Velkého Meziříčí

Zadost o prodej pozemku pare. č. 304, k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská
Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 5647 a 3852/2, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Lučnf

Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3627/23, k. u. Velké Meziříčí, úl.
U Statku ' ' r--- --. ---------, --,... -.. -.—, --,, -,, v.,.
Návrh na uzayřenf smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 2232/1, k. u.
Velké Meziříčí jehož součástí je garáž, úl. Františkův
Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 339 a nová žádost o
pronájem části pozemku pare. č. 339, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Hornoměstská
Změna nájemní smlouvy Filda gastro s. r. o.
Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
Hodinová sazba pro opravy v bytech
Rozpočtové opatření - dar nemocnici Třebíč
Rozpočtové opatření - očkovací centrum
Rozbor hospodaření k 31. 12. 2020
Dodatek č. l k odpisovému plánu ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí
Zapojení transferů do rozpočtu města



28' pridelení bytu„y.. Domě s Pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2, 594
Ol Velké Meziříčí.

29. Příkazní smlouva - zajištění realizace programu "Obnova venkova
Vysočiny 2021"

30. Nařízení rady^města c. l /2021 o placeném stání silničních motorových
v°.zideLna. určených úsecfch místních komunikací ve vymezené oblasti
města Velké Meziříčí a ceník parkovného

31. Rozšířeni služeb v oblasti doručování zajišťované Českou poštou
32. Úprava příplatku za vedení u ředitelů příspěvkových organizací
33. Dohoda o úhradě nákladů zimního stadionu
34. Různé
35. Závěr

2062/59/RM/2021 Prodej nepotřebné techniky

I. Rada města schvaluje v působnosti valné hromady společnosti TSVM s. r.o.
prodej nepotřebné techniky: Malptraktor Valpadana SPZ J02 4321 za cenu 10 000, - Kč (bez DPH) společnosti
Agrocentrum ZS s. r. o., Stránečka Zhoř 120, IČ 27687236.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli společnosti TSVM s. r.o. Ing. Jaroslavu Mynářovi
Termín: 26. 2. 2021

2063/59/RM/2021 Blokové čištění 2021

I. Rada města schvaluje
Harmonogram blokového čištění na jaře 2021

II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli společnosti TSVM s. r. o. Ing. Mynářovi
Termín: 26.2.2021

2064/59/RM/2021 Schválení smluv na pronájem hrobových míst

I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvy pro hrobová místa podle přiloženého seznamu
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení Ing. Mynářovi

Termín: 26.2.2021

2065^59/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 5901,
lok. Fajtův kopec ^—— . —— r--. - ——,

I. Rada města schvaluje
^zav^e^'^ml^u^?^ř'zen[^cnAh?_^ře_mene.ye ProsPěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,

vpole' 602 OOBm°' Ičo: 28085400' ktíži pozemku města pare. č. 5901, k.' ú.'VeIkeMezi'ří^ za"účeTem
'distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku za účelem jejího provozovaní, 'je]ímž~

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
znzeno^na dobu^exjstence 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: 19.3.2021

2066/59/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města pare. č. 2782 a 2781/6, k. u. Velké Meziříčí, úl. Hřbitovní

I. Rada města schvaluje

^z^v,ř^n^rrJ?^vyj? smlouvě bljdoucío zřízení.věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
^^. 187?136'r <rern?pole'602 °° Brnc)' ktíži pozemků města pare. č. 2782 a 2781/6, k. u. Velké Meziříčí, za
účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN na pozemku a za účelem jejího provozovány, jejímž ob~sahem-
.

b.^-p ^o-b.udo,uc'_op''áyněné zřídijt:/. Provozovat' 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 20.000 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: 19. 3. 2021

2067/59/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města pare. č. 5810/34 a 6399/5, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje

^^ni.̂ ^^ smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36^Cerná pote, 602 00 Brno, k tíží pozemků města pare. č. '5810/34 a 6399/5,-k. u^VeTke~MezÍříčí,
?„ú.č. e-l!>. "]_um^ěn^' di,stribučni soustavy - zemní kabel VN a telekomunikační síť na pozemku a za účelem'jej'ího'
provozováni, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavná právem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstraněni. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 20.000
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: 19.3.2021

2068/59/RM/2021 Návrh na směnu částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, úl. Oslavická
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 18 m2 z pozemku pare. č. 5998/1, k. u. Velké Meziříčí ve
vlastnictví města za část o výměře cca 4 m2 z pozemku pare. č. 5984/2 k, u.'Velké Meziříčí a do" oř" i
zastuDitelstvu města schválit srn nu předmětných částí pozemků s

Směna bude s doplatkem ve výši 600 Kc/m2 ve prospěch města.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 30.6,2021

2069/5?/RM/2P21 Návrh "a změn" smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 1570/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Gen. Jaroše ' ' " --—- r— - -. — -, -,



I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru změny smlouvy o nájmu ze dne l. 9. 1996 na část o výměře 20 m2 z pozemku pare. č.
1570/1 k. u. V tk' M iříčí uzavřené mezi ona ímatelem městem Velké'Meziříčí a nájemcem

a to tak, že výše ročního nájemného bude činit 5 Kč/m2 V
ostatním zůstane smlouva nezměněna.
U. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr změny smlouvy o nájmu a připravit materiál pro jednání rady města
Termín: 24.3.2021

2P70/5?/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2756/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Sokolovská

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o náimu mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

na část o výměře 14,4 m2 z pozemku pare. č. 2756/1, k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění prodejního zmrzlinového stánku za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s
možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení
dův°du. svšestiměsíčnívypovědní lhůtou za roční náJemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc. Celkový roční pronájem činí

Kč.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 31. 5.2021

2071/59/RM/2021 zádost o prodej či pronájem části pozemku pare. č. 13, k. u. Hrbov u Velkého
Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejněni záměru prodeje části o výměře cca 120 m2 z oozemku r . " k '. Hrbov u Velkého Meziříčí a
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 120 m2 z pozemku pare. č. 13, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí.
III. 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.

IV. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 13. 4.2021

Termín: 13. 4. 2021

2072/59/RM/2021 Žádost o prodej pozemku pare. č. 304, k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. '. 4 k. ú V Ik' Meziříčí a dODoruču e zastuDitelstvu m
neschválit prodej předmětného pozemku
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 13. 4. 2021



2073/59/RM/2021 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 5647 a 3852/2, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Luční

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 43 m2 z pozemku pare. č. 5647 a části o výměře cca 2 m2 z
pozemku pare. č. 3852/2, oba pozemky obec k. ' V l M •říví do oručue zad-UDitelstvu města schválit
prodej předmětných částí pozemků za kuoní cenu 550
Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města.

Termín: 30.6.2021

2074/59/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3627/23, k. u. Velké Meziříčí, úl. U Statku

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 238 m2 z pozemku pare. č. 3627/ k u. Velké Meziříčí a

oručue zastUDitelstvu m hv'lit rodej předmětné části pozemku
společného jmění manželů za kupní cenu 350 Kč/m . Celková

kupní cena činí 83. 300 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města.

Termín: 13. 4.2021

2P75/5?/RM/2021 NaYrh "a uzavre"í smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 2232/1, k. u. Velké
Meziříčí jehož součástí je garáž, úl. Františkov

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare, č. 2232/1 o výměře 28 m2, obec a k. u. Velké Meziří ' • v

ba: bez č. D./č. e. aaráž mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem
za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neur ' ou s

mo nosti ukončeni dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedenf
důvodu s měsíční výpovědní lhůtou.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 30.4.2021

2076/59/RM/2021 Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 339 a nová žádost o pronájem
části pozemku pare. č. 339, k. u. Velké Meziříčí, úl. Hornomestská

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu ze dne 31. 1. 2019 na užívání části pozemku pare. č. 339 o výměře 44 m2, obec k
u. Velké Meziříčí za l m žvaní i h ' mezi Dronaiímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

Nájemní smlouva bude ukončena ke
dni podpisu dohody o ukončeni nájmu.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pare. č. 339 o výměře 44 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí za účelem
užívání jako zahrádky za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2



III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru pronájmu, sdělit usnesení žadatelce a připravit materiál pro jednání rady
města.

2. Mgr. Zdeňce Zemanové

2. 1. připravit dohodu o ukončení nájmu k podpisu.

Termín: 30. 4. 2021

Termín: 30. 4. 2021

2077/59/RM/2021 Změna nájemní smlouvy Filda gastro s. r.o.

I. Rada města schvaluje
změnu n 'i i ml z dne 19. 10. 2020 uzavřené se společností Filda gastro s. r. o., IČ: 09517341,

na pronájem nebytových prostor v l. NP budovy č. p. 79 na Náměstí ve
Velkém Meziříčí spočívající v posunutí počátku nájmu restaurace z l. března 2021 na l. června 2021.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatek k nájemní smlouvě se spol. Filda gastro s. r. o.
Termín: 31.3. 2021

2078/59/RM/2021 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

na adrese Komenského 6/10, 594 Ol Velké Meziříčí s
I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt

dohodou k 28.02.2021.
I . Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

l. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Komenského 6/10).
Termín: 28.2.2021

2079/59/RM/2021 Hodinová sazba pro opravy v bytech

I. Rada města schvaluje
hpdhovou sazbu pro opravářské práce v rámci hospodářské činnosti od 1. 3.2021 ve výši 300,- Kč/hod bez DPH.
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. změnit hodinovou sazbu pro opravářské práce pracovníků na pozici údržbář.
Termín: 31.3,2021

2080/59/RM/2021 Rozpočtové opatření - dar nemocnici Třebíč

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva pro dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - §3522 poskytnutí daru příjemci Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace se sídlem
Purkyňovo nám. 133/2,̂ 674 Ol Třebíč, IČ: 00 839'396 jako finanční příspěvek na zakoupení nových
zdravotnických přístrojů a zdravotnického vybavení v roce 2021
II. Rada města ukládá



l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. vyhotovit darovací smlouvu.

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

2081/59/RM/2021 Rozpočtové opatření - očkovací centrum

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 499 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezen/a
Rozdělení: 499 000,00 Kč - § 5213 krizová opatření - očkovací centrum
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 4. 2021

Termín: 28. 2.2021

Termín: 6. 3. 2021

2082/59/RM/2021 Rozbor hospodaření k 31. 12.2020

I. Rada města schvaluje
rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 31. 12.2020
U. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové
1. 1. doložit usnesení ke zpracovanému rozboru.

Termín: 6. 3.2021

2083/59/RM/2021 Dodatek č. l k odpisovému plánu ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
dodatek č. l k odpisovému plánu na rok 2019-2022 příspěvkové organizaci Základní škola Velké Meziříčí,
Sokolovská 470/13. ' ' ' -—— —•--—--—• •—•-'
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové
1. 1. informovat ředitele ZŠ Sokolovská o schválení dodatku č.l

Termín: 6. 3.2021

2084/59/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci únoru 2021 do rozpočtu městs-viz
příloha
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města Velké Meziříčí

Termín: 6. 3.2021



2p85/59/RM^2021 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2, 594 Ol
Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
už - • ní smlouvu na bvt v n li i má 1050/2 594 Ol Velké Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s
obnovou, výše nájemného 40,00 Kč/m2/měsíc.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na ulici Strmá 1050/2, 594 Ol Velké Meziříčí.
Termín: 31. 10.2021

2086/59/RM/2021 Příkazní smlouva - zajištění realizace programu "Obnova venkova Vysočiny 2021"
I. Rada města schvaluje
uawení přiložené příkazní smlouvy s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové

1. 1. zajistit podpis přiložené smlouvy.

Termín: 31. 3. 2021

2087/59/RM/2021 Nařízení rady města č. l /2021 o placeném stání silničních motorových vozidel na
určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí a ceník
parkovného.

I. Rada města vydává

Nařízení č. l/ 2021 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních
komunikací ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí.

II. Rada města vydává

Ceník - verze l -k nařízení č. l/ 2021 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených
úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit vyvěšení obou dokumentů na úřední desce po dobu 15 dnů,
Termín: 26.2.2021

2088/59/RM/2021 Rozšíření služeb v oblasti doručování zajišťované Českou poštou

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
s Česká pošta, s. p„ se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha l, IČ: 47114983.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové

1. 1. zajistit podpis smlouvy.

Termín: 15.3.2021

2089/59/RM/2021 Úprava příplatku za vedení u ředitelů příspěvkových organizací



2090/59/RM/2021 Dohoda o úhradě nákladů zimního stadionu

I. Rada města souhlasí

s uzavřením dohody o úhradě části nákladů na provoz zimního stadionu za měsíc únor 2021 mezi HHK s. r. o..
HHKz.s. a Sportovištěm VM, příspěvkovou organizací a to ve výši 60 tis. Kč.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 28.2.2021


