
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 60. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 10. 3. 2021

2091/60/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 60. schůze rady města ze dne 10. 3. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 60. schůze rady města ze dne 10. 3. 2021 Ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo Šulce

2092/60/RM/2021 Schválení programu 60. schůze rady města konané dne 10. 3. 2021

I. Rada města schvaluje
program 60. schůze rady města ze dne 10. 3. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 60. schůze rady města ze dne 10. 3. 2021
3. Schválení programu 60, schůze rady města konané dne 10. 3. 2021
4. Připomínky k zápisu z 59. zasedání rady města
5. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části o výměře cca 930 m2 z

pozemku pare. č. 1358/1, k, u. Olší nad Oslavou
6. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemku pare. č. 5707/5, k. u. Velké

Meziříčí
7. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 1821/1, k.

u. Velké Meziříčí
8. Žádost o prodej pozemku pare. č. 3700/16, k. u. Velké Meziříčí, úl. Za

Horou
9. Žádost o prodej či pronájem části pozemku pare. č. 1546, obec a k. u.

Velké Meziříčí, úl. Bezděkov
10. Prodlouženi nájemních smluv na byty
11. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
12. Rozpočtové opatření - výměna podlahy v ZS Školní
13. Závěry z inventarizace za rok 2020 - vyřazení majetku
14. Zapojení transferů do rozpočtu města
15. Uzavření smlouvy o postoupení pohledávek se společností GLOBDATA a. s.
16. Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupin

AM, AI, A2 a A na rok 2021.
17. Žádost o povolení výjimky pro MS
18. Žádost o dotaci Areál zdraví

19. Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za
rok 2020

20. Roční akční ptán Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2021
21. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc únor 2021
22. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí

za měsíc únor 2021
23. Různé
24. Závěr

2093/60/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části o výměře cca 930 m2 z pozemku pare.
č. 1358/1, k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje



uzavření smlouvy o nájmu mezi prona'ímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem
na část o výměře 930 m2 z pozemku pare. č. 1358/1, k. u. Olší nad

Oslavou za účelem užívaní jako zahrada a skladování palivového dříví za těchto podmínek: nájemní poměr na
dobu neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní
strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do
31. 3. kalendářního roku. Celkové roční nájemné činí 4.650 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 31. 5.2021

2094/60/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemku pare. č. 5707/5, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
l V ' l o na "mu mezi prána "ímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem

na pozemek pare. č. 5707/5, k. u. Velké Meziříčí za
účelem údržby pozemku za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu určitou dva roky za roční nájemné ve
výši 50.000 Kč se splatností do 31. 3. kalendářního roku.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 31. 5.2021

2095/60/RM/2021 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 1821/1, k. u. Velké
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu ze dne 2. l. 2013, ve znění dodatku č. l ze dne 23. 9. 2016, uzavřené
na část pozemku pare. č. 1821/1 o výměře 31 m2, obec a ' V Ik M i?í"' ' l m "ívní'k h k
m i ronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

Nájemní smlouva bude ukončena ke dni podpisu dohody o ukončení smlouvy o nájmu.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o nájmu.

Termín: 31. 5. 2021

2096/60/RM/2021 Žádost o prodej pozemku pare. č. 3700/16, k. u. Velké Meziříčí, úl. Za Horou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 3700/16 o výměře 436 mz, obec a k. u. Velké Meziřff
do oruču'e zastuoitelstvu města schválit orodei Dředmětného Dozemku do společného jmění

za kupní cenu 350 Kc/m . Celková
kupnf cena činí 152.600 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

2097/60/RM/2021 Žádost o prodej či pronájem části pozemku pare. č. 1546, obec a k. u. Velké
Meziříčí, úl. Bezděkov



I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu či prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 1546 obec a k. u. Velké
M iři o ' stu ' Istvu města neschválit prodej předmětné částí pozemku

II. Rada města u a a

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 13.4.2021

2098/60/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 Nad Sv. Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí s
do 30.09.2021,

• byt na adrese V Jirchářich 313/6 ve Velkém Meziříčí s do
31. 22,

• byt na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s do
30. 021

• byt adrese Strmá 1050/2 ve Velkém Meziříčí s 022,
• byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s do

30. 021,
• byt na adrese Bezděkov 1754/45 ve Velkém Meziříčí s do

31. 3. 2022,
• byt na adrese Čermákova 2039/53 ve Velkém Meziříčí s do

31. 3. 2022,
• bvt adese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s

o 2 roky.

II. Rada města souhlasí
s uzavřením náiemní smlouw na byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s

na dobu určitou od 1.4. 2021 do 30.09.2021 za podmínky, že má nájemce
uhrazeny veškeré dluhy vůči městu Velké Meziříčí. Výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.
III. Rada města nesouhlasí

s prodloužením náiemní smlouvy na ubytovací jednotku na adrese Uhřínovská 540/20 s
a souhlasí s podáním žaloby na vyklizení, pokud jmenovaný výše uvedenou ubytovací

jednotku do 30.4.2021 nevyklidía nepředá městu Velké Meziříčí.
IV. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatky na byty na adrese Nad Sv. Josefem 238/1
Jirchářích / i , Karlov 1001/3 , Strmá 1050/2
1543/12 ; zděkov 1754/45 Čermákova 2039/53
2065/10

1. 2. uzavřít nájemní smlouvu na byt na adrese Bezručova 1543/12 ).

1. 3. informovat (Uhřínovksá 540/20) o neobnovení nájemní smlouvy.

V. Rada města ukládá

,v
Bezručova
, Čermákova

Termín: 30.4. 2021

Termín: 30. 4. 2021

Termín: 30.4. 2021

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. v případě, že

podat žalobu na vyklizení.
jednotku na úl. Uhřínovská nevyklidí a nepředá městu Velké Meziříčí,



Termín: 30.6.2021

2099/60/RM/2021 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

na adrese Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí s
I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt

dohodou k 31. 03. 2021.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Zdenky Voriové 2001).
Termín: 31. 3.2021

2100/60/RM/2021 Rozpočtové opatření - výměna podlahy v ZŠ Školní

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 90 000,00 Kč - § 3113 přijaté plnění pojišťovny
Rozdělení: 90 000,00 Kč - § 3113 náklady hrazené městem-výměna podlahy učebny W v ZŠ Školní, náklady
na odstranění havárie

II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 3.2021

2101/60/RM/2021 Závěry z inventarizace za rok 2020 - vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
předložený materiál Inventarizační zprávu za rok 2020 - závěry z provedené inventarizace v plném
znění vč. příloh. Součástí návrhu usnesení je Zápis hlavní inventarizační komise ze dne 24.2.2021 a souhrnná
tabulka vyřazovaného majetku v rámci inventarizace za rok 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. promítnout závěry z inventarizace 2020 do účetnictví a evidence majetku města. Další úkoly vč. termínů
jejich plnění vyplývají ze Zápisu HIK ze dne 24.2.2021.

Termín: 30. 4. 2021

2102/60/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci březnu 2021 do rozpoftu města-viz
příloha
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové
1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města Velké Meziříčí

Termín: 31. 3.2021

2103/60/RM/2021 Uzavření smlouvy o postoupení pohledávek se společností GLOBDATA a.s.

I. Rada města schvaluje



uzavření přiložené smlouvy o postoupení pohledávek s obchodní společností GLOBDATA a. s. se
sídlem Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha l, IČ: 05642361.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit podpis smlouvy
Termín: 19.3.2021

2104/60/RM/2021 Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM,
AI, A2 a A na rok 2021.

I. Rada města rozhodla

uzavřít nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 3596/8 o celkové výměře 3908 m2, orná půda, v obci
a k. u, Velké Meziříčí, pro účely provádění výcviku žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM, AI, A2 a A, na rok
2021 dle předložených návrhů smlouvy s nájemci

• Jaroslav Horníček,
• Lubomír Izdnv . r.

• Jiří Liška,

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

Zajistit podpisy nájemních smluv.

Termín: 19.3.2021

2105/60/RM/2021 Žádost o povolení výjimky pro MS

I. Rada města povoluje
pro školní rok 2021/2022 v souladu s § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) výjimku z nejvyššího
poctu dětí v Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci takto:
MS Sokolovská 100 dětí
MS Sportovní 78 dětí
MS Čechova 100 dětí
MS Nad Plovárnou 56 dětí
MS Mírová 84 dětí
II. Rada města povoluje
pro školní rok 2021/2022 v souladu s § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) výjimku z nejvyššího
poctu dětí v Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizaci takto:
MS Mostiště 25 dětí
MS Olší nad Oslavou 28 dětí
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadatelům
Termín: 31.3. 2021

2106/60/RM/2021 Žádost o dotaci Areál zdraví

I. Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci k Národní sportovní agentuře na rekonstrukci Areálu zdraví v maximální výši, tedy 7
mil. Kč.
II. Rada města pověřuje
Ing. Zuzanu Villertovou a Ing. Michala Hořínka zpracováním a podáním žádosti.
III. Rada města ukládá



l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení Ing. Hořínkovi

Termín: 31.3.2021

2107/60/RM/2021 Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za rok
2020

I. Rada města bere na vědomí
hodnotící zprávu k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za rok 2020.
II. Rada města ukládá

l. Bc. Lucii Málkové

1. 1. zajistit zveřejnění dokumentu "Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za
rok 2020".

Termín: 31. 3.2021

2108/60/RM/2021 Roční akční plán Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2021

I. Rada města schvaluje
roční akční plán Zdravého města Velké Meziříčí a místní Agendy 21 na rok 2021.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. realizovat aktivity uvedené v Ročním akčním plánu Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2021
Termín: 31. 12.2021

2109/60/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s.r.o. za měsíc únor 2021

2110/60/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPFTER dub, s.r.o. Velké Meziříčí za
měsíc únor 2021


