
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 61. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 24. 3. 2021

2111/61/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 61. schůze rady města ze dne 24. 3. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 61. schůze rady města ze dne 24. 3. 2021 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Petra Veličku

2112/61/RM/2021 Schválení programu 61. schůze rady města konané dne 24. 3. 2021

I. Rada města schvaluje
program 61. schůze rady města ze dne 24. 3. 2021:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 61. schůze rady města ze dne 24. 3. 2021
Schválení programu 61. schůze rady města konané dne 24. 3. 2021
Připomínky k zápisu z 60. zasedání rady města
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2021, o místním
poplatku z pobytu
Schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k tíží pozemků města v k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k tíží pozemku města 5767, k. u. Velké Meziříčí
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
4765/1, k. u. Velké Meziříčí, lok. Fajtův kopec
Návrh na změnu smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 1570/1, k. u.
Velké Meziříčí, úl. Gen. Jaroše
Návrh na prodej částí pozemku pare. č. 1482/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Poštovní

Návrh na koupi pozemků dotčených realizací akce "11/360 Velké Meziříčí -
JV obchvat"
Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. u. Velké
Meziříčí, ulice Hornoměstská - letní zahrádka

Návrh na bezúplatné nabytí části pozemku pare. č. 2075/7, k. u. Olší nad
Oslavou od Kraje Vysočina
Prodloužení nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s.,
umístění reklamního zařízení

Náv^h na majetkové vypořádání s družstvem COOP, k. u. Velké Meziříčí,
úl. Třebíčská

Ukončení společného nájmu bytu , Čermákova 2040/55
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Komenského
594 Ol Velké Meziříčí ' ---. --... -.. -.. -.. --,..,
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové
2001, 594 Ol Velké Meziříčí.
Změna platu ředitelky Sociálních služeb města Velké Meziříčí
Vyhlášení zadávacího řfzení "Bytový dům pro seniory Velké Meziříčí"
Vyhlášení zadávacího řízení "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém
Meziříčí"

Zapojení transferů do rozpočtu města
Rozpočtové opatřeni - Grantový program podpory kultury
Rozpočtové opatření - výměna osvětlení na chodbě ZŠPS
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Rozpočtové opatřeni - spolupráce na obnově veřejného osvětlení
Rozpočtové opatření - VO úl. Vrchovecká
rozpočtové opatřeni - vážní systém na sběrném dvoře Karlov (ZM)
Rozpočtové opatření -přeložka E. ON Hliniště (ZM)
.

R. OZPOCt:ové-OPatření~Převod dotace pro Sociální služby města Velké
Meziříčí (ZM)

ROZP°ctove opatřeni - vratká OP VVV Šablony II ZŠ a MS Mostiště (ZM)
Rozpočtové opatření - podíl města na obnově kulturních památek"
regenerace 2021 (ZM)
rozpočtové opatřeni - příspěvek SVK na vodovod Svařenov (ZM)
Rozpočtové opatření - daňové přiznání právnických osob 2020 za město
(ZM)
Grantový program Informační a komunikační technologie 2021 (Program
Oa Podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina)
zadost o podání dotace "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí

Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupil
AM, AI, A2 a A na rok 2021

Dodatek^. 2 ke zřizovací listině Sportoviště VM, příspěvkové organizace
Grantový program podpory kultury
Záměr pronájmu pozemku na koupališti
Ceník kurtů v areálu zdraví
Darování majetku sportovním oddílům
Úprava platu ředitelky příspěvkové organizace
Zápis dětí do mateřských škol
Rozpočtové opatření - pronájem stánků
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prodejních stánků s Technickými
službami VM, s. r. o.
Různé
Závěr

^Í3^61/RM/2021 obecně "vazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2021, o místním poplatku z
pobytu

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku z
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. předložit návrh OZV 2/2021, o místním poplatku z pobytu k projednání zastupitelstvu města
Termín: 13.4.2021

2114/61/RM/2021 Schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje

v.souladus. u.stanoven"T1 §. 102 odst-2 plsm' m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, s účinností ode dne 1.4.2021 "Organizační řád Městského úřadu Velkfi-Ms7iříň'"'
II. Rada města ukládá

l. Vilmě Drápelové

1. 1. Nechat podepsat "Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí" starostou a místostarostou,
Termín: 31.3.2021

1. 2. Nechat zveřejnit uplne^znění "Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí" platné k 1. 4. 2021 na
intranetu Městského úřadu Velké Meziříčí a na webu města Velké Meziříčí (www. vel mezirici. z).

Termín: 31.3. 2021



2115/61/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemků města v k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje

^^n^rr-!?^vy.o. s"]louyě b^0^'-0 zřízení.yěcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
l:idlckal873/36í cerná P°Je'. 6°2 00 Brno, ktíži pozemků města: pare. č'. 205/10, 892/15,
50/1^8/1/, ,61/_5' st;61'. 882/21'881/12'í8/4' 900/5, 53/11; 53/1,~53/3; 892/l"Í4o79 7parc"č" l^O/S/k1^'

u Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel VN a NN, telekomunikační
ťL!'.. ^stÍOVÍh,s_kr'^ a uzemnění na Pozemku a za účelem jejího provozování, jejímiž ob'sahem'bude právo
^^•. ^vně^é^ri<i^'f)''owzovat' OPravovat a udržovat distribuční soustavu a právem obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zfízeno'na
dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 4Ó.ÓOO Kč Dlus DPH v olatné wši.
II. Rada města ukládá -. -- ,.-. -.,„..

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG.D, a.s.
Termín: 16. 4.2021

2116/61/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemku města 5767, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje

^av,ř^n!^-!?^vyA° smlouvě budoucío zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
.

Li^l^J8,73/Í6'I.cemá pole' 60200. BT°' ktízi Pozemku města pare. č. '5767, k. u. Vel ké-Mezi'ncí,~z'a'účelem"
u^ění c?ist?bučr" soustavy; kabelové vedení ŇN na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž
^!^hem ̂d.e. práv°.budoucí OPrávnené,zřídit, 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 výší.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG.D, a. s.
Termín: 16.4.2021

2117/6. 1/RM/202LNavl"h smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č.
k. u. Velké Meziříčí, lok. Fajtův kopec r ~~"""~ -—— •—- - •' *—' -'

I. Rada města schvaluje

^ř^^mlo^??'zenÍ^cnAh?-^ře-.'Tlene.y.e ProsPěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Cerná^ Pole, 602 00^ Brno, IČO: 28085400, ktíži pozemku města pare. č. 4765/1, 'k. -ú7velké'Meziříčí"za~učeÍem
umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku za účelem jejího provozování, jejími
^!^he.m .^e..právo.bud.ouc' °Právnené„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: 16. 4. 2021

2118/,61/RM/2021 Návrh "a změ"" smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 1570/1, k. u. Velké
i, úl. Gen. Jaroše

I. Rada města schvaluje
zrněnu smlouvy o nájmu ze dne l. 9. 1996 na část o výměře 20 m2 z pozemku pare. č, 1570/1 k. u. Velké

uzavřen mezi pronaiímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem
a to tak, že výše ročního nájemného bude činit 5 Kč/m . V ostatním zůstane

smlouva nezměněna.



II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dodatek č. l ke smlouvě o nájmu.
Termín: 30.6.2021

2119/61/RM/2021 Návrh na prodej částí pozemku pare. č. 1482/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Poštovní
I. Rada města schvaluje

^lř.TÍ^m^r^J?rod51č.ástío-^m?re,cca,23 m2 z Pozemku pare. č. 1482/1, k. u. Velké Meziříčí a doporučuje
^uplt^l^ T^ ̂.ch^lit uzayř?SLbu-d^
Poštovní 1833/18, Velké Meziříčí", IČO: 06698450. Kupní cena bude ve výšY490 Kč/m2'. "' -~"'~ "'"" '
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 13,4.2021

2120/61/RM/2021 Návrh na koupi pozemků dotčených realizací akce "11/360 Velké Meziříčí - JV
obchvat"

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi části o výměře 2. 329 m2 z pozemku pare. č. 6389 (dle GP nová pare. č.
6389_/4.)',části ° Yymerc17? m2-z Pozemku Parc' č- 6367 (dle GP nová pare. č. 6367/5), části o'vymeře625 m2
z pozemku parete. 6393 (dle GP nová pare. č. 6393/4), části o výměře 3 m2 z pozemku pare. č. 6393 (dle GP'
nová pare. č. 6393/5),^pozemku pare. č. 6394/1 o výměře 609 m2, všechny pozemky obec a k. u. Velké Meziříčí
a části o wměře 28 m2 z póz m r.. č. 940/26 fdle GP nová D'a . č. 940/46), obec a k. u. Oslaviceve'
ylartnictví ,. .., „ za celkovou kupní cenu 1. 000.000 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

2121/61/RM/2021 žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. u. Velké Meziříčí.
ulice Hornoměstská - letní zahrádka ' " -''-~'~--- ~ " '" '~"~ "•*"""*"'

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 20 m2 z pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. u. Velké Meziříčí
za účelem umístění letní zahrádky. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejněn i záměru budou radou města
stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.
Termín: 21. 4. 2021

2122/61/RM/2021 Návrh na bezúplatné nabytí části pozemku pare. č. 2075/7, k. u. Olší nad Oslavou
od Kraje Vysočina

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí části o výměře 48 m2 z pozemku pare. č. 2075/7 (dle GP nová
pare č. ^ 2075/10), k. u. Olší nad Oslavou ve vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 1082/57, 586 Ol Jihlava.
II. Rada města ukládá ' ''----——'-'—-"""""•"•



l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 13.4.2021

2123/61/RM/2021 Prodloužení nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s., umístění
reklamního zařízení

I. Rada města odkládá

bod_Prodlouženi' nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s., umístění reklamního zařízení
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál na příští schůzi rady města

Termín: 7. 4. 2021

2124/61/RM/2021 Návrh "a majetkové vypořádání s družstvem COOP, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Třebíčská ~ " ------, ----.. -..—... >..,

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny částí o výměre 19 m2 z pozemku pare. č. 2555/31 (dle GP díly "e+g+f+ch+c"), části
°,yýmeře„10 m.2 z pozemku parc: č- 2555/31 (dle G P díl "l"), části o výměře 2 m2 z pozemku parc.'č. 2555/31"
(dle GP díl "m")^ všechny pozemky obec a k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví města za část o-vymeře4-m~2~z"
^,eT,ku-parc'č; 25?5/-3 ̂ le Gp díly "h+i+J+x+d"), část o výměře 10 m2 z pozemku pare. č. '2555/32 (dFe GP
d'1^102',cast ° vymě.ře,. 2m2. z Pozemku Pare. č. 2556/2 (dle GP díl "k") a část o výměře'31 m2z~pozemku'pařc.
:.̂  2555/32 (dle GP díl "r") obec a k. u. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu
předmětných částí pozemků s COOP družstvem Velké Meziříčí, se sídlem Družstevní 1173/2, Velké Meziříčí bez
doplatku
II. Rada města schvaluje

^v^eírl?rl'i?r?ěl'lida10vár" Podezd'vek ptotQ (dle p"iohy Ortofoto - podezdívky plotů), oplocení a pojezdových
^a^yie_Př, ílohy ortc>foto ; oplocení a brány) nacházejících se na pozemcích pare. č. 2555/3, 2556/2'a~parc č.
2.555/,3,2 a doPoručuJezastupitelstvu města schválit darování předmětného majetku COOP družstvu Velké
Meziříčí, se sídlem Družstevní 1173/2, Velké Meziříčí.
III. Rada města schvaluje
uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřené dne 27. 9. 2018 mezi
městem^jako budoucím povinným a COOP družstvem Velké Meziřfčíjako budoucím oprávněným ze služebnosti,
spočívající ve vyznačení a užívání parkovacích míst na části pozemku pare. č. 5620/2, k. u. Velké Meziříčí.
IV. Rada města bere na vědomí

dopis od COOP družstva Velké Meziříčí, se sídlem Družstevní 1173/2, Velké Meziříčí ze dne 10. 3. 2021 informující
o záměru družstva v budoucnu požádat o odprodej části pozemku pare. č. 5999/152, k. u. Velké Meziříčí.
V. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr směny a darování a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 13.4.2021

2125/61/RM/2021 Ukončení společného nájmu bytu Čermákova 2040/55
I. Rada města schvaluje
ukončení nájemního vztahu
Meziříčí dohodou, výhradním

II. Rada města ukládá

k bytu na adrese Čermákova 2040/55 ve Velkém
předmětného bytu se od 01.04.2021 stává

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení společného nájmu bytu pro na adrese Čermákova 2040/55.
Termín: 30. 4.2021



^é6M/^fe°í21 přidělení byt" v Domě s Pečovatelskou službou na úl. Komenského 6/10, 594 Ol
I. Rada města schvaluje

. vřít na emní smlouvu na byt v DPS na ulici Komenského /10 94 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 Komenského 6/10, 594 Ol Velké Meziříčí.
Termín: 30.11.2021

^127/61/RM/2021přidělení bytu v Domě s Pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí -—-—,-——.-—-,

I. Rada města schvaluje
uza ' '' ni louvu na

Ná'emni sr
Náhradník:
II. Rada města ukládá

ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí s
(byt po

l roku s obnovou ws ' č/m2/měsíc.

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové, 594 Ol Velké Meziříčí.

Termín: 30. 11.2021

2128/61/RM/2021 Změna platu ředitelky Sociálních služeb města Velké Meziříčí

2129/61/RM/2021 Vyhlášení zadávacího řízení "Bytový dům pro seniory Velké Meziříčí"
I. Rada města doporučuje
f?_st^pi-t^l?tvu města Schválit vyhlášení zadávacího řízení na akci "Bytový dům pro seniory Velké Meziříčí".
Ila. xÍTálrí'^en^ z.an^set?^,ak^ ̂ Í? realJzovat je včetně DPH 65. 000. 000,-Kč. Zakázka bude provedena
pouze-y p !padě' ze městovelke Meziříčí získá na tuto akci dotaci ve výši alespoň 9. 000. 000,- Kč. Přesáhne-li
^JL.n.ižsÍ_r?.abÍdkc>vá cena uchazeče stanovenou maximální cenu, může zastupitelstvo schváliťtuto"vyšsí'cenu
!L^O. I^ZJ10d_^e?_zr.ušení zadávacího řízení- Bude-li městu přiznána dotace ve výši nepřesahujÍa 9. 000.000,- Kč,

lže byt rozhodnutím zastupitelstva stanovený limit výše dotace snížen, popř. bude rozhodn'uto'o~zrušení' '"''
zadávacího řízení.
II. Rada města doporučuje

^!t^lt;^^^T??_F)ovf,řit fínančni^dbor zajištěním nabídek na úvěr na financování akce "Bytového domu
?r.o^3y^Í^.iřLá'"_na.zákla!:lě osl°Yeníví5e bankovních ústavů Po vyhodnocení nejvýhodnější nabídky
na poskytnutí úvěru bude zastupitelstvu města předložena k projednání a schváleni smlouva o úvěru s vítiznw

2130/61/RM/2021 Vyhlášení zadávacího řízení "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí"
I. Rada města doporučuje
^astu£ltelstvu. mesta schválit vyhlášení zadávacího řízení na akci "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém
Mezincí"„Maxlmální cena'. za.níž se tato akce bude.. realizovat' Je včetně DPH 85. 000. oÓO^-~Kc~Zakazka"bude
povedena pouze y^ případě, že město Velké Meziříčí získá na tuto akci dotaci vevyšiales'poň~40"6oo, '000,UUKč.

e'.li. nejnižšínabídková cenauchazeče stanovenou maximální cenu, může zast-upiteístvo'schvaíit"ťuto^
si cenu nebo rozhodne o zrušení zadávacího řízení. Bude-li městu přiznána dotace-vevyší nepřesahujíd



40.000.000,- Kč, může být usnesením zastupitelstva stanovený limit výše dotace snížen, popř. bude rozhodnuto
o zrušení zadávacího řízení.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města pověřit finanční odbor zajištěním nabídek na úvěr na financování rekonstrukce zimního
?axd-ionL.U^!I^ÍI.ad.^(?siovenl-v!'ce bankovních ústavů. Po vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na poskytnutí''
úvěru bude zastupitelstvu města předložena k projednání a schválení smlouva o úvěru s vítězným uchazečem.

2131/61/RM/2021 Za pojen i transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

sezapojemm,účeloveurcenych transferů Přijatých na účet města v měsíci březnu 2021 do rozpočtu města
Velké Meziříčí - viz příloha
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 31. 3.2021

2132/61/RM/2021 Rozpočtové opatření - Grantový program podpory kultury
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 55 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva

25 000,00 Kč - § 3900 Grantový program podpory kultury-vrácené prostředky v roce 2021 za
rok 2020

Rozdělení: 80 000,00 Kč - § 3900 Grantový program podpory kultury 2021

II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

Termín: 31. 3. 2021

2133/61/RM/2021 Rozpočtové opatření - výměna osvětlení na chodbě ZŠPŠ

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 22 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: ^ 22 000,00 Kč - § 3141 výměna osvětlení v ZŠPŠ v budově školní jídelny ul. Poštovní
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 3. 2021

2134/61/RM/2021 Rozpočtové opatření - spolupráce na obnově veřejného osvětlení
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 52 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 52 tis. Kč- § 3631 odborná spolupráce pro obnovu veřejného osvětlení v letech 2022-2024
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.



Termín: 31. 3.2021

2135/61/RM/2021 Rozpočtové opatření - VO úl. Vrchovecká

I. Rada města schvaluje
Rozpočtové opatření:
Zdroj: 280 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 280 000,00 Kč - § 3631 veřejné osvětlení úl. Vrchovecká
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 31.3.2021

2136/61/RM/2021 Rozpočtové opatření - vážní systém na sběrném dvoře Karlov (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelsti/u města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 560 tis. Kč - pól. 8115 fond Technických služeb VM s. r. o.
Rozdělení: 560 tis. Kč - § 3639 identifíkační a vážní systém na sběrném dvoře TSVM Karlov
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Potové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM 13. 4. 2021.

Termín; 2. 4. 2021

2137/61/RM/2021 Rozpočtové opatření - přeložka E.ON Hliniště (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 249 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 249 tis. Kč - § 3631 přeložka energetického zařízení E.ON Hliniště
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM 13. 4. 2021

Termín: 2.4.2021

2138/61/RM/2021 Rozpočtové opatření-převod dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Velké Meziříčí schválit rozpočtové opatření:
Zdrojj ^ 2 915 200,00 Kč - § 4351 přijatá dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí,
příspěvkovou organizaci

Rozdělení: ̂  ^ 2 915 200,00 Kč - § 4351, pol. 5336 zvýšení příspěvku na provoz-převod dotace příspěvkové
organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit tento materiál na zasedání ZM dne 13.4. 2021

Termín; 13. 4.2021

2139/61/RM/2021 Rozpočtové opatření - vratká OP VW Šablony II ZŠ a MS Mostiště (ZM)



I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
zdt'OJ;. , 13 236'°° Kč ~ §6402 zš a Mš Mostiště vrácení dotace na účet města Velké Meziříčí
Rozdělení: ^ 13. 236'00 - § 6402 převod vrácené dotace MŠMT prostřednictvím Kraje Vysočina
II. Rada města ukládá

l, Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM dne 13.4.2021

Termín: 13.4.2021

2140/61/RM/2021 Rozpočtové opatření - podíl města na obnově kulturních památek
regenerace 2021 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
zdroj;. . A30 tis-Kc'§ 3322 podíiměsta k dotad na kulturní památky
Rozdělení: 230 tis. Kč - § 3322 podíl města k dotaci na kulturní památky v rámci Programu regenerace MPR a
MPZ Ministerstva kultury v roce 2021 dle přiložené tabulky
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb„ o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemci dle tabulky Program regenerace MPR a MPZ na rok 2021
- příspěvek města
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM 13. 4. 2021.

Termín: 2.4. 2021

2141/61/RM/2021 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK na vodovod Svařenov (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: l 500 tis. Kč - § 2310 org. 304 prodloužení vodovodního řadu Svařenov
Rozdělení: 1^500 tis. Kč ^ ORJ 6349 § 2310 příspěvek SVK Žďársko na prodloužení vodovodního řadu Svařenov
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM 13. 4. 2021

Termín: 2.4.2021

2142/61/RM/2021 Rozpočtové opatření - daňové přiznání právnických osob 2020 za město (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření - převod daně z příjmů právnických osob v rámci
města:

Zdroj: ^ 4.723. 210, - Ke-úhrada daně z příjmů právnických osob za město (hlavní činnost) za rok 2020 z
výdajového na příjmový účet hlavní činnosti
Rozdělem: 4. 723. 210, - Kč -inkaso daně z příjmů právnických osob za město za rok 2020 z účtu hlavní činnosti
ve prospěch rozpočtového úftu

Výsledek hospodaření hlavn[ činnosti za rok 2020 před zdaněním činí 47. 545.903 Kč, hodnota daně z hlavní
činnosti je 4.723.210,- Kč.
yyfLeÍeÍh^s?^af^'.h?spo?vář, skéčinno?:i (SPráva bytového a nebytového fondu města) za rok 2020 před
^^^^-^"l12"}^0;^3^" Kč'hodnota daně z hospodářské činnosti je 2.445.680,-' Ke. Cisty zisk (HV po
^,něnJ^zt^os?od?řs!<:é či[l, nos„ti Prevedené do rozpočtu města činí po odečtu daně 9. 734.956,- Kč.
Celková hodnota dane z příjmů právnických osob z hlavní a hospodářské činnosti činí 7^168^890,-~Kč.
II. Rada města ukládá ' "-—•—'•"-



l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM 13. 4. 2021

Termín: 2.4.2021

2143/61/RM/2021 Grantový program Informační a komunikační technologie 2021 (Program na
podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina)
I. Rada města schvaluje

^l^ž!ný_?roje-,ktovy záměr "Informační a komunikační technologie 2021" dle výzvy k předkládání projektu v
Programu na^ podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktur/ v Kraji Vysočina.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Švecovi

1. 1. zpracovat 3 projektové zadosti "Informační a komunikační technologie 2021" podle pravidel dotačního
titulu Kraje Vysočina a předložit na Kraj Vysočina do 9. 4. 2021 (uzávěrka žádosti).

Termín: 9.4.2021

2144/61/RM/2021 Žádost o podání dotace "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2021"
I. Rada města souhlasí

spjedloženíjadosti o poskytnutí dotace Kraje Vysočina na Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí
2021 pro JPO III Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1.

zpracovat žádost "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2021" a předložit ji příslušnému orgánu.
Termín: 31. 3.2021

2145/61/RM/2021 Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM,
A1, A2 a A na rok 2021. ' '' ' --—-r--—...—r... "..,

I. Rada města rozhodla

uzavřít nájemní smjouvu na^pronájem části pozemku parc.č. 3596/8 o celkové výměře 3908 m2, orná půda, v obci
aJ<;u'„velké, Mezlř:íc1' pro účely Provádě"í výcviku žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM, AI, A2 a A, na rok
2021 dle předloženého návrhu smlouvy s nájemcem

:FECTA CZ s. r. o., IČ 07703996,

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit podpisy nájemní smlouvy.

Termín: 31.3.2021

2146/61/RM/2021 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Sportoviště VM, příspěvkové organizace
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Sportoviště VM, přispěv
organizace. ' -. --... --r-. -..—...,
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi



1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města

Termín: 31. 3.2021

2147/61/RM/2021 Grantový program podpory kultury

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit průběžnou výzvu Grantového programu podpory kultury pro rok 2021 ve znění
uvedeném v příloze.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města

Termín: 31. 3.2021

2148/61/RM/2021 Záměr pronájmu pozemku na koupališti

I. Rada města schvaluje
schvaluje záměr pronájmu pozemků v areálu letního koupaliště Palouky p.č. 2913/8 k. ú. Velké Meziříčí v době
od 15. 6. do 31. 8. 2021 o celkové plose 11 m2 pro umístění Foodtracku firmy Evem group,

k zajištění občerstvení pro veřejnost a dále na stejné parcele pronájem budky o celkové
ploše 3 m2 k zajištění prodeje zmrzliny.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Slupkoví

1. 1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce

Termín: 2. 4. 2021

2149/61/RM/2021 Ceník kurtů v areálu zdraví

I. Rada města schvaluje
předložený ceník za užívání kurtů na Areálu zdraví s účinností od l. 4. 2021.
II. Rada města souhlasí

se zavedením bezplatných hodin pro veřejnost pro běhání na atletickém oválu v areálu ZŠ Školní 2x týdně
v rozsahu 1, 5 hodiny. Přesné termíny stanoví ředitel Sportoviště VM, příspěvkové organizace dle vytížení a
ostatních rezervací.
III. Rada města ukládá

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

Termín: 31.3.2021

2150/61/RM/2021 Darování majetku sportovním oddílům

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit darování majetku uvedeného v příloze FC Velké Meziřfí. z. s. T "istě 12,
594 Ol Velké Meziříčí, IČO 155 44 940 a Tělocvičné jednotě Sokol Velké Meziříč

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města

Termín: 31.3.2021

2151/61/RM/2021 Úprava platu ředitelky příspěvkové organizace



2152/61/RM/2021 Zápis dětí do mateřských škol

I. Rada města bere na vědomí

^fo^ac?,ře. t?itel.ů. Mateřské školY velké Meziříčí příspěvkové organizace. Základní a mateřské školy Velké
l^e.z1^ Lhotky 42', PnsPěvkové organizace a Základní a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50^ příspivkové
organizace o podmínkách zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok" 2021/2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení ředitelům škol

Termín: 31. 3. 2021

2153/61/RM/2021 Rozpočtové opatření - pronájem stánků

I. Rada města schvaluje
rozpoftové opatření:
Zdroj: 110 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 110 tis. Kč - § 3399 pronájem stánků TSVM
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31.3.2021

2154/61/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prodejních stánků s Technickými službami
VM, s. r. o.

I. Rada města schvaluje
uzavřeni naJemní smlouvy mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem Technické služby VM s. r. o.
se sídlem Karlov 1398/54 Velké^Meziříčí na pronájem šesti prodejních stánků za těchto podmínek: nájemní
Porr;er na dobu určitou 5 let počínaje l. 4. 2021 za čtvrtletní nájemné ve výši 29. 169 Ke bez DPH (35. 295 Kč ;
DPH) se splatností do 15. dne prvního měsíce daného čtvrtletí.
II. Rada města ukládá

: Kč s

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 9. 4. 2021


