
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 62. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 7. 4. 2021

2155/62/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 62. schůze rady města ze dne 7. 4. 2021

I. Rada města určuje

ověřovateli zápisu z 62. schůze rady města ze dne 7. 4. 2021 MVDr. Ivo Šulce a Ing. Františka Fňukala

2156/62/RM/2021 Schválení programu 62. schůze rady města konané dne 7. 4. 2021

I. Rada města schvaluje
program 62. schůze rady města ze dne 7. 4. 2021:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 62. schůze rady města ze dne 7. 4. 2021
Schválení programu 62. schůze rady města'konané dne 7. 4. 202Y
Připomínky k zápisu z 61. zasedání rady města
Vypracování architektonické studie rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic
ve Velkém Meziříčí

Náyj-h na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k tíži pozemků města pare . č. 4347/1, 5643/1, k. u. Velké-Mezi'říčí
Návrh na uzavřem smlouvy o smlouvě budoucf'0 zřízení věcného'břemene
k tíži pozemků města pare. č. 2832/2 a 2832/1, k. ú~. Velke"Mleziř'fč'f'
Návj-h na uzavřenf smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k tíži pozemků města pare . č. 335/7 a 350, k. u. Velké Meziříčí'
Náyj-h na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k tíží pozemků města pare. č. 6274, 5581/12, k. u. Velké Meziříčí"
Návrh smlo^uyy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města'v k, u.
Velké Meziříčí, úl. Bezručova
Nay'lh. s-mlouyy_° zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č.
3537/48 a 5657/1, k. u. Velké Meziříčí, lok. Amerika
Navrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
2884/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad Plovárnou
zádo„sto ProdeJ části pozemku pare. č. 889/1, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

Žádost o prodej pozemku pare. č. 3700/14, k. u. Velké Meziříčí, úl. Za
Horou ' ,, -. -.. -.. — . . --.. . >.,, ^..

zádo.st. ° YyPŮJČku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké
Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka
Prodlouženi termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 18. 11. 2020
Prodloužení nájemních smluv na byty
Dodatky ke smlouvám o výpůjčce
Zadost o souhlas s realizací projektu
Souhlas s přijetím daru

.

Rf-z, h,o<?n_utí °Yvýj;mce z ceníku. Placeného stání silničních motorových
vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezen'e'0'bl'asťi
města Velké Meziříčí
Souhlas s přijetím daru
Hodnoceni práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc březen 2021
Hodnocenť^práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. "Ve'lke~Me'z'iříčí
za měsíc březen 2021 ' -----. -. -.. -. --,
Rozpočtové opatření - měření hluku v Doze



26, Různé
27. Závěr

2157/62/RM/2021 Vypracování architektonické studie rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic ve
Velkém Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s provedením úkonů směřujících k uzavření smlouvy o dílo na vypracování
architektomcké studie rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí s autory přiloženého návrhu
Ing. arch. Tomášem Kopeckým, Ing. arch. Richardem Ottou, Ing. arch. Anitou Prokešovou a Ing. arch. Lucií
Kadrmanovou Chytilovou.

2158/62/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města pare. č. 4347/1, 5643/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
u.:z?v.ř^n!^l?-uyyi? smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Udička 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, ktíži pozemků města pare. č. 4347/1 a pare. č. 5643/1, k. u, Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN, kabelový pilíř a uzemnění na pozemku a
za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné 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 výši.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG.D, a.s.
Termín: 7. 5.2021

2159/62/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemků města pare. č. 2832/2 a 2832/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uz^v.ř^n!fírJCLUyy^° smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Udička 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, k tíží pozemků města pare. č. 2832/2 a pare. č. 2832/1, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN a pilíř NN a uzemnění na pozemku a za účelem
Jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné 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 výši.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG.D, a.s.
Termín: 7. 5.2021

2160/62/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města pare . č. 335/7 a 350, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
^z?v.řen^r!1J?^yyx0 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Udička 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, ktíži pozemků města pare. č. '335/7'a pare. č. 350, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN a uzemnění na pozemku a za účelem
jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu a 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: 7. 5.2021

2161/62/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města pare. č. 6274, 5581/12, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
!J.Z^V, enJ^r!nJ?!Jyy. ? smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Udička 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, k tíží pozemků města pare. č. '6274 a pare. č. 5581/12, k. 'u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž
obsahem bude právo budoucí oprávněné 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 výši.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG.D, a. s.
Termín: 7. 5.2021

2162/62/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města v k. u. Velké
Meziříčí, úl. Bezručova

I. Rada města schvaluje
^vře. nLSTJ°. Livy, ° zfízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klišé, 400 Ol Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci společností GasNet Služby, s r. o., se sfdlem
Plynárenská^4?9/l, Zábrdovice, 602 00 Brno, k tíži pozemků města pare. č. 2863/3, 2863/56, 2803/51, 2867/1
a^parc. č. 2871/5, obec a k. u. Velké Meziříčí, za účelem uložení plynárenského zařízení „STL plynovod a 2 ks
přípojek pro BD na ulici Bezručova ve Velkém Meziříčí, číslo stavby: 8800093636". Služebnosťbude spočívat v
právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný
pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení- Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 105 Kč včetně DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti.

Termín: 7. 5.2021

2163/62/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č.
a 5657/1, k. u. Velké Meziříčí, lok. Amerika

I. Rada města schvaluje
yzavrení smlouvy o zřťzen[yecného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno IČO. 28085400, k tíži pozemků města pare. č. 3537/48 a 5657/1, k. ú. VelkéMezYříčí,
za účelem umístem distribuční soustavy -zemního kabelového vedení NN na pozemku za účelem jejího
Provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřfdit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavná právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstraněni. 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: 7. 5.2021

^a"/MSnf„rř ^°pT„°^el" věcl"ho břemene k b"pozemku měste •""• <• 2884'1-
I. Rada města schvaluje
yÍaSeÍsmLounvy>° ̂ r'zemyicneho„bremene, ve ProsPěch společnosti EG. D, a. s, se sídlem Lidická 1873/36,
ďxpolÍ612. 00Brnolrco: ,28,08.5400' k tíži Pozemk".města~parc:č~2884/Í;k7ú:IVeléMTz^rz^^^^

umtsten'd. istr'buční soustavy - kabelového vedení NN, kabelové skříně NN"na'pozemkuza~úcerem^ii:h
PSTOZmanAje]lmž obsahem bude Pt'áy° budoucí oprávněné zň'dit/provozovat/opravovat7udržovajt1'

!l^ustavLl. a Právoobnovy-. výměny, modernizace nebo zlepšení její VYkonnosti7včetne7ejíh
odstraneni- pr_ávowcného břemene bude zřízeno na dobu e><i^encerstavby'zajednorTzovo'u'úhradJu''20. 000 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG. D, a. s.
Termín: 7. 5. 2021

2165/62/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 889/1, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí
I. Rada města ruší

^nTn'±2006/57/RM/2021,ze dne 2. 7-1:2021' .kterym schvá.i. i.i.a zveřejnění záměru směny části o výměře cca
.

25„mz. zpozemku. parc-č 889/1'k' "• Mostiště uvelkeho Mezinavevlastni'ctvyměsta'Vdke^
vymere cca. 72 m2 z pozemku„pal'c- č-889/2'k-ú-Mostiště u Velkého Mezifíí ~'7uňlazastuDÍtelstvuurně'sta
schválit směnu předmětných částí pozemků s
II. Rada města schvaluje
ZYereJnenLzáméru PI'ode!Je části ° výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 889/1, k, u. , ě u Velkého

řičí a doDoručui i l<^/u města schválit prodej předmětné části pozemku
za kupní cenu 300 Kč/m2.

III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál na proiednání
zastupitelstvem města.

Termín; 30.7.2021

2166/62/RM/2021 Žádost o prodej pozemku pare.č. 3700/14, k. u. Velké Meziříčí, úl. Za Horou
I. Rada města schvaluje
zveřejněni záměru prodeje pozemku pare. č. 3700/14 o výměře 455 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí a
doDoručuiez it Ish/u města schválit orod • ř dm n'ho ntzemkudo-spoíečnehojmení"
činí 159.250 Kč. kupní cenu 350 KW Celková
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

LL sd!'it-usnesení_racly města žadatelsm' zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání

cena

Termín: 22.6.2021

^67/62/RM/2021 zádost ° vyPŮJcku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí.
Náměstí - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje



zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 5 m2 z pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění letní zahrádky. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou radou města
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: 5.5.2021

2168/62/RM/2021 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 18.11.2020

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 1860/52/RM/2020 ze dne 18. 11. 2020, kterým doporučila
zastuDitelstvu města schválit bezúolatné nabytí ozemku pare. č. 4423, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví

a schválila zveřejnění záměru prodeje části o
výměre cca 83 m2 z pozemku pare. č. 55/ k. ' -Stě u Velkého Meziříčí a doDorucil oitelstvu města
schváNt prodej předmětné části pozemku za kupní cenu
300 Kč/m2. Úkol bude prodloužen do 30. 6. 2021.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 30.6. 2021

2169/62/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 V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
30.04.2 22,
byt na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s
30. 42022,
byt na adrese Novosady 1124/31 ve Velkém Meziřťčf s
30. 022,

na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
ro

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

do

do

do

o dva

o dva

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. při 't k nadpisu dodatky na byty na drese V Jirchářfch 313/6 (
, Novosady 1124/31 ), Čermákova 2064/8(

Karlqv 1001/3 (p.
J, Čermákova 2065/10

Termín: 31. 5.2021

2170/62/RM/2021 Dodatky ke smlouvám o výpůjčce

I. Rada města schvaluje
předloženejjodatky ke smlouvam^o výpůjčce mezi městem a Základní školou Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
a Základní školou Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkovou organizací.
II. Rada města ukládá



l. JUDr. Andrei Javůrkové

1. 1. zajistit uzavření schválených dodatků

Termín: 30.4.2021

2171/62/RM/2021 Žádost o souhlas s realizací projektu
I. Rada města souhlasí

I n?z'^IS^kéMr^í?Ozvy 02-20-080 šablony m operačního programu výzkum7 vývoj a vzdělávání
II. Rada města ukládá

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

Termín: 16.4.2021

2172/62/RM/2021 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí

w-smy, s'u.§-27-zak^250/.2P00 sb:° rozPO&ovych pravidlech územních rozpočtů s přijetím věcného účelového
města Velké Meziříčí a zpravodaje od obce Pavlínov dle žádosti ze dne'24. 3. 2021.

II. Rada města ukládá --—-.. --.. -.-„^..

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

Termín: 16.4.2021

2.1?3/62/RM/202\Rozhodnutí ° VVJimcez Ceníku placeného stání silničních motorových vozidel na
úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí"

I. Rada města schvaluje

.

v-sou'a-dus. cl-5. ceníkuplacen. éhostánÍ..silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací
w^me3Tlob'a^.mestiyelke. Mez.iříčíze dne 24-2'2021 výjimku z ČI/3 odst75~Cenň<u'tak, že'nepřenosné
,
p^tova<:lkarty_vceně. 1000;' Kčza ku.s.Provoz.idla zajišťující výcvik žadatelů "o "řidičská" oprávnenFfze"

registrovaným u Městského úřadu Velké Meziříčí.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1"1" Sl!!tÍt informování autoškol registrovaných u Městského úřadu Velké Meziříčí o tomto usnesení rady
mésts.

Termín: 30.4.2021

2174/62/RM/2021 Souhlas s přijetím daru.

I. Rada města souhlasí

v.souladu s _§-,27zák;c-. 250/2000 sb-'_° rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějšíc
3,̂  s přijetím účelově určeného finančního daru (poukázky na nákup zboží v"hodnote~2x '500,0'OKc

i zaměstnancům oraanizace - 25 zaměstnanců) od Nadačního fondu-Františka"Poďstatzl^u
^nSaMezi ,ci, Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí. pro PřísPěvkovou'o^"-^-lní služby
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Martě Muchové

1. 1. předat usnesení Mgr. Janě Jurkové.

Termín: 12.4.2021



2175/62/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc březen 2021

2176/62/RM/2021 Hod"ocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí za
měsíc březen 2021

2177/62/RM/2021 Rozpočtové opatření - měření hluku v Doze

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 13 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 13 tis. Kč - § 3421 měření hluku v Dóze-středisku volného času
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové
l. 1. zařadit rozpo&ové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30. 4. 2021


