
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 63. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 21. 4. 2021

2178/63/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 63. schůze rady města ze dne 21. 4. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 63. schůze rady města ze dne 21. 4. 2021 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Petra Voličku

2179/63/RM/2021 Schválení programu 63. schůze rady města konané dne 21. 4. 2021

I. Rada města schvaluje
program 63. schůze rady města ze dne 21. 4. 2021:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 63. schůze rady města ze dne 21. 4. 2021
Schválení programu 63. schůze rady města konané dne 21. 4. 2021
Připomínky k zápisu z 62. zasedání rady města
Žádost o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 3599/14
a 3599/15, k. u. Velké Meziříčí
Žádost o výpůjčku pozemku pare. č. 2259/1, k. u. Velké Meziříčí
Žádost o výpůjčku pozemku pare. č. 2232/2, k. u. Velké Meziříčí jehož
součástí je garáž, úl. Františkov
Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké
Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2850/13,
obec a k. u. Velké Meziříčí, ulice Hornoměstská - letní zahrádka
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prodejních stánků s Technickými
službami VM, s. r. o.

Návrh na změnu smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 3627/97, k. u.
Velké Meziříčí, lok. Hliniště

Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce a návrh na změnu příkaznf smlouvy
uzavřené s příspěvkovou organizací Sportoviště VM
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 1091/2, v
budově č. p. 1091, na pozemku pare. č. 1320/2, k. u. Velké Meziříčí,
včetně movitých věcí. Žádost o umístění letní zahrádky
Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce na část pozemku pare. č. 3627/2,
k. u. Velké Meziříčí

Žádost o prodej části pozemku pare. č. 385/2, k. u. Velké Meziříčí, lok.
Palouky

Návrh na obsazení městské pouti pro rok 2021 pouťovými atrakcemi a
pronájem části pozemku pare. č. 2506/1, k. u. Velké Meziříčí
Pronájem zámeckých sýpek
Překladiště odpadu
Snížení nájemného v nebytových prostorách -
Snížení nájemného v nebytových prostorách - Filda gastro s. r. o.
Zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru na
Obecníku

Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce s JUPITER dub, s. r.o
Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt úl. Čermákova
2039/53
Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za I. Q 2021



26. Zpráva o činnosti bytové komise za I. čtvrtletí 2021
27. Pronájem pozemku na koupališti
28. Zapojení transferů do rozpočtu města
29. Mateřská škola VM - nabídka nepotřebného majetku
30. Rozpočtové opatření - dotace o. p. s. Zdravotní klaun
31, Rozpočtové opatření - projekt "Příběhy našich sousedů"
32. Rozpočtové opatření - zajištění provozu parkovacích automatů
33. Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Velké Meziříčí
34. Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Olší nad Oslavou
35. Provozní řád věže kostela
36. Rozpočtové opatření - otevření věže kostela
37. Rozpočtové opatření - zadávací řízení na zhotovitele staveb
38. Očkovací místo COVID-19, Náměstí 17, Velké Meziříčí - smlouva o

spolupráci s FN Brno a související organizační opatření
39. Různé
40. Závěr

2180/63/RM/2021 Žádost o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č. 3599/14 a
3599/15, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zřízení věcného břemene chůze a jízdy k tíží pozemku města pare. č. 3599/14 a části pozemku města pare. č.
3599/15 k. u. V l M iřffv ro něch pozemku Dare. č. 3599/22, k. u. V l ' M iříív l stnictví'

(podíl 1/2) a
(podíll/2).

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli

Termín: 14.5.2021

2181/63/RM/2021 Žádost o výpůjčku pozemku pare. č. 2259/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zyeřejnen[zameru_Yýpůjčky pozemku pare. č. 2259/1, k. u. Velké Meziříčí spolku FC Velké Meziříčí, z. s., se
sídlem U Tržiště 2236/2, Velké Meziříčí, IČO: 15544940. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění b'udou'rad
města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města

radou

Termín: 19. 5.2021

2182/63/RM/2021 Žádost o výpůjčku pozemku pare. č. 2232/2, k. u. Velké Meziříčí jehož součástí je
garáž, úl. Františkov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky pozem u rr č. 2232/2 o výměře 21 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož
součástí je stavba: Velké Meziříčí, garáž.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli, provést zveřejnění záměru výpůjčky a materiál pro jednání
rady města. .. - .

Termín: 19.5.2021



Nlá8mě6s3tíRMIe2tSlzÍ??ádsÍa0 výpůjčku části Pozemku Parc- č- 2817, obec a k.ú. Velké Meziříčí,
I. Rada města schvaluje
zwrqněmz_ameru. vypůjcky.částL0 výměře. cca 40 m2 z pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké Meziříčí za
?2'^^mJS!.!.e^'.?^r^-po uplynut'zákonné ihůty ke zveřejnění záměru budou radou města rtanowny
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.
Termín: 19. 5. 2021

2.184/,63-/RM/202^Návrhna "zavrenísmlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k.
u. Velké Meziříčí, ulice Hornoměstská - letní zahrádka " — - •-- - - ——' —/ *-'*- - ~.

I. Rada města schvaluje
uzayrení smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 20 m2 z pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. u. Velké Meziříčí
z^u,qeler? umístěnl letnízahrádky mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčiťelem "společností'KAFÉ N'A"
KoyARNES-t'-0-' se sídlem Homoměsteká 391/44, Velké Meziříčí, na dobu urč'ii:oú,~a"to ode dne podpisu do'
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1, připravit k podpisu smlouvu o výpůjčce

Termín: 4. 6. 2021

2ró5/63/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prodejních stánků s Technickými službami
l, s. r.o.

I. Rada města ruší

usnes. erlí_rady města,č- 21.54/61/RM/2021ze dne .2.4-3-2021've kterém schválila uzavření nájemní
sml,°>uyy m_ezLprona]lmatelem městem velké Meziříčí a nájemcem Technické služby VM"s. r. o7,~se sídlem Karlov

•Meziříčí na pronájem Jesti prodejních stánků za těchto podmínek: nájemní pomir na dobu"
uratou^ let Počínaje l. 4. 2021 za čtvrtletní nájemné ve výši 29. 169 Kč bez DPH (35. 295 Ke s-DPH)~s'e'
splatností do 15. dne pn/ního měsíce daného čtvrtletí.
II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi nájemcem městem Velké Meziříčí a pronajímatelem Technické služby VM s. r. o.
seď^em Kariov. 1398/54 ,veiké„Meziřící na PronáJem šesti prodejních stánků za těchto pod mínek~nájemm"'""'
^?r-^la-d, ?ÍIU_u.rfi!:ou. ̂  le,t počínaj. e L 5- ,2021 za čtvrtletní nájemné ve výši 29. 169 Kč bezDPH(35'. 295"Kč s
DPH) se splatností do 15. dne prvního měsíce daného čtvrtletí.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 3. 5.2021

il8S/RMÍ'202,l_NÍVrh na změnu smlouvy ° náJm" částí pozemku pare. č. 3627/97, k. u. Velké
i, lok. Hliniště

I. Rada města schvaluje
w£^n\záme^wenLsm'0^^^^ ze dne, 18-. 10-2019 na část ". výměře 360 m^ z pozemku pare. č.

~1\ k. y' ve"<é Mez'rlcl uzavrené mezLPronaJÍmatelem městem Velké Meziřía'-a~nájemcem~spoleOTo'stÍ
ATIKA, :. LYSY' s;l'-o;'. s-.e„s'. dlem zahradní 992'..vell<é Mezi"čG_a to-tak, že'se zuiuje' přeďm^t"'na]muh'o'v55"m^'z
nozR^pměcstca ̂ ^Í7' k- ú7velkeMeziř'čl:vortat^^^^ "djmu ° 3:> m^



l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr změny smlouvy o nájmu a připravit materiál projednání rady města
Termín: 19. 5.2021

2187/63/RM/2021 Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce a návrh na změnu pňkazní i
uzavřené s příspěvkovou organizací Sportoviště VM

I. Rada města schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené dne l. 9. 2020 ve znění dodatku č. l ze dne 24. 11. 2020 mezi
me!te.miako_PQjčitelem a PrísPěvkovou organizací Sportoviště VM se sídlem Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí
J,a,k^p?.jate.l^.a .t? takí,že, serozšiřu^ Předmět výpůjčky o podíl ve výši 1335/6692 na" pozemku pare.' c"
^2„OZ^-.k^ú'.y_eik^Mezli^c1' amž se celý Pozemel< Pare. c 1320/2, ku. Velké Meziři'čídávad-ovypůjčky"a~dále
se předmět výpfijčky^ozširuje o nebytovou jednotku č. 1091/2, nacházející se vbudoveč. 'prío9'Í'aJna
pozemoklj parc c^l,320/2'. kiu- Yelke Meziřía' čímž. se dává do'výpůjčky celá stavba: Velké Meziříčí,~č, 'p. 1091,

i, k. ú^ Velké Mezinčí, včetně movitého majetku, dle přílohy Seznam movitého majetkLi-a'v'cÍ.' IV. ""'
!1.T^Í .od-^_Y .to_m,to zn.ěnl: /^ vyPŮJČiteiJ'e oprávněn dát do nájmu třetí osobě na základe příkazní smlouvy
ab]el*y-vpnkaznísmlouvé uvedené' Je však Povinen předložit radě města - pQjčitelí~tyton~ájemnÍ"sm~Íouvyke

v: Pnjmyz tohoto nájmu budou příjmem pQjďtele. Příjmy z těchto pronájmQ budou pQjčítelem
p^ed^n^^ účelového fondu, zřízeného k tomuto účelu Pokud doba pronájmu bude'rovna "nebo přesáhne 30

Q'. mus!byt zamerPronálmu zveřejněn na dobu nejméně 15 dnů před projednáním v 'orgánech zfízovatele ~
^^úře^nLd^ce z':izov^te1^: pronáJmem se nerozumí využívání sportovních ploch sportovními'oddíly,

s^.k^^'-^o^mi^',̂inÍní subJekty- Výnosy z využívání sportovních ploch jsou pnjmem vypQjateie, Íderyje
použije na náhradu nákladQ spojených s provozem sportovišť uvedených ve zřizovací listině."
II. Rada města schvaluje
zm nu_příkazní smlouYyze dne1. - 9-. 2020„uzavře"é.. mezi městem Jako příkazcem a organizací Sportoviště VM,
se sídlem Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí jako přfkazníkem a to tak, že se mění čl. 'ÍII. vtomto'zněn~í':~ ''''
'^v.ř^Í1 ̂ a.^'I'louvy pnkazce. udělu^ a Príkazník přijímá plnou moc k uzavírání smíuv o nájmu výše
uvedených objektů a současně jej zmocňuje ke všem právním úkonům, které jsou s tím spojené. Průmětné
smlouvy^pt'anajmu, budou zavírány jménem příkazníka. Příkazník prohlašuje, že plnou moc přijímá:''s á^e se
doplňuje do či. V. odst. 6 v tomto znění: „Pronájmem se nerozumí využívání sportovních ploch s^

'il.̂ ou-k.r^ymi a^ba?1' č'J'!1y^" subJetty- Výnosy z využívání sportovních ploch jsou příjmem příkazníka,
l*erý]e použije na náhradu nákladů spojených s provozem sportovišť uvedených ve zřizovací rKtině."
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce a dodatek k příkazní smlouvě
Termín: 25. 6. 2021

2188/63/RM/2021 Dohoda o ukončeni nájemní smlouvy na nebytovou jednotku č. 1091/2, v budově
č. p. 1091, na pozemku pare. č. 1320/2, k. u. Velké Meziříčí, včetně movitých věcí. Žádost o-
umístění letní zahrádky

I. Rada města schvaluje
dohodu o^ ukončení smlouvy o^nájmu ze dne 22. 5. 2019, ve znění dodatku č. l ze dne 10. 2. 2020, ve znění
dodatku c. 2 ze dne 3. 8; 2020 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 27. l. 2021, uzavřené na pronájem nebytové
Jedrlotkyc; 1091/2' která se nachází v budově č. p. 1091, na pozemku pare. č. l320/2,-obec'ak. "'"V~1ke'
Meziříčí, včetně movitého mai tku mezi prona'ímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

, Nájemné za měsíc únor, březen a duben bude poníženo
na částku l Kč. Smlouva o nájmu bude ukončena ke dni 30. 4. 2021.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 22 m2 z pozemku pare. č. 1320/6, 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.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

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



2. Ing. Blance Brodské

2. 1. zveřejnit záměr výpůjčky, připravit materiál na projednání radou města

Termín: 19.5.2021

Termín: 19. 5.2021

2189/63/RM/2021 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce na část pozemku pare. č. 3627/2, k. u.
Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
dohodu ̂ ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 27. 4. 2012, uzavřené na část pozemku pare. č. 3627/2 o
výměře 130^m2, _obeca k. u. Velké Meziříčí za účelem u r w okol' y rodinného domu mezi DŮičitelem
městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem

Smlouva o výpůjčce bude ukončena ke dni 31. 5. 2021.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře cca 130 m2 z pozemku pare. č. 3627/2, k. u. Velké Meziříčí za roční
nájemné ve výši 30 Kč/m2.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce.

IV. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu

Termín: 31. 5.2021

Termín: 4.6.2021

2190/63/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 385/2, k. u. Velké Meziříčí, lok. Palouky
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 22 m2 z pozemku pare. č. 385/2, obec a k. u. Velké Meziříčí a
doporučuje_zastupitelstyu města schválit prodej předmětné části pozemku společnosti EG. D, a^sesKJÍem"
Lidická 1873/36, 602 00 Brno, za kupní cenu 500 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 14.9.2021

2191/63/RM/2021 Návrh na obsazení městské pouti pro rok 2021 pouťovými atrakcemi a pronáit
části pozemku pare. č. 2506/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
obsazení městské pouti ve dnech 9. -14, června 2021 panem Františkem Hubeným,

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zaslat písemné usnesení rady města žadateli, informovat druhého žadatele

2. Mgr. Zdeňce Zemanové

2. 1. připravit podmínky nájmu ke schválení na radu města

Termín: 4. 6. 2021



Termín: 5. 5.2021

2192/63/RM/2021 Pronájem zámeckých sýpek

I. Rada města schvaluje
uzavř n' 'i mní smlouvy se společností KOVOŠROT PROCHÁZKA s. r. o., IČ 293 11 748,

. ,. , . na PronáJem budovy č. p. 1234 na úl. Ke Třem Křížům, 594 Ol Velké Meziříčí na dobu neurčitou s
.

T!SÍČn_Lvý?. o^<:fnldobou,počínaje dnem 1-5. 2021. Výše nájemného 180. 000,- Kč/rok, přičemž pronajímateT
je^oprávněn každoročně vždy k 1. 4. navýšit nájemné o míru inflace za předchozí kalendami rok.
Náemce e oorávn n 't i dno poschodí budovy do podnájmu tr/ale bytem

„ ,. za účelem skladování kulis pro divadelní spolek Spatně namíchaný bublifuk,
přičemž nájemce nebude po podnájemci požadovat částku vyšší než 36. 000,- Kc/rok.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na zámecké sýpky k podpisu.
Termín: 30.4.2021

2193/63/RM/2021 Překladiště odpadu

I. Rada města bere na vědomí
informaci ohledně pozemků pro překladiště odpadu.
II. Rada města ukládá

l. Antonínu Šilhavému

1. 1. podniknout kroky vedoucí k aktualizaci projektové dokumentace na překladiště odpadu.
Termín: 30. 4.2021

2194/63/RM/2021 Snížení nájemného v nebytových prostorách -

I. Rada města schvaluje
snížení náemného od l. l. 2021 do 31. 3, 2021 panu

za pronájem nebytových prostor v l. PP budovy č. p. na N m ve Velkém Meziri dle
nájemní smlouvy ze dne 6. 12. 2018 na l, - Kč a za pronájem nebytových prostor v l. NP budovy č. p. 79 na
Náměstí ve Velkém Meziříčí a za část pozemku p.č. 68, k. ú. Velké Meziříčí dle nájemní smlouvy ze''dne
18. 12.2019 na l,- Kč.
Snížení se netýká úhrad plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatky k nájemním smlouvám, které byly s
Obecníku.

uzavřeny na nebytové prostory na

Termín: 31. 5. 2021

2195/63/RM/2021 Snížení nájemného v nebytových prostorách - Filda gastro s. r. o.

I. Rada města schvaluje
snížit nájemné od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 společnosti Filda gastro s. r. o., IČ:09517341,

za pronájem nebytových prostor v l. NP budovy č. p. 79 na Náměstí ve Velkém
Meziříčí dle nájemní smlouvy ze dne 19. 10. 2020 na l,- Kč. Částka za úklid toaleta společných "prostor bude"
nájemcem hrazena v původní výši.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatek k nájemní smlouvě se spol. Filda gastro s. r. o. o snížení nájemného za l. Q 2021.
Termín: 15. 5. 2021



2196/63/RM/2021 Zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru na Obecníku
I. Rada města souhlasí

^zvereÍnemm, zamemzmeny smlouvy ° vyPŮJČCe. zedne„14-ll-2()14 uzavřené s Výchovným ústavem, základní
i.'.,?_ea,n'SKOIaa.stt'edÍskoYychoYné Péce' vdké Meziříčí K Rakůvkám l, IČ: 48'895 440, se sídlem K'

;a.m.9w;L'5?401 velké Mezirlcí spočívající ve zúžení předmětu výpůjčky o nebytový"prosto7kanceláře č.
206_o výměře 30 m_2_umistěné ve 3. NP budovy'"0becník" č. p. 79 na Náměstí ve Velkem~M'ezin;čí."
II. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. zveřejnit záměr změny smlouvy o výpůjčce s Výchovným ústavem.
Termín: 3. 5. 2021

2197/63/RM/2021 Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce s JUPITER dub, s. r. o.
I. Rada města schvaluje

^Se^^ío^t^^'^Jke.smlouXě^vyPQj?ce ze. d.ne 2-1. :.2012 uzavřené se spol. JUPITER dub, s. r. o.. Velké
zi^l'..IC46_967036'„NamestL17' 594 01 velké Meziříčí, kterým se zúžuje'-DředmetvyDŮ]čkyo'stůl skládací

v pořizovací hodnotě 3. 833,20 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce s JUPITER dubem.

Termín: 31. 5.2021

2198/63/RM/2021 Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl. Čermákova 2039/53
I. Rada města odkládá

bod Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl. Čermákova
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit materiál na příští schůzi rady města

Termín: 5. 5. 2021

2199/63/RM/2021 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
k n- ní na emní smlouw na * na adrese Čermákova 2065/10, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 31. 05. 2021.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s
(Čermákova 2065/10).

Termín: 31. 5.2021

2200/63/RM/2021 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za I. Q 2021
I. Rada města bere na vědomí

mjomiace o nedoplatcích na nájemném a platbách za služby v bytech a nebytových prostorác
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové



1. 1. předložit RM pohledávky za II. Q 2021.

Termín: 31. 7.2021

2201/63/RM/2021 Zpráva o činnosti bytové komise za I. čtvrtletí 2021

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti bytové komise.
II. Rada města ukládá

l, Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit do RM zprávu o činnosti bytové komise za II. Q 2021.
Termín; 31.7.2021

2202/63/RM/2021 Pronájem pozemku na koupališti

I. Rada města schvaluje
uzavřeni náemní smlouw mezi Sportovištěm VM, příspěvkovou organizací a firmou Evem group

v areálu letního koupaliště Palouky p.č. 2913/8 k. ú. Velké Meziříčí v době od 15. 6.
do 31. 8. 2021 o celkové ploše li m2 pro umístění foodtracku k zajištění občerstvení pro veřejnost a dále na
stejné parcele pronájem budky o celkové ploše 3 m2 k zajištění prodeje zmrzliny a to'za částku ve výši 25 tis.
Kč. Náklady na energie budou hrazeny samostatně.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení řediteli Sportoviště VM, příspěvkové organizace
Termín: 30.4.2021

2203/63/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci březnu a dubnu 2021 do rozpočtu
města Velké Meziříčí - viz příloha
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpo&u města

Termín: 30. 4. 2021

2204/63/RM/2021 Mateřská škola VM - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova
1523/10 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a
uděluje písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy
materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:
Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/10 .......................184.679,30 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 30. 4. 2021

2205/63/RM/2021 Rozpočtové opatření - dotace o. p.s. Zdravotní klaun



I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
RozdélenK 5,tis-_Kč-_§ 3549 poskytnuti dotace příjemci Zdravotní klaun o. p. s., se sídlem Paříkova 355/7, 190
00 Praha 9, IC: 265 47 953 jako finančnf příspěvek na pokrytí nákladů spojených s realizací zdravotních
klauniád v zařízeních Nemocnice Jihlava a Třebíč
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle z.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpoftů.
Termín: 14.5. 2021

III. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30.4.2021

2206/63/RM/2021 Rozpočtové opatření - projekt "Příběhy našich sousedů"

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 23 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 23 tis. Kč - § vzdělávací projekt "Příběhy našich sousedů" v ZŠ Sokolovská
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.4.2021

2207/63/RM/2021 Rozpočtové opatření - zajištění provozu parkovacích automatů

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj; 100 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 100 tis. Kč - § 2219 zajištění provozu parkovacích automatů
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 4. 2021

2208/63/RM/2021 Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Velké Meziříčí

I. Rada města souhlasí

s předtožením žádosti o poskytnutí dotace na dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Velké
Meziříčí na rok 2022.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zpracovat žádost "Pořízeni nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Velké Meziříčí na
rok 2022" a předložit ji příslušnému orgánu.

Termín: 13. 5.2021

2209/63/RM/2021 Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Olší nad Oslavou
I. Rada města souhlasí



s předložením žádosti o poskytnutí dotace na dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Olší nad
Oslavou na rok 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zpracovat žádost ̂ 'Pořízeni nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Olší nad
Oslavou na rok 2022" a předložit ji příslušnému orgánu.

Termín: 13. 5. 2021

2210/63/RM/2021 Provozní řád věže kostela

I. Rada města schvaluje
provozní řád pro výstup na věž kostela sv. Mikuláše dle znění uvedeného v oříloze.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení k zajištění výroby
Termín: 30. 4.2021

2211/63/RM/2021 Rozpočtové opatření - otevření věže kostela

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 13 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 13 tis, Kč - § 3319 otevření věže kostela
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 4. 2021

2212/63/RM/2021 Rozpočtové opatření - zadávací řízení na zhotovitele staveb

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 200 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezen/a
Rozdělení: 100 tis. Ke - §3412 rekonstrukce zimního stadionu - zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby

100 tis. Kč - § 4351 bytový dům pro seniory - zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpo&u města.
Termín: 30. 4. 2021

2213/63/RM/2021 Očkovací místo COVID-19, Náměstí 17, Velké Meziříčí - smlouva o spolupráci s FN
Brno a související organizační opatření

I. Rada města schvaluje
^ay^'-.^TÍOUYy ? SP^IUPráci meziměstem Velké Meziříčí, IČ:00295671, Jupiter dubem s. r. o. Velké Meziříčí,
::46967036 a Fakultní nemocnicí Brno, IČ: 65269705, kterou se město Velké Meziříčí společně s JUPITER

dubem s. r. o. VM zavazuje:
'_. PIene?at čast, nebytoyych Prostor v přízemí objektu čp. 17 na Náměstí ve Velkém Meziříčí k bezplatnému
?-°:čaÍněm^ užívání(do 31. :12,2021) za účelem zřízení a provozování dočasného očkovacího místa CÓVÍD-19,
zajistit a nést ze svého úklid těchto prostor a spotřebu energií,
- přenechat FN Brno k bezplatnému dočasnému užívání potřebné vybavení očkovacího místa (nabyté)'
- zajistit po technické stránce konektivitu



- zajistit a bezplatně poskytnout personálu očkovacího místa obědy
- organizovat dopravu na Náměstí ve VM vymezením dostatečného poftu parkovacích míst pro klienty a obsluhu
očkovacího místa
II. Rada města schvaluje
změnu organizace dopravy na Náměstí ve Velkém Meziříčí ve dnech, kdy bude probíhat očkování v očkovacím
Tjist-é. v^pite,1'clubl^ s-ro-, VM' zeJmfna vymezení dostatečného počtu parkovacích míst pro přijíždějící"
očkované osoby a obslužná vozidla očkovacího místa
III. Rada města schvaluje
v souladu s ČI. 5 Ceníku placeného stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací
^-v,/,^ené.,oblasti, města velké Mezirícíze dne 24 2. 2021 výjimku tak, že na parkovacích místech vymezených
pro klienty očkovacího místa a pro vozidla obsluhy očkovacího místa je po dobu provozu očkovacího místa stání
těchto vozidel zdarma
IV. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. vyhotovit k podpisu Smlouvu o spolupráci s FN Brno dle bodu I. usnesení

V. Rada města ukládá
Termín: 30. 4. 2021

l. Janu Klikarovi

1. 1. zajišťovat změnu organizace dopravy na Náměstí ve Velkém Meziříčí dle bodu II. usnesení
Termín: 31. 12.2021


