
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 64. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 5. 5. 2021

2214/64/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 64. schůze rady města ze dne 5. 5. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 64. schůze rady města ze dne 5. 5. 2021 Ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo Šulce

2215/64/RM/2021 Schválení programu 64. schůze rady města konané dne 5. 5. 2021

I. Rada města schvaluje
program 64. schůze rady města ze dne 5. 5. 2021:
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Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 64. schůze rady města ze dne 5. 5. 2021
Schválení programu 64. schůze rady města'konané dne 5. 5. 202"!'
Připomínky k zápisu z 63. zasedánf'rady města
Pracovní skupina pro rozvoj centra města
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města v k. u.
Velké Meziříčí, úl. Bezručova
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovacf
a.. no.Yý„návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, lokalita
Hliniště

Žádost o prodej plynárenského zařízení, k. u. Velké Meziříčí, úl
Bezručova -.. -- .. --.,. -.,

z „st„° vyPfi.lčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké
Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka, restaurace v budově Obecník'
zádo„sto výPŮJČku části pozemku pare. č. 2804/6, obec a k^u. Velké
Meziříčí, Novosady
^vt^h_n,a uzavř?, n' ?.mloíJ. YY o. yyR.Q-ičce části Pozemku pare. č. 2818/3,
obec a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka" r~'" " -~""'
Návrh na^ záměnu smlouvy o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací
Sportoviště VM

Prc>dlouzení nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s.,
umístění reklamního zařízeni' ^,--- - . -.. -, -. -.,
Návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě se spol. Technické
služby VM s. r. o.
Obsazení bytů
Prodloužení nájemních smluv na byty
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru na Obecníku
Zapojení transferů do rozpočtu města
ZSOslavická - nabídka nepotřebného majetku, převod na PO Sportoviště

ZS Oslavická VM - nabídka nepotřebného majetku
Rozpoctoyé °Patření - renovace a oprava obecních památníků pádiví
v Mostištfch

Rozpočtové opatření - oprava fasády na KD Mostiště
Dodatek k nájemní smlouvě
Záměr pronájmu na zimním stadionu
Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce
Konání svatebních obřadů



28. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o Velké Meziříčí
za měsíc duben 2021

29. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc duben 2021
30. Dotace kraje na rekonstrukci zimního stadionu
31. Návrh na obsazení městské pouti pro rok 2021 pouťovými atrakcemi a

pronájem části náměstí

32. yyrozuměni o neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl. Čermákova

33. Různé
34. Závěr

2216/64/RM/2021 Pracovní skupina pro rozvoj centra města

I. Rada města ruší

pracovní skupinu pro rozvoj centra města ve složení: předseda - Ing. František Smažil a členové: Josef
Komínek, MUDr. Libor Beneš, Ing. František Fňukal, Ing. arch. Alexandros Kaminaras, MÚDr.~Jjří KaÍe^ Mqr.
Tomáš Rapušák ' ' ' ------. --.—,..—.. -... . -^, ,,y..
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. informovat o tomto usnesení bývalé členy pracovní skupiny pro rozvoj centra města
Termín: 7. 5.2021

2217/64/RM/2021 Navrh smlouvV o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města v k. u. Velké
Meziříčí, úl. Bezručova

I. Rada města schvaluje
změnu usneseni č. 2162/62/RM/2021, kter/m schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve
prospechspolečnosti GasNet', s;''-0-. ' sesídlem Klíšská 940/96' Kh5e' 40° 01 ústí nad Labem, zastoupená na
základě plné moci společností GasNet Služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovic'e76Ó2~00"Bmo", k
tm-poze. mkůměsta Parc-,č;2863/, 3' 2863/56, 2863/51, 2867/1 a pare. č. 2871/5,'obecyk.-i VeFkeMeziř'íčí, 'za
u.čelemuioženíPlynát'ensl<ého zařízení „STL plynovod a 2 ks přípojek pro BD na ulici Bezručova ve Velkém"
Meziříčí, císlo^stavby: 8800093636" a to tak, že jednorázová úplata za zřízení věcného břemene bude ve wši
605 Kč včetně DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti.

Termín: 28.5.2021

2218/64/RM/2021 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovací a now
návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, lokalita Hliniště

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovací uzavřené mezi městem Velké Meziříčí ic
budoucím obdarovaným a společností ATIKA - LYSÝ, s. r.o., se sídlem -—- """" "-'"jg^J'
budkám dárcem dne 25. 7. 2019 na parkovací místa, chodníky, asfaltovou komunikaci a veřejné osvitlení.
II. Rada města schvaluje
uza^em-smj^^o_smlouve. budoucll<uprllna Parkovací místa, chodníky, asfaltovou komunikaci, veřejné
.

o^!!l^í:-PJ^fové ,sch.odi^,mezi. bytovymi domy BD 01 a B'D 02 dešťovou kanalizaci včetně ORL~vymezené
VKOOrdinacrlLsituaa kakci "Výstavba bytových domů, lokalita Hliniště Velké Meziříčí" a" parkovou zeleň ďle-
výkresu č. l Ozeleněni^ - Novy stav^ vybudovaných na nn mku města Dare. . T/ST, obec a k. u. Velké
Mez'5-se spolecností ATIKA'LYSÝ; s-n0'se sídlem„ ~ ~~ "' ~ ' ' ÍCO: 6073261oTzastoGupené
jednatelem Miroslavem Lysým za kupní cenu 1. 000 Kč.

III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové



1. 1. připravit k podpisu dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovací a smlouvu o smlouvě budoucí

Termín: 31. 5.2021

2219/64/RM/2021 Žádost o prodej plynárenského zařízení, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezručova
I. Rada města schvaluje
z№-relně_nLzaměl'u prodeje hmotné n.em°vite. y.ěci -. Plynárenského zařízení včetně všech jeho součástí a
příslušenství ve vlastnictví města Velké Meziříčí s názvem: „Prodloužení STL plynovodu a'I2 'přípojky"pro BD".
na.chaz.ejlcl', se na P°zemcích„Parc: c. 2863/3, 2863/56, 2863/51, 2867/1 a parc'/č7287l^^blecTk. Tv'eíke
Meziříčí za kupní cenu ve výši 367.298 Kč. ' ' ' . ------—-, -,
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 2.6.2021

2220/64/RM/2021 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí,
- letní zahrádka, restaurace v budově Obecník

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 16 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: 2. 6.2021

2221/64/RM/2021 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2804/6, obec a k. ú. Velké Meziříčí.
Novosady ' ., -----—--..—.—..—.,

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 2804/6, obec a k. u. Velké Meziříčí za

mium'sten'. letnl'. zahradky-po uplynutí zákonné ihůty ke zveřejnění záměru budou radou města stanoveny
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.
Termín: 2. 6. 2021

22-2,̂ 61/RM^£21.Návr^na ""vření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u.
i. Náměstí - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí za

'letní zahrádky mezi půičitelem městem Velké Meziříčf a vypůjčitelem společností Kavama"a
?Í??Ot2elrmoska s'r'°" se sídlem na dobu urátou' artoode"dnePodPÍSu~sml°u"vy
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu



Termín: 4.6.2021

^223Z64S202.1 Návrh na změnu smlouvv o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací
VM

I. Rada města schvaluje

^menusmiouyyo vyPŮJČCe uzavřené dne l. 9. 2020 mezi městem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací
SPOItovištěvM_se sídlem Yrchovecká 1091/37' velké Meziříčí jako vypůjčitelem'a to tak7že"se'přeďmět:"

:kyz,LIÍUjl° PI'odeJ"í stánekna koupališti a předmět výpůjčky se rozšiřuje o podklad-poďkluzište~GLICE.
smlouvy o výpůjčce se nemění.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce

Termín; 30. 6. 2021

2224/64/RM/2021 Prodloužení nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s., umístění
reklamního zařízení ' ' --—---—-, --,

I. Rada města schvaluje
zvereÍněnLzamel'u zmeny náJemní smlouvy ze dne 26. 10. 2011 uzavřené mezi městem jako pronajímatelem a
společností BigBoard Praha, a. s., se sídlem Donská 275/9, Praha 101 00 jako nájemcem ̂"umístění'
reklamního panelu na pare J. 3967 u dájnice Dl, obecná k. u. Velké Meziříčí, a to tak, že se prodlužuje nájemní

iopětlet, J. j. do 26. 10. 2026 a město je oprávněno v měsíci dubnu a srpnu bezplatner-umfstit7ekiamu'a
^ol^črost^Board Praha, a. s. je povinna umožnit umístění reklamy. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
II. Rada města ukládá

l, Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti, zveřejnit záměr změny smlouvy a připravit materiál pro jednání
rady města

Termín: 2.6.2021

2225/64/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě se spol. Technické služby VM

I. Rada města schvaluje

náležitosti nájemní smlouvy se nemění.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s TS k podpisu.
Termín: 30.6.2021

2226/64/RM/2021 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít náiemní mlo na bvt na adrese Horn městská 359/29 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou.
výše nájemného 55,-K m2/m sic. ' ---—-.-—-.—-^, -. ^,

l. náhradník:
2. náhradník:

II. Rada města schvaluje



uzavřít nái mní smlouvu bvt n

výše nájemného 51,42 Kč/m2/měsíc.

láhradník:

láhradník:

rmákova 2065/10 Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let,

v nebo
Karlov 708/76 V-' -

obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

III. Rada města schvaluje
v případě uskutečnění výměny:

schvalu'6 rada města uzavření nájemní
- ir i nebo na byt adrese Bezručova 1543/12 s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s

vřít dohodu o úkon ní nájmu bytu na adrese Karlov 7 /76 Velk' Meziříčí <;
nebo bytu na adrese Bezručova 1543/12 s

IV. Rada města schval '

V. Rada schvaluje
zařadit žádost o výměnu bytu
výměnu bytu.
VI, Rada města neschvaluje
přidělení jiného bytu a vyřazuje ze seznamu žádostí o výměnu tyto žádosti:

do seznamu

do seznamu žádostí o

která se z městského bytu odstěhovala
jehož nájemní smlouva nebyla prodloužena.

Vil. Rada města neschvaluje
přidělení bytu a zařazení do seznamu žádostí o byt tyto žádosti:

VIJI. Rada města neschvaluje
přidělení bytu a vyřazuje ze seznamu žádostí o byt tyto žádosti:

IX. Rada města ukládá



l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit na emní smlouvy na byt na adrese Hornoměstská 359/29 Velké Meziříčí (,
na byt na adrese Čermákova 2065/10, Velké Meziříčí ~-).

)a

Termín: 30. 6. 2021
1. 2. v případě uskutečnění výměny:

připravit náje f smlouvu na byt na adrese Karlov 708/76, V l Meziříčí
nebo na byt na adrese Bezrucova 1543/12, Velké Meziříčí ).

Termín: 30.6.2021

2. Dagmar Bdinkové

2. 1. v případě uskutečnění výměny:
Dři ví dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Karl v /76, Velké Meziříčí

nebo bytu na adrese Bezručova 1543/12

3. Aleně Halasové

3. 1. informovat žadatele o byt a o výměnu bytu o usnesení RM.

Termín: 30.6.2021

Termín: 31. 5.2021

2227/64/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 Náměstí 24/25 ve Velkém Meziříčí s
do . ,.2022,

• byt na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s
31.05. 022,

• byt na adrese Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s
31. 05. 2022.

V ostatním zůstávají shora uvedené smlouvy beze změny.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. DřiDravit k podpisu dodatky na bvtv pq adrese Náměstí 24/25
Čermákova 1927/4 ).

do

do

, Bezručova 1520/7 (p.

Termín: 30.6.2021

2228/64/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru na Obecníku

I, Rada města schvaluje

^tř5?t?, í^m^u_^r?.̂ áj?^neby?:oveho.pro^rukanFe^ c:. ?06 ° vyměře 30 m2 umístěné ve 3. NP budovy
^Obecnik" č. p. 79 na Náměstf ve Velkém Meziříčí, která je součástí pozemku p.č. 68, k. ú.~Velké Meziříčí."
II. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu kanceláře č. 206 ve 3. NP v budově Obecník.

Termín: 31. 5. 2021

2229/64/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí



se, zaPojením uce!ově urcených transferů přijatých na účet města v měsíci dubnu 2021 do rozpočtu města Velké
Meziříčí - viz příloha
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 31. 5.2021

2230/64/RM/2021 ZS Oslavická - nabídka nepotřebného majetku, převod na PO Sportoviště VM
I. Rada města souhlasí

Radamesta. velké Mezii:ÍCÍJako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická
JOO/20 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku'PO a

uděluje písemný souhlas s převodem předmětného majetku uvedeného v tabulce, do vlastnictví příspěvkové
wganizace^SportovišJte^VM, Vrchovecká 1091/37 prostřednictvím darovací smlouvy uzavřené mezi'ŽS"
Oslayická^(JC:702 82 226) jako dárcem a Sportoviště VM (IČ: 092 41 019) jako obdarovanvm:
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 .. '................„. 86.494,43'Kc"
II. Rada města uděluje
písemný souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Sportoviště VM s přijetím daru dle bodu I, usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci ZŠ Oslavická a Sportoviště VM.
Termín: 14. 5.2021

2231/64/RM/2021 ZS Oslavická VM - nabídka nepotřebného majetku
I. Rada města souhlasí

Radamesta velké MezirícíJako znzovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická
1800/20 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, rěsp. bezúplatně převedeného majetku PO a'
^d.iuí^Iiíse^"yy,souhlas s.lilwidací Přeclmětnéhc) majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy
materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:
Zapadni škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 .................. 105. 102, - Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 14. 5.2021

?.2_32/^R.M/2021 ROZPOČtové opatření - renovace a oprava obecních památníků padlým v
Mostištích

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
zdr°J.: . 120 000,00 Kč - § 6409 rezerva místní části Mostiště
Rozdělení: ^ ^ ^ ^120 000,00 Kč - § 3326 renovace a oprava obecních památníků padlým v Mostištích
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 5. 2021

2233/64/RM/2021 Rozpočtové opatření - oprava fasády na KD Mostiště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:



Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: ^50 tis. Kč - § 3392 oprava fasády na KD a hasičce v m. č. Mostiště - dofinancování dle ceny z

řízení
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 5.2021

2234/64/RM/2021 Dodatek k nájemní smlouvě

I. Rada města schvaluje

^^LD^,at^s_c'_1, ^ !1áJemní smlouvě ze dne l 11. 2020 mezi Sportovištěm VM, příspěvkovou organizací,
/m hotejovým klubem^, sj-. o^a_společnostíAQUEKO gastro, s. r. o. (související s odstoup'ením^ď nájemní

!mtouvy-zestranyspolečností AQUEKO gastr0' s^r-o.) Tímto'dodaťkem se'z nájemnií smlouvy vyjímá smluvní'
strana AQUEKO gastro, s. r. o.. y nájemní smlouvě nadále zůstává smluvní strana Sportoviště a HC. Ostatní'
ustanovení nájemní smlouvy zůstávají bez změny.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 14. 5. 2021

2235/64/RM/2021 Záměr pronájmu na zimním stadionu

I. Rada města schvaluje
?Té,^^r?.náJmu nebytovych Prostor, které se nachází v l NP budovy č. p. 1091, na pozemku p. č. 1320/2, v k.
ú^. Velké Meziříčí na adrese Vrchovecká 1091, Velké Meziříčí, zapsané'v kata5tru'nemovitostf'na"LVč"677Í'c
obec a k. u. Velké Meziříčí o výměře celkem 133, 5 m2 sestávající se z místností:
Sklad 8 m2
Úklidová komora 0,5 m2
Kuchyně 8, 5 m2
Restaurace 102, m2
Šatna personál 1,6 m2
WC personál 1,2 m2
WC muži - předsíň 5 m2
WC muži 0,9 m2
Úklidová komora l m2
WC ženy - předsíň 2, 3 m2
WC ženy 2 m 2
za účelem Drovozování restaurace pro

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. zajistit vyvěšení záměru na úřední desce.

Termín: 14. 5.2021

2236/64/RM/2021 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací

2237/64/RM/2021 Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce

I. Rada města schvaluje
dodate.kč^5. ke smtouvě o, výpůjčce ze dne 17. 12. 2007 ve znění dodatků č. 1-4, uzavřené mezi městem Velké
Mezmcí a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina p.o. Jihlava, kterýmže mém vyčet mo"vitvch věcí ve
výpůjčce.



II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. zpracovat dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 17. 12. 2007.
Termín: 14.5. 2021

2238/64/RM/2021 Konání svatebních obřadů

I. Rada města ruší
Usnesení číslo 295/16/RM/2011 ze dne 1. 6. 2011 v celém rozsahu.
II. Rada města stanovuje
sobotu. v-dobe-od-8:oo. do 14:0° hodin (PořadíJednotliyýc^ svatebních obřadů bude stanoveno tak, aby na sebe
navazovaly) dnem konání pro svatební obřady a úředně určenou místností obřadní síň městského úřadu.'
III. Rada města schvaluje
pn!oženy, objednávkovy list,služebPři svatebním obřadu a pověřuje jejím podpisem vedoucího správního
odboru či matriční úřad s účinností od 15. května 2021.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit účinnost přijatých usnesení s platností od 15. května 2021.

Termín: 15. 5. 2021

2239/64/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí za
měsíc duben 2021

2240/64/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc duben 2021

2241/64/RM/2021 Dotace kraje na rekonstrukci zimního stadionu

I. Rada města schvaluje
záměr podání žádosti o individuální dotaci na rekonstrukci zimního stadionu ve výši 8 465 000 Kč ke Kraii
Vysočina.
II. Rada města pověřuje
Ing. Zuzanu Vjllertovou a Ing. Michala Hořínka vypracováním a podáním žádosti.
III. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 5. 2021

^42/64/RM/2021 Návrh na obsazení městské pouti pro rok 2021 pouťovými atrakcemi a pronájem

I. Rada města schvaluje
zení městské pouti ve dnech 10. -13. června 2021 panem Františkem Hubeným,

Podmínky n jmu jsou následující:

• nájemné činí 170.000 Kč,
• naváženi atrakcí do vymezeného prostoru je umožněno pouze ve ftvrtek 10. 6. 2021 od 0:00

hod. do 5:00 hod. Začátek provozování atrakcí bude v pátek 11. 6. 2021 od 13:00 hod.
Vyklizena náměstí a odjezd vozidel z náměstí do pondělí 14. 6. 2021 do 6:00 hod. "pod-pokutou
za nedodržení času vyklizení 5.000 Kč za každou započatou hodinu,



* ^^ ,j.e Povinen, zaPlatit pronajímateli v pondělí 14. 6. 2021 do 9:00 hod. nájemné ve výši
170roooK lk této častce v PříPadě nesplnění podmínky počtu atrakcí bude přičtena pokuta
10. 000 Kč, popř. jiné pokuty stanovené v těchto podmínkách konání pouti,

• nájemce je dále povinen poslechnout pokyny městské policie a zástupců městského úřadu,
• nájemce je povinen nepouštět reprodukovanou hudbu v době konání svateb na městském

l?^_dě, ' Ykosteleav době konání bohoslužeb pod pokutou 10.000 Kč za každý jednotlivý
případ. Časy budou upřesněny ve smlouvě dle skutečného stavu. Nájemce je povinen
dodržovat noční klid pod pokutou 10. 000 Kč za každý jednotlivý případ. Od 22:00 hod. do
23. 00 hod. mohou být atrakce v provozu pouze bez zvukového doprovodu,

• v případě, že se v termínu konání poutě nájemce s atrakcemi nedostaví a nebude je
provozovat, zaplatí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč,

• nájemce odpovídá za bezpečnost a provoz atrakcí a je povinen předložit pronajín
revize a certifikáty,

• parkování vozidel si nájemce zajistí sám na své náklady,
• odběr el. energie, popř. dalších služeb si zajistí a uhradí nájemce,
• ve smlouvě budou uvedeny jednotlivé druhy atrakcí, časy a vstupné na jednotlivé atrakce,
• pro umístění atrakcí je nutno dodržet vydlážděný prostor náměstí a atrakce nesmí tento prostor

do komunikace přesahovat s výjimkou bobové dráhy přesahující cca 1,5 m,
• nájemce je povinen zajistit dodržování všech opatření v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-

'l

• pokud protiepidemiologická opatření nedovolí konání pouti, smlouva oozbwá platnosti

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zaslat písemné usnesení rady města žadateli

2. M g r. Zdeňce Zemanové

2. 1. připravit k podpisu návrh nájemní smlouvy

Termín: 21.5.2021

Termín: 28.5.2021

2243/64/RM/2021 Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl. Čermákova 2039/53
I. Rada města schvaluje
„uzavrcní dohodv n" ní n emní smlouvy na byt na adrese Čermákova 2039/53, 594 Ol Velké
Meziříčí s dohodou k 31 . 5. 2021
- uzavření n emní smlouvy počínaje l. 6. 2021 s

na byt ^ na adrese Čermákova 2039/53, 594 Ol Velké Meziříčí na dobu určitou do 31. l. 2022.
výše nájemného 55 Kč/m2/měsíc ' ' -.--—-. -.———... ^^,

II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dohodu o ukončení náemnf smi uvy na byt Čermákova 2039 s a
připravit nájemní smlouvu s

Termín: 15. 6. 2021


