
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 65. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 19. 5. 2021

2244/65/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 65. schůze rady města ze dne 19. 5. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 65. schůze rady města ze dne 19. 5. 2021 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Petra Veličku

2245/65/RM/2021 Schválení programu 65. schůze rady města konané dne 19. 5. 2021

I. Rada města schvaluje
program 65. schůze rady města ze dne 19. 5. 2021:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,
18,
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu z 65. schůze rady města ze dne 19. 5. 2021
Schválení programu 65. schůze rady města konané dne 19. 5. 2021
Připomínky k zápisu z 64. zasedání rady města
Návrh Sportovní komise na jmenování nového člena
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č
4540/1, k. u. Velké Meziříčí, lok. Fajtův kopec
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
3627/52, k. u. Velké Meziříčí, úl. U Statku
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s
Krajem Vysočina

Zadost o prodej častí pozemků pare. c. 44/7 a pare. č. 312/1, k. u. Kúsky
zádcl. st. ° Pro(JeJ části pozemku pare. č. 48/19, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí - návrh na změnu usnesení
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 339, k. u.
Velké Meziříčí, úl. Hornoměstská

Návrh na změnu smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 3627/97, k. u.
Velké Meziříčí, lok. Hliniště
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 1320/6,
obec a k. u. Velké Meziříčí, ulice Vrchovecká - letní zahrádka
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku pare. č. 2817, obec
a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 2232/2, k. u.
Velké Meziříčí jehož součástí je garáž, úl. Františkov
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 2259/1, k. u.
Velké Meziříčí
Žádost o umístění mobilní zdi na náměstí
Změna smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru na Obecníku
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Komenského
594 Ol Velké Meziříčí --. -. -... -.. -. -.. --,„,
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2021
Zapojení transferů do rozpočtu města
Termín řemeslného trhu o pouti v roce 2021
Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení Bezděkov
Rozpočtové opatření - vratký pokut z úsekového měření Dl
Rozpočtové opatření - PD překladiště odpadu na skládce TKO
Světový den bez tabáku ve Velkém Meziříčí 2021
Otevření věže kostela

Souhlas s realizací projektu Šablony III



29, Úprava platu ředitelce příspěvkové organizace
30. NKT Půlmaratón 2021
31. Různé
32. Závěr

2246/65/RM/2021 Návrh Sportovní komise na jmenování nového člena

I. Rada města jmenuje
JUDr. Pavla Zachu členem sportovní komise s hlasem poradním.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. aktualizovat personální složení sportovní komise na webových stránkách města.

2. Aleně Hortové

2. 1. předat informace jmenované osobě.

Termín: 31. 5. 2021

Termín: 31. 5.2021

2247/65/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 4540/1,
k. u. Velké Meziříčí/ lok. Fajtův kopec

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízen i věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá^ Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, k tíží pozemku města pare. č. 4540/1, k. u. Velké Meziříčí, za účeíem
umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN, kabelové skříně NN na pozemku za účelem jejího
provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstraněnL 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: 11. 6. 2021

2248/65/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
k. u. Velké Meziříčí, úl. U Statku - - - - - —. .—... — ...„. - ^-. -... ̂ ^.̂ ,

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zh'zen[ věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá^ Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, k tíží pozemku města pare. č. 3627/52, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN, telekomunikační síť na pozemku za účelem jejího
provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu a 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: 11. 6.2021



2249/65/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Krajem
Vysočina

I. Rada města schvaluje
uzavřeni smlouvy o budoucí_smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, IČ 708 90 749, se
sídlem Zižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako povinným a městem Velké Meziříčí jako oprávněným za účelem
zřízeni a provozování stavby „Osvětlení přechodu pro pěší - úl. Jihlavská". Oprávněný ze služebnosti má v
souvislosti se zřízením a provozem stavby právo vstupovat a vjíždět na pozemek pare. č. 5627/1, k. u. Velké
Meziříčí^za účelem prohlídky a údržby stavby. Služebnost se sjednává bezúplatně a na dobu, po kterou bude
oprávněným provozována stavba na pozemku.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města kraji Vysočina

Termín: 11. 6.2021

2250/65/RM/2021 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 44/7 a pare. č. 312/1, k. u. Kúsky

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 80 m2 z pozemku pare. č. 44/7 a části o výměře cca 60 m2
z pozemku a, . /l k. u. Ku ̂  a doporučue zastupitelstvu města schválit oř ; předmětných částí
Pozemků . do společného jmění
manželů za kupní cenu 130 Kč/m .
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: 30. 9. 2021

2251/65/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 48/19, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí -
návrh na změnu usnesení

I. Rada města schvaluje
změnu usnesení rady města č. 1935/55/RM/2020 ze dne 16. 12. 2020, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje
části o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 48/19, k. u. Mo<*iStě u Velkého Meziříčí a doDoručila z stupitelstvu
města schválit prodej předmětné části pozemku za kuoní
cenu 300 K m2 t tak ~ do oručuie mé schv lit orode předmětné části pozemku

do společného jmění manžel za
kupní cenu 300 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 22.6.2021

2252/65/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 339, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Hornoměstská

I. Rada města schvaluje
vř ní smlouw o náimu mezi pronalímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

na část o výměře 44 m2 z pozemku pare. č. 339, k. u. Velké Meziříčí
za účelem už vání jako zahrádky 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 220 Kč.
II. Rada města ukládá



l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.

Termín: 30.7.2021

2253/65/RM/2021 Návrh na změnu smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 3627/97, k. u. Velké
Meziříčí, lok. Hliniště

I. Rada města schvaluje
změnu smlouvy o nájmu ze dne 18. 10. 2019 na část o výměře 360 mz z pozemku pare. č. 3627/97, k. u. V Iké
Meziříčí uzavřené m i pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem společností ATli<^- LYSÝ, s. r.

, a to tak, že se od l. 6. 2021 zužuje předmět nájmu o 55 m2 z pozemku
pare. č. 3627/97, k. u. Velké Meziříčí. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o nájmu.

Termín: 1.6. 2021

2254/65/RM/2021 Návrh na llzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 1320/6, obec a k. u.
Velké Meziříčí, ulice Vrchovecká - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 22 m2 z pozemku pare. č. 1320/6, obec a k. '. V Ik' Meziříčí za
u clem umíst ní l i hr kv mezi DŮičitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčiteíem

na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do
31. 1 . 021.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 4. 6. 2021

2255/65/RM/2P.21 Návrh"a uzavře"í smlouvy o výpůjčce částí pozemku pare. č. 2817, obec a k. u.
Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce částí o výměře 40 m2 z pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké Meziříčí za

lem umí ní l i qhrádky mezi oůičitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností Jéčko s. r. o.,
na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do 31. 10. 2021.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu k podpisu.

Termín: 4.6.2021

2256/65/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 2232/2, k. u. Velké
Meziříčí jehož součástí je garáž, úl. Františkov

I. Rada města schvaluje
uzavřeni smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 2232/2 o výměře 21 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí, jehož
součástí e stavba: Velké Meziříčí, aaráž mezi oůcitelem městem Velké Meziříčí a vypůjdtelem

za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na
dobu neurčitou s možnosti ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany
i bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou.
II. Rada města ukládá



l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 30.7. 2021

2257/65/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 2259/1/ k. u. Velké
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 2259/1, obec a k. u. Velké Meziříčí mezi půjčitelem městem
Velké Meziříčí a vypůjčitelem spolkem FC Velké Meziříčí, z. s., se sídlem U Tržiště 2236/2, Velké Meziříčí, IČO:
15544940, za účelem trénování dětí za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s možností
ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedení důvodu s
tříměsíční výpovědní lhůtou a za podmínky převzetí odpovědnosti za pozemek.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 30.7.2021

2258/65/RM/2021 Žádost o umístění mobilní zdi na náměstí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 5 m2 z pozemku pare. č. 2818/3 a části o výměře cca 4 m2 z
pozemku pare. č. 2813, oba pozemky obec a k. u. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města hospici, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání
rady města.

Termín: 16.6. 2021

2259/65/RM/2021 Změna smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru na Obecníku

I. Rada města schvaluje
uzavřeni dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze dne 14. 11. 2014 uzavřené s Výchovným ústavem, základní škola,
střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám l, IČ: 48 895 440, se sídlem K RakQvkám
916/1, 594 Ol Velké Meziříčí, kterým bude k 31. 5. 2021 zúžen předmět výpůjčky o nebytový prostor kanceláře č.
206 o výměře 30 m2 umístěné ve 3. NP budovy "Obecník" č. p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce s Výchovným ústavem.

Termín: 1.6.2021

2260/65/RM/2021 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Komenského 6/10, 594 Ol
Velké Meziříčí. ' ----.———.—-——.. --.. .„... -.. -.^..^«,.»,

I. Rada města schvaluje
u vřít 'iemní louvu na praná em bytu v DPS na ulici Komenskéh / 94 Ol Velké Meziříčí s

Nájemní
smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, nájemného 40,00 Kc/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

2261/65/RM/2021 Rozbor hospodaření k 31.3.2021

I. Rada města schvaluje
rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 31.3. 2021
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové
1. 1. doložit usnesení ke zpracovanému rozboru

Termín: 31. 5.2021

2262/65/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelové určených transferů přijatých na účet města v měsíci květnu 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. 5.2021

2263/65/RM/2021 Termín řemeslného trhu o pouti v roce 2021

I. Rada města schvaluje
navržený termín, skladbu sortimentu a umístění stánků při prodejním trhu dne 13. 6.2021.
U. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předat usneseníJ. Souhradové

Termín: 24.5.2021

2264/65/RM/2021 Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení Bezděkov

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 150 tis. Kč - § 2212 oprava komunikací na úl. Bezděkov
Rozdělení: 150 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení na úl. Bezděkov
II. Rada města ukládá

l, Kateřině Čejkové
1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpo&u města.

Termín: 31. 5.2021

2265/65/RM/2021 Rozpočtové opatření - vratký pokut z úsekového měření Dl

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 300 000,00 Kč - § 2299, org 2288 příjmy z pokut-úsekové měření Dl
Rozdělení: 300 000,00 Kč - § 2299, org 2288 vratký z pokut-úsekové měření Dl

II. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové



1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

Termín: 31. 5.2021

2266/65/RM/2021 Rozpočtové opatření - PD překladiště odpadu na skládce TKO

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 66 550,- Kč - pól. 8115 Fond Technických služeb VM s. r. o.
Rozdělení: 66 550,- Kč - § 3722 projektová dokumentace pro překladiště odpadu na skládce TKO
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 5.2021

2267/65/RM/2021 Světový den bez tabáku ve Velkém Meziříčí 2021

I. Rada města schvaluje
bezplatné zpřístupnění věže kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí pro veřejnost ve dnech 25. 6. 2021 -
27. 6. 2021, V souvislosti s pořádáním kampaně Světový den bez tabáku.

II. Rada města ukládá

l. Lucii Brožové

1. 1. zajistit zorganizování akce.

Termín; 25.6.2021

2268/65/RM/2021 Otevření věže kostela

I. Rada města schvaluje
podmínky pro zpřístupnění věže kostela sv. Mikuláše v roce 2021:
l. Bude uzavřena smlouva o výpůjčce dle návrhu s Římskokatolickou farností Velké Meziříčí, Náměstí 16/18
2. Provozní doba bude od l. 6. 2021 do 12. 9. 2021 a to PO-SO 9:00-18:00 a NE 12:00-18:00 hod.
3. Jednotné vstupné 20,- Kč.

II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. uzavřít přiloženou smlouvu o výpůjčce

Termín: 31. 5.2021

2269/65/RM/2021 Souhlas s realizací projektu Šablony III

I. Rada města souhlasí

s realizací projektu Šablony III Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání OPWV 80-ZŠ ŠKOLNÍ 2055
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 31.5.2021

2270/65/RM/2021 Úprava platu ředitelce příspěvkové organizace



2271/65/RM/2021 NKT Půlmaratón 2021

I. Rada města souhlasí
s konáním akce "NKT Půlmaratón 2021'
II. Rada města souhlasí

s použitím znaku města pro účely propagace akce.
III. Rada města ukládá

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

dne 12. 6. 2021 na Náměstí.

Termín: 31. 5.2021


