
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 66. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 2. 6. 2021

2272/66/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 66. schůze rady města ze dne 2. 6. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 66. schůze rady města ze dne 2. 6. 2021 Ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo Sulce

2273/66/RM/2021 Schválení programu 66. schůze rady města konané dne 2. 6. 2021

I. Rada města schvaluje
program 66. schůze rady města ze dne 2. 6. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 66. schůze rady města ze dne 2. 6. 2021
3. Schválení programu 66. schůze rady města konané dne 2. 6. 2021
4. Připomínky k zápisu z 65. zasedání rady města
5. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

k tíží pozemku města pare. č. 1540/3, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí
6. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

k tíží pozemků města pare. č. 1810, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí a
pare. č. 2537, k. u. Lavičky

7. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k tíží pozemku města pare. č. 2743, k. u. Velké Meziříčí

8. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k tíží pozemku města pare. č. 6274, k. u. Velké Meziříčí

9. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k tíží pozemků města pare. č. 2837/2 a 2838/1, k. u. Velké Meziříčí

10. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.
2801, k. u. Velké Meziříčí, úl. Novosady

11. Návrh na změnu nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s.,
umístění reklamnfho zařízení

12. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 13, k. u
Hrbov u Velkého Meziříčí

13. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2818/3,
obec a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka, restaurace v
budově Obecník

14. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2804/6,
obec a k. u. Velké Meziříčí, letní zahrádka - úl. Novosady

15. Návrh na prodej plynárenského zařízení, k. u. Velké Meziříčí, úl
Bezručova

16. Ukončení společného nájmu bytu Čermákova 2064/8
17. Prodloužení nájemních smluv na byty
18. Zveřejnění záměru podstoupení smlouvy
19. Projekt na rekonstrukci Areálu zdraví
20. Rozpočtové opatření - dotace pro spolek Junák-český skaut Velké Meziříčí

(ZM)
21. Rozpočtové opatření - přijetí daru z Kraje Vysočina (ZM)
22. Rozpočtové opatření-vratka "Učíme se ze života pro život" ZS Sokolovská

(ZM) - .. . . .. __. _..
23. Rozpočtové opatření - vratká OP VVV Šablony I ZS Sokolovská (ZM)
24. Rozpočtové opatření - IS VĚRA pro příspěvkové organizace I. etapa (ZM)



25. Rozpočtové opatření - dar (ZM)
26. Rozpočtové opatření - příspěvky na provoz vyvolané nouzovým stavem

(ZM)
27. Rozpočtové opatření - převod dotace pro Sociální služby města Velké

Meziříčí (ZM)
28. Účetní závěrka města Velké Meziříčí za rok 2020 (ZM)
29. Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2020 (ZM)
30. Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů obecní policie
31. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové

2001, 594 Ol Velké Meziříčí
32. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací
33. Odměny ředitelkám určených škol
34. Ceník koupaliště
35. Souhlas s přijetím daru
36. Schválení podpory Grantového programu podpory kultury
37. Akce na náměstí - BURGER BEER FEST 26. 6. 2021; ŘECKÝ VEČER 4. 7.

2021
38. Výsledek hospodaření za l. Q roku 2021
39. Den zdraví ve Velkém Meziříčí dne 7. září 2021

40. Žádost o povolení uzavření náměstí ve Velkém Meziříčí - "7. ročník
Memoriálu zasloužilých funkcionářů"

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

42. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc květen 2021
43. Uvěř na rekonstrukci zimního stadionu ve Velkém Meziříčí - schválení

vyhodnocení nabídek (ZM)
44. Uvěř na rekonstrukci bytového domu pro seniory Velké Meziříčí -

schválení vyhodnocení nabídek (ZM)
45. Různé
46. Závěr

2274/66/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemku města pare. č. 1540/3, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, ktíži pozemku města pare. č. 1540/3, k. u. Hrbov u Velkého 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: 25.6.2021

2275/66/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města pare. č. 1810, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí a pare. č. 2537, k. u. Lavičky

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, k tíží pozemku města pare. č. 1810, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí a
pare. č. 2537, k. u. Lavičky za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení VN, kabelové vedení NN,
telekomunikační síť, 2 kabelové pilíře 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: 25.6.2021

2276/66/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemku města pare. č. 2743, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, ktíži pozemku města pare. č. 2743, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění distribuční soustavy - kabelové vedení 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: 25.6.2021

2277/66/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemku města pare. č. 6274, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, ktíži pozemku města pare. č. 6274, 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: 25.6.2021

2278/66/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemků města pare. č. 2837/2 a 2838/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, k tíží pozemků města pare. č. 2837/2 a pare. č. 2838/1, 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
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: 25. 6.2021



2279/66/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 2801, k.
u. Velké Meziříčí, úl. Novosady

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, ktíži pozemku města pare. č. 2801, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění distribuční soustavy - kabelového vedení 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 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: 25.6.2021

2280/66/RM/2021 Návrh na změnu nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s., umístění
reklamního zařízení

I. Rada města schvaluje
změnu 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 na umístění reklamního panelu na
pare. č. 3967 u dálnice Dl, obec a k. u. Velké Meziříčí, a to tak, že se prodlužuje nájemní doba o pět let, t. j. do
26. 10. 2026 s možností okamžitého ukončení smlouvy v případě, že by po případné změně zákona bylo
umístění reklamního panelu v rozporu s tímto zákonem. Město je oprávněno v měsíci dubnu a srpnu každého
roku bezplatně umístit reklamu a společnost BigBoard Praha, a. s. je povinna umožnit umístění
reklamy. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dodatek k nájemní smlouvě k podpisu.
Termín: 30.6.2021

2281/66/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 13, k. u. Hrbov u
Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o wDŮičce mezi DŮcitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelkou

na část o výměře cca 120 m2 z pozemku pare. č. 13, k. u. Hrbov u
Velkého Meziříčí, za účelem zřízení parkoviště ze zatravňovacích dlaždic 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, dlaždice budou umístěny v minimálně
dvou metrové vzdálenosti od kmene stromů rostoucích na předmětném pozemku, na pozemku nebudou
prováděny terénní úpravy ani změna konfigurace terénu, nebude se jednat o vyhrazené stání či parkování a
vypůjčitelka nebude nikomu bránit v užívání.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 30,7.2021

2282/66/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u.
Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka, restaurace v budově Obecník

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 16 m2 z pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění letní zahrádky a dřevěných schodků mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjcitelem



společností Filda gastro s. r. o.,
ode dne podpisu do 31. 10. 2021.
II. Rada města ukládá

l. Mg r. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

na dobu určitou, a to

Termín: 11. 6.2021

2283/66/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2804/6,obec a k. u.
Velké Meziříčí, letní zahrádka - úl. Novosady

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 2804/6, obec a k. u. Velké Meziříčí za
u ~ l m místění letní hra kv m i '"itelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem

na dobu určitou, a to ode dne podpisu do 31. 10. 2021.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 11.6. 2021

2284/66/RM/2021 Návrh na prodej plynárenského zařízení, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezručova

I. Rada města schvaluje
prodej hmotné nemovité věci - plynárenského zařízení včetně všech jeho součástí a příslušenství ve vlastnictví
města Velké Meziříčí s názvem: „Prodloužení STL plynovodu a 2 přípojky pro BD", nacházející se na pozemcích
pare. č. 2863/3, 2863/56, 2863/51, 2867/1 a pare. č. 2871/5, obec a k. u. Velké Meziříčí společnosti GasNet,
s. r.o, se sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 Ol Ústí nad Labem, IČO: 27295567, za kupní cenu ve výši 367.298
Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti.
Termín: 25.6.2021

2285/66/RM/2021 Ukončení společného nájmu bytu Čermákova 2064/8

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemního vztahu k bytu na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí
dohodou, výhradním nájemcem předmětného bytu se od 01.07.2021 stává
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení společného nájmu bytu pro na adrese Čermákova 2064/8.

Termín: 15.7.2021

2286/66/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 30. 06. 2022,



• byt na adrese Náměstí 24/25 ve Velkém Meziříčí s Výchovným ústavem, základní škola a
střední škola. Velké Meziříčí, K Rakůvkám l, K Rakůvkám 916/1, 594 Ol Velké Meziříčí do
30.06.2022,

• byt na adrese Čermákova 2009/49 ve Velkém Meziříčí s do
30. 06. 2022,

• byt na adrese Školní 2055 ve Velkém Meziříčí s do
30. *. 122,

• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velké Meziříčí s o 2 roky.

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

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatky na na adrese Náměstí 24/25
úst- v} Čermákova 2009/49 i }, Školní 2055

Výchovný
, rmákova 2066/57

Termín: 31. 7.2021

2287/66/RM/2021 Zveřejnění záměru postoupení smlouvy

I. Rada města schvaluje
zveřejnit záměr postoupení nájemní smlouvy uzavřené mezi spol. Falco computer, s. r. o., IČ 48908673, se
sídlem Pod Hradbami 2003/3, Velké Meziříčí ze dne 7.2.2019 na nebytow rostor (sklep Šatlava) nacházející se
v l. PP budovy č. p. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí na fyzickou osobu od 1. 7. 2021.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. zveřejnit záměr postoupení smlouvy na "Šatlavu na Obecníku".
Termín: 7.6. 2021

2288/66/RM/2021 Projekt na rekonstrukci Areálu zdraví

I. Rada města doporučuje
zastuDitelstvu města schválit oroekt Areál zdr ví V l M 'n""

II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit materiál pro jednání ZM.

v bníú ra a zateplení fasády vypracované

Termín: 21.6.2021

2289/66/RM/2021 Rozpočtové opatření - dotace pro spolek Junák-český skaut Velké Meziříčí (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 25 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 2 i "- 4 kytnutí dotace příjemci Junák-český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s. se
sídlem , IČ: 488 95 539

Účel: dotace na podporu činnosti skautského střediska, materiální a táborové
vybavení, vzdělávání vedoucích
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové



1. 1. připravit materiál do zastupitelstva.
Termín: 11.6. 2021

2290/66/RM/2021 Rozpočtové opatření - přijetí daru z Kraje Vysočina (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 225 tis. Kč - pól. 4122 přijetí daru z Kraje Vysočina na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání
převodem zřizovatelských funkcí
Rozdělení: 85 tis, Kč - § 3421 oprava podlahy učebny v budově Dózy - náklady hrazené městem

140 tis. Kč - § 3421 zvýšení příspěvku na provoz pro Dózu-středisko volného času - nákup
vybavení
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. připravit materiál do zastupitelstva.

Termín: 11.6.2021

2291/66/RM/2021 Rozpočtové opatření-vratka "Učíme se ze života pro život" ZS Sokolovská (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 106 559,00 Kč- § 6402 ZŠ Sokolovská vrácení finančních prostředků na účet města Velké
Meziříčí
Rozdělení: 106 559,00 Kč - § 6402 převod vrácených finančních prostředků Kraji Vysočina
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit tento materiál na zasedání ZM 22.6.2021

Termín: 22.6. 2021

2292/66/RM/2021 Rozpočtové opatření - vratká OP VW Šablony I ZŠ Sokolovská (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 17 277,00 Kč - § 6402 ZS Sokolovská vrácení dotace na účet města Velké Meziříčí
Rozdělení: 17 277,00 Kč - § 6402 převod vrácené dotace MSMT prostřednictvím Kraje Vysočina
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit tento materiál na zasedání ZM 22. 6. 2021

Termín: 22.6.2021

2293/66/RM/2021 Rozpočtové opatření - IS VĚRA pro příspěvkové organizace I. etapa (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 600 tis. Kč - § 6409 rezerva na investice
Rozdělení: 600 tis. Kč - § 6171 ORG 950 zavedení jednotného informačního systému IS VĚRA v
příspěvkových organizacích -1. etapa (cena za licence + implementaci)
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do zastupitelstva.
Termín: 11. 6.2021



2294/66/RM/2021 Rozpočtové opatření - dar (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 30 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 30 000 00 Kč -§ 3419 poskytnutí daru

jako odměnu za zisk titulu juniorské mistryně světa a za 3. místo v soutěži
družstev na MS juniorů
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit tento materiál na zasedání ZM 22.6.2021
Termín: 22.6.2021

2295/66/RM/2021 Rozpočtové opatření - příspěvky na provoz vyvolané nouzovým stavem (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 34 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 10 tis. Kč - § 3111 zvýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Velké Meziříčí

24 tis. Kč - § 3113 zvýšení příspěvku na provoz pro ZS Oslavická
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do zastupitelstva.
Termín: 11. 6.2021

2296/66/RM/2021 Rozpočtové opatření - převod dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí
(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatřeni:
Zdroj: l 333 617,00 Kč - § 4351 přijatá dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí,
příspěvkovou organizaci
Rozdělení: l 333 617,00 Kč - § 4351, pól.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 22. 6. 2021

Termín: 22.6.2021

2297/66/RM/2021 Účetní závěrka města Velké Meziříčí za rok 2020 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Velké Meziříčí za období od 1. 1. 2020 -
31. 12. 2020. Obsahem materiálu je:
-rozvaha k 31. 12. 2020
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
- příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2020
- přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2020
- přehled o peněžních tocích k 31. 12.2020
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2020
- zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020



- inventarizační zpráva za rok 2020
- přehled hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12.2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. po schválení v ZM zajistit vyhotovení protokolu o schválení účetní závěrky 2020 a zaslat na Kraj Vysočina.
Termín: 30.6.2021

2298/66/RM/2021 Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2020 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2020 dle předložených materiálů
včetně rozdělení zdrojů po finančním vypořádání a souhlasí tak s celoročním hospodařením za rok 2020 bez
výhrad.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Velké Meziříčí za rok
2020 bez výhrad.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva.
Termín: 11.6. 2021

2299/66/RM/2021 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů obecní policie.

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Velké Meziříčí schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů
obecní policie s městysem Křižanov, Benešovo nám. 12, IČO: 00294616, a to ve znění dle přílohy

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Předložit tento návrh smlouvy na jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí dne
22. 6. 2021.

Termín: 22.6.2021

2300/66/RM/2021 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
uzavřít náiem ní srn l v n

dobu určitoi
Náhradník:
II. Rada m sta ukládá

v n l'i n rlové2001 594 Ol Velké Meziříčí s
Nájemní smlouva na

v'"e na emného 40 00 Kc/m2/měsíc.

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu
Meziřiči.

v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké

Termín: 31. 12.2021

2301/66/RM/2021 Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací

I. Rada města schvaluje
účetní závěrky níže uvedených příspěvkových organizací, sestavených v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a ztráty a
příloha k datu 31. 12. 2020:



Základní škola a materská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace
Mateřská škola Velké Meziříčí, jiříspěvková organizace
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Muzeum Velké Meziříčí
Městská knihovna Velké Meziříčí

Doza -středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Sociální služby města Velké Meziříčí
Sportoviště VM, příspěvková organizace
II. Rada města schvaluje
výsledky hospodaření níže uvedených příspěvkových organizací dle účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 a
e'ich rozdělení:

Název organizace

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí,
Lhotky 42, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí,
Mostiště 50, příspěvková organizace

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková
organizace

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055,
příspěvková organizace

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13

Muzeum Velké Meziříčí

Městská knihovna Velké Meziříčí

Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí,
příspěvková organizace

Základní umělecká škola Velké Meziříčí,
příspěvková organizace

Sociální služby města Velké Meziříčí

Sportoviště VM, příspěvková organizace

III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení příspěvkovým organizacím města

Výsledek
hospodaření

120 604,13

152 421,35

186 558,83

96 567,71

4 603,75

670 017,79

136464,38

897,31

78 355,48

26 500,58

166 976,97

454 433,39

Příděl do
fondu

odměn (Kč)

0,00

15 000,00

37 300,00

00,00

0,00

134 003,56

50 000,00

0,00

15 670,00

Příděl do
rezervního

fondu (Kč)

120 604, 13

137421,35

149 258,83

96 567,71

4 603,75

536 014,23

86 464,38

897,31

62 685,48

5 000,00 21 500,58

40 000,00

60 000,00

126 976,97

394433,39

Termín: 30. 6. 2021

2302/66/RM/2021 Odměny ředitelkám určených škol



2303/66/RM/2021 Ceník koupaliště

I. Rada města souhlasí

s navrženým ceníkem příspěvkové organizace Sportoviště VM pro Koupaliště Palouky
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 18. 6.2021

2304/66/RM/2021 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí
ve smyslu §27 'k /
daru - knih od
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

b. o rozDočto 'ch pravidlech územních rozpočtů s přijetím věcného účelového
dle žádosti ze dne 19. 5. 2021.

Termín: 18.6.2021

2305/66/RM/2021 Schválení podpory grantového programu podpory kultury

I. Rada města schvaluje
poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory kultury města Velké Meziříčí 2021 těmto příjemcům:

l. na akci Fajtfest ve výši 50 000,- Kč
2. na akci Krucipusk+support ve výši 50 000,- Kč
3. TJ Sokol Velké Meziříčí, IS 48894591 na publikaci 100 let velkomeziřfčské házené ve výši

34 500,- Kč
4. SH ČHS Sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí IC: 43379346 na vydání Almanachu ke 150.

výročí založ ní "" 2 000,-Kč
5. na vydání publikace Filozofie pod mostem ve výši 50 000,- Kč
6. Jéčku s. r. o., IC 08560129 na akci 2. Rockový BurgerBeerFest ve výši 10 000,- Kč

II. Rada města bere na vědomí
že částka 50 000,- Kč schválená RM 13. 1. 2021 příjemci na akci HELPPárty byla příjemcem po
jejím vyplacení vrácena v plné výši na účet města Velké Mezin z d vodu zrušení podpořené akce a částka
50 000,- Kč schválená RM 13. 1. 2021 příjemci Muzikanti dětem, z. s. na akci Muzikanti dětem nebyla z důvodu
zrušení podpořené akce vyplacena. Finanční prostředky ve výši 100 000,- Kč z těchto akcí zůstávají k dispozici
pro rozdělení dalším žadatelům.
III. Rada města schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv podle § 10 a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantovém programu podpory kultury 2021 s
příjemci dle bodu I. usneseni
IV. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit schválené částky do rozpočtu města

V. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. připravit k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle bodu III. usneseni

Termín: 18.6.2021

Termín: 30. 6.2021



2306/66/RM/2021 Akce na náměstí - BURGER BEER FEST 26. 6. 2021; ŘECKÝ VEČER 4. 7. 2021

I. Rada města schvaluje
uzavření spodní strany náměstí v sobotu 26. 6. 2021 v době od 6. 00 hod od 22. 00 hod v důsledku konání akce
BURGER BEER FEST
II. Rada města schvaluje
uzavření spodní strany náměstí v neděli 4. 7 2021 od 12.00 hod do 22.00 hod v důsledku konání akce ŘECKY
VEČER
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Milanu Dufkovi

1. 1. zajistit uzavření náměstí na odboru dopravy a požádat o koordinaci městskou policii a technické služby
Termín: 15.6.2021

2307/66/RM/2021 Výsledek hospodaření za l. Q roku 2021

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s. r.o.
bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti za l. Q roku 2021

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. předat usnesení vedoucímu ekonomovi společnosti Ing. Třeštíkovi
Termín: 15. 6. 2021

2308/66/RM/2021 Den zdraví ve Velkém Meziříčí dne 7. září 2021

I. Rada města souhlasí
se záměrem uspořádání Dne zdraví na téma "Zdraví hledej v přírodě" v úterý 7. září 2021, na Náměstí ve
Velkém Meziříčí dle předloženého návrhu.
II. Rada města souhlasí

s částečnou uzavírkou veřejného prostranství a komunikace od staré budovy radnice po budovu Jupiter dubu s.
r. o., s omezením parkovacích míst v tomto prostoru dne 7. září 2021, od 6. 00 hod. do 17. 00 hod., dle
přiložené mapky uzavírky.
III. Rada města souhlasí

s výpůjčkou veřejného prostranství na Náměstí, 7. září 2021 neziskovým organizacím a organizátory vybraným
podnikatelským subjektům, prezentujícím zde svou činnost a produkty.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. uspořádat 7. září 2021 Den zdraví na Náměstí ve Velkém Meziříčí
Termín: 7. 9. 2021

2309/66/RM/2021 Žádost o povolení uzavření náměstí ve Velkém Meziříčí - "7. ročník Memoriálu
zasloužilých funkcionářů"

I. Rada města souhlasí

l. s uzavřením náměstí v neděli 5. září 2021 od 10. 00 hod do 19. 00 hod na soutěž "7. ročníku Memoriálu
zasloužilých funkcionářů".

2. s bezplatným umístěním stánků na náměstí s občerstvením pro soutěžní družstva a pro návštěvníky
soutěže na soutěž "7. ročník Memoriálu zasloužilých funkcionářů".

3. s poskytnutím finančního příspěvku z kapitoly 5512 Požární ochrana ze schváleného rozpočtu města 2021
na zajištění odměn pro vítěze na soutěž "7. ročníku Memoriálu zasloužilých funkcionářů".

II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit součinnost s městskou policií při soutěžích.



Termín: 3. 9. 2021

2310/66/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziňčí za
měsíc květen 2021

2311/66/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc květen 2021

2312/66/RM/2021 Úvěr na rekonstrukci zimního stadionu ve Velkém Meziříčí - schválení
vyhodnocení nabídek (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit pořadí nabídek na úvěr "Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém
Meziříčí" v rámci jednotlivých variant ve výzvě:
Varianta A - fixní sazba o dobu trvání úvěru:
l. Československá obchodní banka a. s.
2. Komerční banka, a. s.

Varianta B - sazba na bázi PŘÍBOR 3M + marže baň :

l. Komerční banka, a. s.
2. Československá obchodní banka a.s.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zastupitelstvo 22.6.2021.

Termín: 11. 6.2021

2313/66/RM/2021 Úvěr na rekonstrukci bytového domu pro seniory Velké Meziříčí - schválení
vyhodnocení nabídek (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit pořadí nabídek na úvěr "Bytový dům pro seniory Velké Meziříčí" v rámci
jednotlivých variant ve výzvě:
Varianta A - fixní sazba o dobu trvání úvěru:
l. Komerční banka, a. s.
2. Československá obchodní banka a.s.

Varianta B - sazba na bázi PŘÍBOR 3M + marže baň :

l. Komerční banka, a. s.
2. Československá obchodní banka a.s
II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zastupitelstvo 22. 6. 2021.

Termín: 11. 6.2021


