
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 67. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 16. 6. 2021

2314/67/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 67. schůze rady města ze dne 16. 6. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 67. schůze rady města ze dne 16. 6. 2021 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Petra Veličku

2315/67/RM/2021 Schválení programu 67. schůze rady města konané dne 16. 6. 2021

I. Rada města schvaluje
program 67. schůze rady města ze dne 16. 6. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 67. schůze rady města ze dne 16. 6. 2021
3. Schválení programu 67. schůze rady města konané dne 16. 6. 2021
4. Připomínky k zápisu z 66. zasedání rady města
5. Náborový příspěvek pro strážníky Městské policie Velké Meziříčí 2021
6. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č.

5495/1 a 5524/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Františkov
7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.

952/5, k. u. Svařenov
8. Návrh na uzavření dodatku č. l ke smlouvě o zřízení služebnosti s Nej. cz

s. r. o.

9. Návrh na změnu usnesení, Návrh na prodej movitého majetku
nacházejícího se v restauraci zimního stadionu

10. Návrh na darování movitého majetku příspěvkové organizaci Sportoviště
VM

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

12. Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 2884/1, obec a k. u.
Velké Meziříčí, úl. Nad Plovárnou a nový návrh na zveřejnění záměru
pronájmu

13. Návrh na koupi pozemku pare. č. 6051/114, k. u. Velké Meziříčí
14. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5711, obec a k. u. Velké Meziříčí,

úl. K Novému nádraží
15. Žádost o prodej pozemku pare. č. 3618/5 a částí pozemků pare. č.

3610/1, 3627/97, obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. U Statku
16. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění mobilní zdi na

náměstí
17. Obsazení bytů
18. Prodloužení nájemních smluv na byty
19. Zveřejnění záměru pronájmu garáže
20. Souhlas s přijetím daru
21. Zapojení transferů do rozpočtu města
22. Rozpočtové opatření - volnočasová plocha Hliniště (ZM)
23. Rozpočtové opatření - dopravnf auto pro SDH Mostiště
24. Rozpočtové opatření - pořízení ojetého dopravního automobilu pro

zásahovou jednotku SDH Mostiště
25. Školské rady při základních školách
26. Žádost ZS Sokolovská
27. Dodatky smluv o výpůjčce



28. Souhlas s užitím znaku, záštita města
29. Kola pro Afriku 2021
30. Výsledek hospodaření JUPITER dubu, s. r o

2021
31. Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2021
32. Různé
33. Závěr

Velké Meziříčí za I čtvrtletí

2316/67/RM/2021 Náborový příspěvek pro strážníky Městské policie Velké Meziříčí 2021

I. Rada města schvaluje
poskytování náborového příspěvku ve výši 50 000,- Kč nově nastupujícím strážníkům Městské policie Velké
Meziříčí, a to počínaje náborovou kampaní spuštěnou v červnu 2021.
II. Rada města schvaluje

dva typy Smluv o poskytnutí náborového příspěvku uzavíraných mezi městem Velké Meziříčí a zájemcem o práci
u Městské policie Velké Meziříčí, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

III. Rada města svěřuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, starostovi pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o poskytnutí náborového příspěvku se zájemci o
práci u Městské policie Velké Meziříčí.

IV. Rada města pověřuje

starostu podpisem smluv o poskytnutí náborového příspěvku.
V. Rada města ukládá

l. Janu Klikarovi

1. 1. připravit náborovou kampaň, kde bude zdůrazněno poskytnutí náborového příspěvku. Tuto náborovou
kampaň rozjet na webových stránkách města, ve Velkomeziříčsku, apod.

Termín: 30.6.2021

2317/67/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č. 5495/1 a
5524/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Františkov

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, k tíží pozemků města pare. č. 5495/1 a pare. č. 5524/1, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemního kabelového vedení VN, telekomunikační sítě a
podpěrného bodu (sloupu) VN 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: 2. 7.2021

2318/67/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 952/5, k.
u. Svařenov

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. 952/5, k. u. Svařenov, 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: 2. 7. 2021

2319/67/RM/2021 Návrh na uzavření dodatku č. l ke smlouvě o zřízení služebnosti s Nej.cz s. r. o.

I. Rada města schvaluje
změnu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 19. 10. 2020 uzavřené mezi městem Velké Meziříčí
jako povinným a společností Nej.cz s. r. o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, 148 00 jako
oprávněným za účelem uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích města pare. č.
1482/7, 1482/1, 1499/2, 1499/1, 1568/3, 1568/128, 1568/129, 1600/4, 1589 a to tak, že se ČI. I. ruší v celém
rozsahu a nahrazuje se novým zněním dle přílohy Dodatek č. l. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti.
Termín: 2. 7.2021

2320/67/RM/2021 Návrh na změnu usnesení, Návrh na prodej movitého majetku nacházejícího se v
restauraci zimního stadionu

I. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 2187/63/RM/2021 ze dne 21. 4. 2021, ve kterém, schválila změnu smlouvy o výpůjčce
uzavřené dne l. 9. 2020 ve znění dodatku č. l ze dne 24. 11. 2020 mezi městem jako půjčitelem
a příspěvkovou organizací Sportoviště VM se sídlem Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí jako vypůjčitelem a to
tak, že se rozšiřuje předmět výpůjčky o podíl ve výši 1335/6692 na pozemku pare. č. 1320/2, k. u. Velké
Meziříčí, čímž se celý pozemek pare. č. 1320/2, k. u. Velké Meziříčí dává do výpůjčky a dále se předmět
výpůjčky rozšiřuje o nebytovou jednotku č. 1091/2, nacházející se v budově č. p. 1091 a na pozemku pare. č.
1320/2, k. u. Velké Meziříčí, čímž se dává do výpůjčky celá stavba: Velké Meziříčí, č. j3. 1091, byt. dům, k. u.
Velké Meziříčí, včetně movitého majetku, dle přílohy Seznam movitého majetku a v ČI. IV. se mění odst. 3, a to
tak, že se do výpůjčky dává výše uvedený majetek bez movitých věcí.
II. Rada města schvaluje
Drode' movitého maietku uvedeného v příloze tohoto usnesení

za kupní cenu ve výši 22. 480 Kč.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce.

IV. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit kupní smlouvu k podpisu.

Termín: 28.6.2021

Termín: 29. 6.2021

2321/67/RM/2021 Návrh na darování movitého majetku příspěvkové organizaci Sportoviště VM

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit darování majetku uvedeného v příloze tohoto usnesení příspěvkové organizaci
Sportoviště VM se sídlem Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí.



II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

2322/67/RM/2021 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 3627/97, k. u. Velké
Meziříčí, lok. Hliniště

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy ze dne 18. 10. 2019, ve znění dodatku č. l ze dne l. 6. 2021, na část o výměře 360
m2 z pozemku pare. č. 3627/97, k. u. Velké Meziříčí uzavřené mezi orona'ímatelem městem Velké Meziříčí
a nájemcem společností ATIKA - LYSÝ, s. r. o., se sídlem Nájemní smlouva bude
ukončena dohodou ke dni 30. 6. 2021.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájmu.
Termín: 28.6.2021

2323/67/RM/2021 Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 2884/1, obec a k. u. Velké
Meziříčí, úl. Nad Plovárnou a nový návrh na zveřejnění záměru pronájmu

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu ze dne 15. 4. 2014, na užívání části o výměře 192 m2 z pozemku pare. č. 2884/1,
obec a k. u. Velké Meziříčí' za účelem užívání ako zahrada mezi Drona'ímatelem městem Velké Meziříčí a
n i

. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke
dni podpisu dohody o ukončení.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 192 m2 z pozemku pare. č. 2884/1, k. u. Velké Meziříčí, za roční
nájemné 5 Kč/m2.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

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

2. Ing. Blance Brodské

2. 1. zveřejnit záměr pronájmu a připravit materiál na projednání radou města.

Termín: 30.7.2021

Termín: 25.8. 2021

2324/67/RM/2021 Návrh na koupi pozemku pare. č. 6051/114, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
z Ditel m' schválit ko

činí 342.000 Kč.

z mku car . č. 60 1/114 o výměře 1. 140 m2, k. u. Velké Meziříčí od
za kupní cenu 300 Kč/m2. Celková kupní cena

II. Rada města bere na vědomí

pachtovní smlouvu ze dne l. 7. 2014, ve znění dodatku č. 2 ze dne 27. 7. 2018, uzavřenou mezi
Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako propachtovatelem a Zemědělským družstvem Oslavice
jako pachtýřem za účelem provozování zemědělské výroby na pozemku pare. č. 6051/114, k. u. Velké Meziříčí.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města prodávajícímu a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.



Termín: 14.9.2021

2325/67/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5711, obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. K
Novému nádraží

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 280 m2 z pozemku pare. č. 5711, obec a k. u. Velké Meziříčí a
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku společnosti COMPREX CZ s. r.o., se
sídlem K Novému nádraží 2256, Velké Meziříčí, IČO: 27684946.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 14.9.2021

2326/67/RM/2021 Žádost o prodej pozemku pare. č. 3618/5 a částí pozemků pare. č. 3610/1,
3627/97,obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. U Statku

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 3618/5, části o výměře cca 8 m2 z pozemku pare. č. 3610/1 a části
o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 3627/97, všechny pozemky obec a k. u. Velké Meziříčí a "i i

n hv'l' r ' ř m" ' části pozemku a předmětných částí pozemkům

II. Rada města uk ada

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města

Termín: 14. 9. 2021

2327/67/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění mobilní zdi na náměstí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem Domácí hospic Vysočina,
o. p. s., se sídlem Vratislavovo náměstí 115, 592 31, Nové Město na Moravě na část o výměře cca
5 m2 z pozemku pare. č. 2818/3 a část o výměře 4 m2 z pozemku pare. č. 2813, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění mobilní zdi na dobu určitou od 26. 6. 2021 do 31. 7. 2021.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 25.6.2021

2328/67/RM/2021 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít na emní smlouvu na bvt-

nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

na adrese Hornoměstská 359/29 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, výše

l. náhradník:
2. náhradník:

3. náhradník;

II. Rada města schvaluje



už vřít na'mní ml n n r ~ rmákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, výše nájemného

53,06 Kč/mz/měsíc.

l. náhradník: ,
2. náhradník:

III. Rada města schvaluje
uzavřít náemní smlouvu na byt na adrese Nad Sv. Josefem 1719/17 ve Velkém Meziříčí s

5. Nájemní smlouva na dobu určitou l
roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

IV. Rada města se

do seznamu žádostí o byt.
V. Rada města neschva uje
přidělení bytu a zařazení do seznamu žádostí o byt tyto žádosti:

VI. Rada města neschvaluje
přidělení bytu a vyřazuje ze seznamu žádostí o byt tuto žádost:

Vil. Rada města schvalu e

Vlil. Rada m ta ukládá
jako spolužadatele.

doplnit

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvy na byt na adrese Hornoměstská 359/29 Velké Meziříčí, na byt na
adrese Čermákova 2065/10, Velké Meziříčí a na byt na adrese Nad Sv. Josefem 1719/17, Velké
Meziříčí.

Termín: 30. 9. 2021

2. Aleně Halasové

2. 1. informovat žadatele o byt o usnesení RM.
Termín; 31.7.2021

2329/67/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:

roky,
na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s o dva



• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
ro

• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
ro

• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
dva rokv

• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s

dva

• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
roky.

V ostatním zůstávají shora uvedené smlouvy beze změny.

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. ři r vit k jsi d

o dva

o dva

o

o dva roky,
dv roky,

o

o dva

kv na rm'k 2066/57

Termín: 31. 7.2021

2330/67/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu garáže

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu garáže č. ev. 765, která je součástí pare. č. 2232/3 v k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Kalasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu garáže na Františkově.

Termín: 15. 7.2021

2331/67/RM/2021 Souhlas s přijetím daru.

I. Rada města souhlasí
v souladu s § 27 žák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, s přijetím účelově určeného nepeněžitého daru ( vybavení "Čtyři v řadě"v hodnotě 5 590,-Kč za
účelem využiti k realizaci potřeb seniorů registrované sociální služby) od Nadačního fondu Českého rozhlasu, se
sídlem Vinohradská 12, 120 00 Praha 2 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí,
Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Martě Muchové

1. 1. předat usnesení Mgr. Janě Jurkové.
Termín: 22.6.2021

2332/67/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci květnu 2021 do rozpočtu města
Velké Meziříčí - viz příloha
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města



Termín: 30. 6. 2021

2333/67/RM/2021 Rozpočtové opatření - volnočasová plocha Hliniště (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 650 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 650 tis. Kč - § 3412 volnočasová plocha Hliniště - dofinancování akce
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. materiál je zpracován do zastupitelstva.

Termín: 22.6. 2021

2334/67/RM/2021 Rozpočtové opatření - dopravní auto pro SDH Mostiště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 55 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 55 tis. Kč - § 5512 dopravní automobil pro zásahovou jednotku SDH Mostiště - dofinancování
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30.6.2021

2336/67/RM/2021 Školské rady při základních školách

I. Rada města jmenuje
členy do školských rad při základních školách takto:
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 - Miroslav Jágrik, Mgr. Pavla Kamanová
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 - Josef Komínek, Marta Muchová
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace - Ing. František Komínek, MUDr. Jiří Kaše
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace - RNDr. Petr Vrána
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace - Ing. Milan Musil

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení ředitelům základních škol
Termín: 30.6.2021

2337/67/RM/2021 Žádost ZŠ Sokolovská

I. Rada města nesouhlasí
s vyhrazením dvou parkovacích míst pro návštěvníky a zaměstnance školy na ulici Komenského.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 30.6. 2021

2338/67/RM/2021 Dodatky smluv o výpůjčce

I. Rada města schvaluje



předložené Dodatky smluv o výpůjčce mezi městem a Dózou-střediskem volného času a dále mezi městem a
Základní školou Velké Meziříčí, Oslavická 1899/20.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrej Javůrkové

1. 1. zajistit uzavření schválených dodatků
Termín: 30.6.2021

2339/67/RM/2021 Souhlas s užitím znaku, záštita města

I. Rada města souhlasí
s užitím znaku města pro propagaci a s udělením záštity města pro kulturní akci konanou v areálu bývalého
Svitu ve dnech 20. a 21. srpna 2021 pro pořadatele společnost Vanity dub s. r. o., Příkop 843/4 Brno.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 30.6.2021

2340/67/RM/2021 Kola pro Afriku 2021

I. Rada města souhlasí
s konáním charitativní akce "Kola pro Afriku 2021"
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Švecovi
1. 1. uspořádat 21. června 2021 charitativní sbírku kol pro Afriku

Termín: 21.6. 2021

2341/67/RM/2021 Výsledek hospodaření JUPITER dubu, s. r.o. Velké Meziříčí za I. čtvrtletí 2021

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí
l. bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí za I. čtvrtletí roku
2021
2. bere na vědomí zahájení provozu kina
3. bere na vědomí informaci o přidělení dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 309 420 Kč
4. bere na vědomí zahájení Velkomeziříčského kulturního léta
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí
Termín: 23.6.2021

2342/67/RM/2021 Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2021

I. Rada města vydává
nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2021, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských
osnov pro území Lesních hospodářských celků (LHC) Náměšť nad Oslavou a Tasov v zařizovacím
obvodu, který tvoří katastrální území Bezděkov u Velké Bíteše, Březí u Osové Bítýšky, Březka u
Velké Bíteše, Březské, Heřmanov u Křižanova, Holubí Zboř, Jestřábi u Velké Bíteše, Jindřichov u
Velké Bíteše, Kadolec, Košíkov, Křoví, Ludvíkov u Velké Bíteše, Milešín, Nová Ves u Heřmanova,
Nové Sady u Velké Bíteše, Ondrušky, Ořechov u Křižanova, Osová, Osová Bítýška, Radňoves,
Rozseč, Skřinářov, Tasov, Velká Bíteš, Vidonín, Vlkov u Osové Bítýšky, Záblatí u Osové Bítýšky.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Jiřímu Zacharovi

1. 1. zajisti vyvěšení vydaného nařízení na příslušných úředních deskách
Termín: 21.6.2021


