
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 68. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 23. 6. 2021

2343/68/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 68. schůze rady města ze dne 23. 6. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 68. schůze rady města ze dne 23. 6. 2021 MVDr. Ivo Šulce a Ing. Františka Fňukala

2344/68/RM/2021 Schválení programu 68. schůze rady města konané dne 23. 6. 2021

I. Rada města schvaluje
program 68. schůze rady města ze dne 23. 6. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 68. schůze rady města ze dne 23. 6. 2021
3. Schválení programu 68. schůze rady města konané dne 23. 6. 2021
4. Připomínky k zápisu z 67. zasedání rady města
5. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č

5636/4 a 5880/6 , obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. Františkov
6. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíží

pozemku města pare. č. 905, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí
7. Žádost o prodej pozemků pare. č. 2916/10, 2905/3 a pare. č. 2904/4, k.

u. Velké Meziříčí, úl. Družstevní
8. Žádost o prodej pozemku pare. č. 4927/3, k. u. Velké Meziříčí, úl. Karlov
9. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2868/25, k. u. Velké Meziříčí, úl.

Nad Tratí
10. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou
11. Zadost o pronájem části pozemku pare. č. 1628/1, k. u. Velké Meziříčí,

úl. Nad Gymnáziem
12. Návrh na koupi části pozemku pare. č. 3371/7 a části pozemku pare. č.

3371/4, k. u. Velké Meziříčí, lok. Amerika
13. Návrh na koupi části pozemku pare. č. 280/190, k. u. Olší nad Oslavou
14. Návrh na změnu nájemní smlouvy se spol. Technické služby VM s. r. o.
15. Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací

Sportoviště VM
16. Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení ze dne 24. 2. 2021
17. Postoupení nájemní smlouvy Šatlava Obecník
18. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
19. Zapojení transferů do rozpočtu města
20. ZS a MS Mostiště - nabídka nepotřebného majetku
21. Rozpočtové opatření - obnova VO
22. Rozpočtové opatření - PD pro opravu rybníka v Kúskách
23. Úprava ceníku v areálu ZS Školní
24. Grantový program podpory kultury
25. Pronájem restaurace na zimním stadionu
26. Žádost ředitele ZS Sokolovská
27. Den záchranářů
28. Žádost o vyřazení majetku města z evidence majetku města
29. Zveřejnění záměru k pronájmu
30. Bezúplatný převod koncových prvků varování - sirén
31. Návrh na změnu usnesení týkající se nájemní smlouvy části pozemku

pare. č. 2756/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Sokolovská



32. Návrh na uzavření dodatků ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a
smlouvě o právu provést stavbu

33. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na "Areál zdraví"
34. Různé

35. Závěr

2345/68/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare. č. 5636/4 a
5880/6, obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. Frantiěkov

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klišé, 400 Ol Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci společností GasNet Služby, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, k tíží pozemků města pare. č. 5636/4 a pare. č. 5880/6, obec a k.
u. Velké Meziříčí, za účelem uložení plynárenského zařízení „STL plynovod a l přípojka pro haly na pare. č.
5207/2 na ulici Frantíškov ve Velkém Meziříčí, číslo stavby: 9900104409". Služebnost spočívá v právu zřídit a
provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti.

Termín: 16. 7.2021

2346/68/RM/2021 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemku
města pare. č. 905, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezí povinným městem Velké Meziříčí a
oprávněným GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 Ol, Ústí nad Labem ktíži pozemku města pare.
č. 905, k, u. Mostiště u Velkého Meziříčí s právem provést stavbu plynárenského zařízení „Přeložka STL
plynovodu v k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí, číslo stavby: 8800103449" včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím služebném pozemku. Věcné břemeno ve smyslu služebnosti bude
spočívat ve zřízení a provozování plynárenského zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný
pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 20.000
Kč plus aktuální výše DPhl.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti GasNet Služby, s. r. o.
Termín: 17.7.2021

2347/68/RM/2021 Žádost o prodej pozemků pare. č. 2916/10, 2905/3 a pare. č. 2904/4, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Družstevní

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků pare. č. 2916/10, pare. č. 2905/3 a pare. č. 2904/4, obec a k. u. Velké
ML iň'"í. . ___JL v. i_ stu _it Jstyu m" _ sdbv'l)t jmd_ ji _v _ ^OLVt_í h oozemků

do společného jmění manželů za
(upni cenu 4 K m2. Celková
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: 14.9. 2021

2348/68/RM/2021 Žádost o prodej pozemku pare. č. 4927/3, k. u. Velké Meziříčí, úl. Karlov

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 4927/3 o výměře 368 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí a
nedoooručuie zastuoitelstvu města schválit prodej předmětného pozemku

za kupní cenu 60 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli
Termín: 14.9.2021

2349/68/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2868/25, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad Tratí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 60 m2 z pozemku pare. č. 2868/25 obec a k. u. Velké Meziříčí a

i z 'l m sta schválit prodej předmětné části pozemku
za kupní cenu 500 Kč/m2.

II. Rada m sta ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 29. 10.2021

2350/68/RM/2021 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou

mk '. 65/1, k. u. Olší nad Oslavou a
I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru r n"m " i wm"ř
uzavření smlouvy s
II. Rada města uk a

m'

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce

Termín: 16.7.2021

2351/68/RM/2021 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 1628/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad
Gymnáziem

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 30 m2 z pozemku pare. č. 1628/1, k. u. Velké Meziříčí, za roční
nájemné 50 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 11. 8. 2021

2352/68/RM/2021 Návrh na koupi části pozemku pare. č. 3371/7 a části pozemku pare. č. 3371/4, k.
u. Velké Meziříčí, lok. Amerika

I. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města schválit koupi části o výměře 96 m2
3371/15), k. u. Velké Meziříčí od
Kč/m2. Celková kupní cena činí 19.200 Ke.

mku pare. č. 71/7 C l P nová pare. č.
za kupní cenu 200

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit kou i části o výměře 61 m2 z ozemku Dare. č. 3371/4 (dle GP nová pare. č.
3371/16), k. u. Velké Meziříčí od za kupní
cenu 200 Kč/m2. Celková kupní cena činí 12. 200 Kč.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 14.9.2021

2353/68/RM/2021 Návrh na koupi části pozemku pare. č. 280/190, k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města odkládá
bod Návrh na koupi části pozemku pare. č. 280/190, k. ú. Olší nad Oslavou
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. předložit materiál na příští schůzi rady města

Termín: 11.8.2021

2354/68/RM/2021 Návrh na změnu nájemní smlouvy se spol. Technické služby VM s. r.o.

I. Rada města schvaluje
změnu nájemní smlouvy ze dne 7. 2. 2013 uzavřené s nájemcem Technické služby VM s. r. o., IČO 25509659, se
sídlem Kariov 1398/54, 594 Ol Velké Meziříčí, a to tak, že se aktualizuje Příloha č. l a mění se ČI. III. v tomto
znění: Cena nájemného je stanovena ve výši ročních účetních odpisů platných ke dni účinnosti smlouvy, jak je
uvedeno v příloze č. l. Celková výše nájemného činí 2. 058. 411, -Kč + příslušná sazba DPH na základě § 56 a)
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Cena nájemného se bude měnit podle úbytků a
přírQstků předmětu nájmu vlivem vyřazení majetku či naopak jeho technického zhodnocení. Ostatní náležitosti
nájemní smlouvy se nemění.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dodatek č. 5 k nájemní smlouvě s TS k podpisu.
Termín: 23.7.2021

2355/68/RM/2021 Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené s příspěvkovou organizací
Sportoviště VM

I. Rada města schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené dne l, 9. 2020 mezi městem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací
Sportoviště VM se sídlem Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí jako vypfijčitelem a to tak, že se mění Příloha č. 2
a předmět výpůjčky se rozšiřuje o pozemek pare. č. 5998/5, k. u. Velké Meziříčí. Ostatní náležitosti smlouvy o
výpůjčce se nemění.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce
Termín: 23.7.2021

2356/68/RM/2021 Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení ze dne 24. 2. 2021



I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 2068/59/RM/2021 ze dne 24. 2. 2021, kteiym
schválila zveřejnění záměru směny části o výměře cca 18 m2 z pozemku pare. č. 5998/1, k. u. Velké Meziříčí ve
vlastnictví města za část o výměře cca 4 m2 z pozemku pare. č. 5984/2, k. u. Velk M ir i
fi r "il i l m 'lit směnu předmětných částí pozemků s

Směna bude s doplatkem ve výši 600 Kc/m ve prospěch města. Úkol
bude prodloužen do 30. 9. 2021.
II. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 2073/59/RM/2021 ze dne 24. 2. 2021, kter/m
schválila zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 43 m2 z pozemku pare. č. 5647 a části o výměře cca 2
m2 z pozemku pare. č. 3852/2, oba pozemkv k. '. V Iké Meziříčí a doooručila zastuoitelstvu města
schválit prodej předmětných částí pozemků za kupní
cenu 550 Kč/m2. Úkol bude prodloužen do 30. 9. 2021.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 30.9.2021

2357/68/RM/2021 Postoupení nájemní smlouvy Šatlava Obecník

I. Rada města schvaluje
postoupení nájemní smlouvy uzavřené mezi spol. Falce computer, s;r. o., IČ 48908673, se sídlem Pod Hradbami
2003/3, Velké Meziříčí ze dne 7. 2. 2019 na nebytový prostor Cskl Šatlava) nacház 'i ' se v PP .p. 79

'm M- Jř_. '£L.._. JLkou osobou
a to od 1. 7.2021.

II. Rada m sta ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dohodou o postoupení smlouvy na "Šatlavu" na Obecníku.
Termín: 1. 7.2021

2358/68/RM/2021 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení náiemní smlouvy na byt na adrese Nad Sv. Josefem 1719/17, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 30.06.2021.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s paní
1719/17).

(Nad Sv. Josefem

Termín: 30.6. 2021

2359/68/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

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

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města
Termín: 12.7.2021

2360/68/RM/2021 ZŠ a MS Mostiště - nabídka nepotřebného majetku



I. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké
Meziříčí, Mostiště 50 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:
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50 ...„. 47 272,60 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 15.7.2021

2361/68/RM/2021 Rozpočtové opatření - obnova VO

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 500 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 500 000,00 Kč - § 3631 rámcový návrh obnovy veřejného osvětlení 2022-2024
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

Termín: 12.7.2021

2362/68/RM/2021 Rozpočtové opatření - PD pro opravu rybníka v Kúskách

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 30 000,00 Kč - § 6409 rezerva MC Lhotky
Rozdělení: 30 000,00 Kč - § 2341 PD pro opravu rybníka v Kúskách
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 12.7.2021

2363/68/RM/2021 Úprava ceníku v areálu ZŠ Školní

I. Rada města souhlasí

se zrušením poplatku za využívání fotbalového hřiště s umělým povrchem za ZS Školní pro děti a mládež do 15
let v období hlavních školních prázdnin.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 30.6.2021

2364/68/RM/2021 Grantový program podpory kultury

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

l. Jéčku s. r. o., IC 08560129 na akci 2. podzimní festival vína ve výši 10 000,- Kč
2. Jéčku s. r. o., IČ 08560129 na akci 2. řecký večer ve výši 25 000,- Kč



3.

4.
5.

6.

' i 20 000 - Kč
na akce Koncerty Houpací koně a 3 kapely Labelu Silver Rocket

a akce ROCK DEPO-koncerty podzim 2021 ve výši 35 000,- Kč
na akci Monika Načeva, Rány Těla, Sekvoje ve výši 12 000,-

na akci Cyklus přednášek ve výši 34 500,- Kč

II. 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. usnesení
III. Rada města ukládá

l. Kateřině Čejkové
1. 1. zařadit schválené částky do rozpočtu města

IV. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1, 1. připravit k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle bodu II. usnesení

Termín: 16.7. 2021

Termín: 16.7.2021

2365/68/RM/2021 Pronájem restaurace na zimním stadionu

I. Rada města souhlasí
s uzavřením ná"emní smlouvy mezi Soortovištěm VM, příspěvkovou organizaci a

na pronájem nebytových prostor, které se nacházejí v l. NP
budovy č. p. 1091 na pozemku p. č. 1302/2 v k. ú. Velké Meziříčí na adrese Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí
o celkové výměře 133, 5 m2 za celkovou částku 100 000,- Kč/rok.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení řediteli Sportoviště VM, příspěvkové organizace Ing. Hořínkovi

2366/68/RM/2021 Žádost ředitele ZŠ Sokolovská

Termín: 30.6.2021

2367/68/RM/2021 Den záchranářů

I. Rada města souhlasí

se záměrem uspořádání Dne záchranářů ve čtvrtek 9. září 2021 v době od 10.00 - 12.00 hod, 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 9. září 2021, od 6. 00 hod. do 14. 00 hod., dle
přiložené mapky uzavírky.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. uspořádat 9. září 2021 na Náměstí ve Velkém Meziříčí akci Den záchranářů
Termín: 9.9.2021

2368/68/RM/2021 Žádost o vyřazení majetku města z evidence majetku města

I. Rada města schvaluje
vyřazení majetku města z evidence majetku města a současně likvidaci tohoto majetku.



II. Rada města ukládá

l. Zuzaně Špačkové

1. 1. zajistit likvidaci majetku a promítnout do evidence majetku.
Termín: 30.6.2021

2369/68/RM/2021 Zveřejnění záměru k pronájmu

I. Rada města schvaluje
zveřejnit záměry pronájmů tělocvičny v hasičské zbrojnici na ulici Nad Gymnáziem a v Základních školách na
ulici Bezděkov, Kostelní, Oslavická, Školní. A dále pronájem tělocvičny v Základní škole místní části Lhotky.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zveřejnit záměr k pronájmu tělocvičny v hasičské zbrojnici v ulici Nad Gymnáziem
Termín: 2. 7.2021

2. Ing. Pavlu Stupkovi

2. 1. zveřejnit záměry k pronájmu tělocvičen v Základních školách na ulici Bezděkov, Kostelní, Oslavická, Školní
a v Základní škole místní části Lhotky.

Termín: 2. 7.2021

2370/68/RM/2021 Bezúplatný převod koncových prvků varování - sirén

I. Rada města zamítá
bezúplatný převod koncových prvkň varování - sirén od Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, na
místech Oslavická 1800/20, Náměstí 12/14, Karlov 1001/3.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. informovat HZS Kraje Vysočina o přijatém usnesení.
Termín: 30.6.2021

2371/68/RM/2021 Návrh na změnu usnesení týkajici se nájemní smlouvy části pozemku pare. č.
2756/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Sokolovská

I. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 2070/59/RM/2021 ze dne 24. 2. 2021, kterým schválila uzavření smlouvy o ná'mu mezi
pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní na část
o výměře 14,4 m2 z pozemku pare. č. 2756/1, k. u. Velké Meziříčí za účelem umístění prodejního zmrzlinového
stánku 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 šestiměsíční výpovědní lhůtou za
roční nájemné ve výši 65 Kč/m2/měsíc a to tak, že výpovědní lhůta je 2 měsíce. Ostatní ustanovení zůstávají v
platnosti.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o nájmu k podpisu.
Termín: 9. 7. 2021

2372/68/RM/2021 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o
právu provést stavbu

I. Rada města schvaluje
změnu smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 18. 11. 2019, která byla uzavřena na přístupovou komunikaci,
chodníky, zpevněné plochy a veřejné osvětlení vybudovaných na pozemcích města pare. č. 6000/1, pare. č.



6035/1, pare. č. 6051/67, pare. č. 6051/113 a pare. č. 6050, všechny pozemky obec ak. u. Velké Meziříčí, se
společností BUILDÍNGcentrum - HSV^, s. r. o., se sídlem Karlov 169/88, Velké Meziříčí, IČ: 25317873 a to tak, že
se mění uspořádání stavby „BYTOVÉ DOMY U JASANU -1. ETAPA", dle Přílohy č. 3.
II. Rada města schvaluje
změnu smlouvy o právu provést stavbu ze dne 18. 11. 2019, kterou byla odsouhlasena stavba "BYTOVÉ DOMY
U JASANU -1. ETAPA" na částech pozemků ve vlastnictví města pare. č. 6000/1, pare. č. 6035/1, pare. č.
6051/67, pare. č. 6051/113 a pare. č. 6050 v k. u. Velké Meziříčí a to tak, že se mění uspořádání zpevněných
ploch a vedení inženýrských sítí, dle Přílohy č. 3 a stavba bude probíhat i na částech pozemků pare. č. 6051/67,
6051/175, 6050, 6000/1 a pare. č. 6051/113, všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí, do kter/ch bude umístěn
kabel NN dle přílohy s názvem Trasa NN.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit dodatek ke smlouvě budoucí kupní.

Termín: 23.7.2021

2. Mgr. Zdeňce Zemanové

2. 1. připravit dodatek č. l ke smlouvě o právu provést stavbu.
Termín: 23. 7.2021

2373/68/RM/2021 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na "Areál zdraví"

I. Rada města schvaluje
TV ř i "ní m r r l " n'n'i mní ml uw ze dne 28. 6. 2013 uzavřené s

na budovu č. p. 1750 na úl. Sportovní ve Velkém
Meziříčí do 31. 12.2034.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Kalasové

1. 1. zveřejnit záměr prodloužení nájemní smlouvy na Areál zdraví.
Termín: 10.7.2021


