
Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENÍ
z 69. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 11. 8. 2021

2374/69/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu z 69. schůze rady města ze dne 11. 8. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 69. schůze rady města ze dne 11. 8. 2021 Ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo Šulce

2375/69/RM/2021 Schválení programu 69. schůze rady města konané dne 11. 8. 2021

I. Rada města schvaluje
program 69. schůze rady města ze dne 11. 8. 2021:

l. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu z 69. schůze rady města ze dne 11,
8. 2021

3. Schválení programu 69. schůze rady města konané dne 11. 8
2021

4. Připomínky k zápisu z 68. zasedání rady města
5. Návrh smlouvy o služebnosti inženýrské sítě v k. u. Petráveč -

skládka TKO

6- zádost ° prodej částí pozemků pare. č. 1887/2 a 1887/1, k. u
Velké Meziříčí, úl. Nad Kunšovcem

7. Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 892/1, k. u. Mostiště u
Velkého Meziříčí

8. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5558, k. u. Velké
Meziříčí, úl. K Novému nádraží

9- zádost ° výpůjčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u.
Velké Meziříčí, Náměstí - zimní zahrádka

10. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 1821/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Karlov

11. Žádost o pronájem části náměstí za účelem umístění prodejního
stánku

121 !sr?-v;rhna uzavření nájemní smlouvy části pozemku pare. č.
1628/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad Gymnáziem

13. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pare. č. 941, k. u. Velké
Meziříčí od Kraje Vysočina, úl. Sportovní

14. Návrh na darování majetku Svazu vodovodů a kanalizací
Zďársko

15. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 23. 6 2021
16. Návrh na zrušení usnesení č. 2093/60/RM/2021
17. Návrh na zrušení usnesení č. 2165/62/RM/2021
18. Návrh na zrušení usnesení č. 2372/68/RM/2021
19. Zveřejnění záměru pronájmu garáže



20. Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl
Čermákova 2064/8

21. Prodloužení nájemních smluv na byty
22. Ukončení společného nájmu bytu , Čermákova 2064/8
23. Zpráva o činnosti bytové komise za II. čtvrtletí 2021
24. Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za

II. Q 2021
25. Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2021
26. Rozpočtové opatření - dar SK Fotbalové škole Třebíč
27. Rozpočtové opatření - dar FC Velké Meziříčí na fotbalový

turnaj
28. Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení úl. Bezděkov
29. Rozpočtové opatření - oprava oplocení hřbitova Karlov
30. Rozpočtové opatření - revitalizace lokality U Tří křížů
31. Rozpočtové opatření - oprava veřejného osvětlení úl. Nad

Gymnáziem
32. Rozpočtové opatření - studie úl. Uhřínovská
33. Zapojení transferů do rozpočtu města
34. Dodatek č. 5 ke směrnici Zásady pro zpracování a oběh

účetních dokladů

35. Přehled stavu vybraných pohledávek z výkonu přenesené
působnosti k 30. 6. 2021

36. Změna schváleného rozdělení zisku za rok 2020
37. Výsledek hospodaření za l. pól. roku 2021 společnosti TSVM

s. r. o.

38. Schválení smluv na pronájem hrobových míst
39. Ceník pronájmů ledové plochy na zimním stadionu
40. Souhlas s umístěním banneru
41. Souhlas s použitím znaku města
42. Souhlas s přijetím daru
43. Platový výměr ředitele ZŠ školní
44. Kronika města 2020

45. Výsledek hospodaření JUPITER dubu, s. r. o. Velké Meziříčí za
I. pololetí 2021

46. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc
červen a červenec 2021

47. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o.
Velké Meziříčí za měsíc červen a červenec 2021

48. Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí
(od l. 9. 2021)

49. Různé
50. Závěr

2376/69/RM/2021 Návrh smlouvy o služebnosti inženýrské sítě v k. u. Petráveč - skládka TKO

I. Rada města schvaluje
uzavrcmsmlouvyo . služebnosti inženyrsl<é sítě č. j. UZSVM/BZR/2133/2021-BZRM na pozemku pare. č. 606/5 v
^.oú^l;)etrav,eč v !3bci p^.rayeč pro inženyrskou síť- stavbu výtlačného zařízení k vyprazdňování jímky'
průsakových vod pod skladkou a přípojku NN s názvem: „STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLÁbKY~T'KO-„U'VYSOKÉt
MOSTU", VELKÉ MEZIŘÍČÍ" za peněžní úhradu 3. 000, 00 Kč. -----•----•—"'



II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města UZSVM.

Termín: 31. 8.2021

2377/69/RM/2021 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 1887/2 a 1887/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Nad Kunšovcem

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 73 m2 z pozemku pare. č. 1887/2 a části o výměře cca 5 m2 z
pozemku pare. č. 1887/1, oba pozemky obec a k. u. Velké M iň"" o r "i i astL itelstvu města schváiit
prodej předmětných částí pozemků " " za'
cenu 758 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 31. 12.2021

2378/69/RM/2021 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 892/1, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejněni záměru prodeje části o výměře 2 m2 z pozemku pare. č. 892/1 (dle GP nová pare. č. 892/17) a části o
výměre 31 m2 z pozemku pare. č. 892/1 (dle GP nová pare. č. 892/16), oba pozemky k. u. M stistě u Velkého
Meziří r • zast itelstvu města neschválit prodej předmětných částí pozemku

II. Rada m sta ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

2379/69/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5558, k. u. Velké Meziříčí, úl. K Novému
nádraží

I. Rada města :

VARIANTA l:

neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 540 m2 z pozemku pare. č. 5558, k. u. Velké Meziříčí
a dopomčujezastupitels^u města neschválit prodej předmětné části'pozemku'společnostyŽDAŘ, a. s^s^^
Jihlavská 759/4, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČO: 46965815.
II. Rada města :
VARIANTA 2:

neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 1. 200 m2 z pozemku pare. č. 5558, k. u. Velké
Meziříčí a doporučuje_zastupitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku společnosti ZDAR, a. s.
se sídlem Jihlavská 759/4, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČO: 46965815. -— •— -. -.—..—. —....,
III. 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

2380/69/RM/2021 Zadost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí,
Náměstí - zimní zahrádka

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 5 m2 z pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění zimní zahrádky.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.
Termín: 8.9. 2021

2381/69/RM/2021 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 1821/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Karlov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 9 m2 z pozemku pare. č. 1821/1, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění pískoviště.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 8. 9. 2021

2382/69/RM/2021 Žádost o pronájem části náměstí za účelem umístění prodejního stánku

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru ron_imu řácti n vvmpm ^ Dozemku "^r . . ̂  . /l, k. u. Velké Meziříčí a
uzavření smlo

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

Termín: 31. 8.2021

2383/69/RM/2021 Návrh na uzavření nájemní smlouvy části pozemku pare. č. 1628/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Nad Gymnáziem

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem společností Inženýrské
stavby Brno, spol. s r. o., se sídlem Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 621 00, na část o výměře 30
m2 z pozemku pare. č. 1628/1, k. u. Velké Meziříčí, za účelem zařízení staveniště pro stavbu vodovodu,
kanalizace a komunikace na úl. Nad Gymnáziem na dobu určitou od 31. 8. 2021 do 31. 10. 2021 za roční
nájemné 50 Kč/m2. Celkové nájemné činí 250 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit nájemní smlouvu k podpisu.

Termín: 31.8.2021

2384/69/RM/2021 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku pare. č. 941, k. u. Velké Meziříčí od Kraje
Vysočina, úl. Sportovní

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku pare. č. 941, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví Kraje
Vysočina, Zižkova 1882/57, Jihlava.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 14.9.2021

2385/69/RM/2021 Návrh na darování majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

I. Rada města schvaluje



zveřejnění záměru darování majetku uvedeného v příloze tohoto usnesení Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem Vodárenská 244/2, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČO: 43383513.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. zveřejnit záměr darování a připravit materiál na projednání radou města.

Termín: 8.9.2021

2386/69/RM/2021 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 23. 6. 2021

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 2353/68/RM/2020 ze dne 23. 6. 2021, kterým odložila bod
Návrh na koupi části pozemku pare. č. 280/190, k. u. Olší nad Oslavou. Úkol bude prodloužen do 31. 12. 2021.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. předložit radě města na projednání.
Termín: 31. 12.2021

2387/69/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení č. 2093/60/RM/2021

I. Rada města ruší
usnesení č. 2093/60/RM/2021, kterým schválila uzavření smlouw o náimu mezi r n 1'matelem městem Velké
Meziříčí a nájemcem na část o
výměře 930 m2 z pozemku pare. č. 1358/1, k. u. Olší nad Oslavou za účelem užívání jako zahrada a skladování
palivového dříví 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.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení žadateli

Termín: 31. 8.2021

2388/69/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení č. 2165/62/RM/2021

I. Rada města ruší

usnesení č. 2165/62/RM/2021, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku
pare. č. 889/1, k. '. M i" " V lk'h M zift"'í "•la zášti itelstvu města schválit prodej předmětné
části pozemku za kupní cenu 300 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení žadateli

Termín: 31. 8.2021

2389/69/RM/2021 Návrh na zrušení usnesení č. 2372/68/RM/2021

I. Rada města ruší

usnesení č. 2372/68/RM/2021, kterým schválila 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 a k, u. Velké Meziříčí, se společností BUILDINGcentrum -
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 -'I. ETAPA", dle'Přílohy č. 3.
a také schválila změnu smlouvy o právu provést stavbu ze dne 18. 11. 2019, kterou
byla odsouhlasena stavba "BYTOVÉ DOMY U JASANU -1. FTAPA" 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 kterých bude umístěn kabel NN dle přílohy s názvem Trasa NN.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení společnosti

2390/69/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu garáže

Termín: 31. 8.2021

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu garáže č. l umístěné v bytovém domě na adrese Čermákova 2064/8 ve
Velkém Meziříčí, který je součástí pare. č. 5597/274 v k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Kalasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu garáže č. l na úl. Čermákova 2064/8.
Termín: 20. 8. 2021

2391/69/RM/2021 Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl. Čermákova 2064/8

I. Rada města souhlasí
se zasláním vyrozumění že se ji nájem
bytu na adrese Čermákova 2064/8, Velké Mezin i neobno i z lajímatel město Velké Meziňcí
požaduje byt k 1. 12. 2021 vyklidit a předat. V případě, že shora uvedený byt do 15. 12. 2021
nevyklidía nepředá městu Velké Meziříčí, souhlasí rada města s podáním žaloby na vyklizení.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. zaslat (byt

III. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. v případě, že
vyklizení.

Čermákova 2064) vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy.
Termín: 31. 8.2021

byt Čermákova 2064/8 do 15. 12.2021 nepředá, podat žalobu na

Termín: 31. 1.2022

2392/69/RM/2021 Prodloužení nájemních smluv na byty

I. Rada města souhlasí
s prodlouženfm nájemních smluv na uvedené byty za podmínek, že mají nájemci uhrazeny veškeré dluhy vůči
městu Velké Meziříčí:

• byt na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí s
28.02. 022,

• na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s
do 28. 02.2022,

• Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s
l l

• adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s

do

do

do

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. ř' r ví k isu dodatky na byty na adrese Nad Sv. Josefem 238/1

Bezručova 1520/7 Bezručova 1543/12
, Karlov 1001/3

).



Termín: 30. 9. 2021

2393/69/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 01.09.2021 stává
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení společného nájmu bytu pro na adrese Čermákova 2064/8.
Termín: 30. 9. 2021

2394/69/RM/2021 Zpráva o činnosti bytové komise za II. čtvrtletí 2021

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti bytové komise.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. připravit do RM zprávu o činnosti bytové komise za III. Q 2021.

Termín: 31. 10.2021

2395/69/RM/2021 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za II.Q 2021

I. Rada města bere na vědomí

informace o nedoplatcích na nájemném a platbách za služby v bytech a nebytových prostorách.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. předložit RM pohledávky za III. Q 2021.

2396/69/RM/2021 Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2021

I. Rada města schvaluje
rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30. 6. 2021.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 10.2021

Termín: 31.8.2021

2397/69/RM/2021 Rozpočtové opatření - dar SK Fotbalové škole Třebíč

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Ke - § 3419 poskytnutí daru příjemci SK Fotbalová škola Třebíč, z. s. se sídlem Vrchlického
990, 674 Ol Třebíč, IC: 666 10 591 jako finanční příspěvek na pořádání 5. ročníku mládežnického
mezinárodního turnaje Třebíč Open 2021
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. uzavřít darovací smlouvu.

III. Rada města ukládá
Termín: 20.8.2021



l. Kateřině Čejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31. 8.2021

2398/69/RM/2021 Rozpočtové opatření - dar FC Velké Meziříčí na fotbalový turnaj

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Ke - § 3419 poskytnutí daru příjemci FC Velké Meziříčí, z. s. se sídlem U Tržiště 2236/2, 594
Ol Velké Meziříčí, IC: 155 44 940 jako finanční příspěvek na fotbalový turnaj v Bulharsku
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. uzavřít darovací smlouvu.

III. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové oDatření do rozpočtu města.

2399/69/RM/2021 Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení úl. Bezděkov

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 45 tis. Kč - § 2212 opravy komunikací
Rozdělení: 45 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení na úl. Bezděkov - dofinancování
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

2400/69/RM/2021 Rozpočtové opatření - oprava oplocení hřbitova Karlov

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 80 000,00 Kč - pol.8115 Fond Technických služeb VM s. r. o.
Rozdělení: 80 000,00 Kč - § 3632 hřbitov Karlov
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 8.2021

Termín: 31. 8.2021

Termín: 31. 8. 2021

Termín: 31. 8.2021

2401/69/RM/2021 Rozpočtové opatření - revitalizace lokality U Tří křížů

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 130 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 130 000,00 Kč - § 3742 revitalizace lokality U Tří křížů - projektová dokumentace
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31.8. 2021



2402/69/RM/2021 Rozpočtové opatření - oprava veřejného osvětlení úl. Nad Gymnáziem

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 96 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 96 tis. Kč - § 3631 oprava veřejného osvětlení v úl. Nad Gymnáziem - projektová dokumentace
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 8. 2021

2403/69/RM/2021 Rozpočtové opatření - studie úl. Uhřínovská

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 8 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 4 tis. Kč - § 2310 odhad investičních nákladů studie úl. Uhřínovská - vodovod

4 tis. Kč - § 2321 odhad investičnfch nákladů studie úl. Uhřínovská - kanalizace
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.8.2021

2404/69/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci čen/nu, červenci a srpnu 2021 do
rozpočtu města Velké Meziříčí - viz příloha.
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města.
Termín: 31.8. 2021

2405/69/RM/2021 Dodatek č. 5 ke směrnici Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 5 k vnitřní směrnici č. 2/2019 Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů města Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zajistit uložení originálu dodatku č. 5 na finančním odboru.
Termín: 31. 8.2021

2406/69/RM/2021 Přehled stavu vybraných pohledávek z výkonu přenesené působnosti k 30. 6.
2021

I. Rada města bere na vědomí
stav vybraných pohledávek z výkonu přenesené působnosti k 30. 6. 2021.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předat JUDr. Javůrkové usnesení RM.

Termín: 31. 8.2021

2407/69/RM/2021 Změna schváleného rozdělení zisku za rok 2020



I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s. r.o.
schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020.
Dosažený zisk 339 724,04 Kč se rozděluje:
-Sociální fond-339 724,04 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi
1, 1. Informovat dozorčí radu

Termín: 31.8. 2021

2408/69/RM/2021 Výsledek hospodaření za l. pól. roku 2021 společnosti TSVM s.r.o.

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

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. Informovat dozorčí radu

Termín: 31. 8.2021

2409/69/RM/2021 Schválení smluv na pronájem hrobových míst

I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvy pro hrobová místa podle přiloženého seznamu
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení Ing. Mynářovi

Termín: 31. 8.2021

2410/69/RM/2021 Ceník pronájmů ledové plochy na zimním stadionu

I, Rada města schvaluje
ceník pro ledovou plochu zimního stadionu od 12. srpna 2021 dle návrhu Sportoviště VM, příspěvkové
organizace.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 31. 8.2021

2411/69/RM/2021 Souhlas s umístěním banneru

I. Rada města souhlasí

s umístěním reklamního banneru na Dolní bránu v ulici Komenského od 16. 8. do 4. 9. 2021 v souvislosti

s Historickými slavnostmi pořádanými Muzeem Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

2412/69/RM/2021 Souhlas s použitím znaku města

I. Rada města souhlasí

s Doužitím znaku města pro videa a fotografie města autora
Videa a fotografie budou případně využita pro propagaci města Velké Meziříčí.

II. Rada města ukládá

Termín: 16. 8.2021



l, Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 31.8.2021

2413/69/RM/2021 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí

ve smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím věcného účelového
daru - knih od obce Petráveč dle žádosti ze dne 2. 7. 2021.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 31. 8.2021

2414/69/RM/2021 Platový výměr ředitele ZŠ školní

2415/69/RM/2021 Kronika města 2020

I. Rada města schvaluje
text kroniky města za rok 2020.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení kronikářce města

Termín: 31. 8.2021

2416/69/RM/2021 Výsledek hospodaření JUPITER dubu, s. r.o. Velké Meziříčí za I. pololetí 2021

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí
bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí za I. pololetí roku 2021
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí
Termín: 20.8.2021

2417/69/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc červen a červenec
2021

2418/69/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí za
měsíc červen a červenec 2021

2419/69/RM/2021 Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí (od 1.9. 2021)

I. Rada města schvaluje
nově počet zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí od 01.09.2021 ve výši 124 zaměstnanců.
II. Rada města povoluje
tajemníkovi do výše uvedeného počtu zaměstnanců uzavírat dohody a pracovní poměry na dobu určitou za
dočasně nepřítomné zaměstnance (mateřské a rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci apod. ).
III. Rada města ukládá

l. Ing. Marku Svařfčkovi

1. 1. Předat usnesení personální a mzdové účetní úřadu.



Termín: 31. 8.2021


