
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 70. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 25. 8. 2021

2420/70/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu ze 70. schůze rady města ze dne 25. 8. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 70. schůze rady města ze dne 25. 8. 2021 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Františka Fňukala

2421/70/RM/2021 Schválení programu 70. schůze rady města konané dne 25. 8. 2021

I. Rada města schvaluje
program 70. schůze rady města ze dne 25. 8. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 70. schůze rady města ze dne 25. 8. 2021
3. Schválení programu 70. schůze rady města konané dne 25. 8. 2021
4. Připomínky k zápisu z 69. zasedání rady města
5. Grantový program podpory sportu 2022
6. Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky

>arc. č. 3800/83 a pare. č. 3800/112, k. u. Velké Meziřfčf, úl. Za Horou
7. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2906/15, k. u. Velké Meziříčí, úl.

Družstevní
8. Žádost o pronájem části pozemků za účelem umístění reklamního vozíku,

úl. U Tržiště a areál bývalého Svitu
9. Návrh na uzavření nájemních smluv na části pozemku pare. č. 2884/1, k.

u. Velké Meziříčí, úl. Nad Plovárnou
10. Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 2800, obec a k. u.

Velké Meziříčí, úl. U Vody a nový návrh na zveřejnění záměru pronájmu
11. Zveřejnění záměru pronájmu garáže
12. Pronájem garáže Františkov
13. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na "Areál zdraví"
14. Prodloužení nájemní smlouvy na byt
15. Obsazení bytů
16. Žádost o výpůjčku zasedací místnosti v l. patře budovy radnice
17. Zadávací řízení "Oprava a rekonstrukce kurtů v Areálu zdraví ve Velkém

Meziříčí"
18. Nepeněžní dar
19. Odměna očkování
20. Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2022
21. Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině ZŠ Oslavická
22. Darování majetku příspěvkové organizaci
23. Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH Velké Meziříčí
24. Pronájem tělocvičny v Hasičské zbrojnici na rok 2021/2022
25. Evropský týden mobility 2021 ve Velkém Meziříčí
26. Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí - vyhlášení pro rok 2022
27. Zapojení transferů do rozpočtu města
28. Rozpočtové opatření - solární osvětlení parkoviště ve Svitu
29. Rozpočtové opatření - zpracování žádosti na akci Rybník pod Hrbovem
30. Rozpočtové opatření - převod dotace pro Sociální služby města Velké

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

Meziříčí (ZM)



32. Rozpočtové opatření - převod dotace pro ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická
1800/20 (ZM)

33. Rozpočtové opatření - převod dotace pro MS Velké Meziříčí (ZM)
34. Rozpočtové opatření - převod dotace pro Dózu (ZM)
35. Rozpočtové opatření - dotace pro SDH Mostiště (ZM)
36. Rozpočtové opatření - dotace na kulturní památky z Ministerstva kultury

(ZM)
37. Rozpočtové opatření - Technické služby VM (ZM)
38. Rozpočtové opatření - Bytový dům pro seniory (ZM)
39. Rozpočtové opatření - dar obcím postiženým tornádem (ZM)
40. Rozpočtové opatření - dar na majetek zničený tornádem (ZM)
41. Rozpočtové opatření - multifunkční hřiště Lhotky
42. ZŠ Mostiště -nabídka nepotřebného majetku
43. Velkomeziříčské slavnosti vína - sobota 11. 9. 2021
44. Souhlas s použitím loga "Zdravé město Velké Meziříčí"
45. Žádost o povolení výjimky
46. Souhlas s přijetím daru
47. Úprava platu ředitele Sportoviště VM
48. Integrovaný plán rozvoje města na období 2021 - 2028
49. Integrovaný plán rozvoje města na období 2021 - 2028 - akční plán na

roky 2021 - 2022
50. Architektonická studie rekonstrukce Náměstí a přilehlvch ulic ve Velkém

Meziříčí
51. Rozpočtové opatření - výsadba v lokalitě Hliniště
52. Zásady Grantového systému podpory kultury
53. Grantový program podpory kultury
54. Přechod pro chodce (místo pro přecházení) na ulici Bezděkov
55. Různé
56. Závěr

2422/70/RM/2021 Grantový program podpory sportu 2022

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Grantový program podpory sportu pro rok 2022 a vyhlásit Výzvu k předkládání
žádostí dle příloh
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyčlenit při schvalován; rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2022 finanční prostředky ke
Grantovému programu podpory sportu na rok 2022 dle projednání na radě města.

Na základě zdůvodněni sportovní komise, uvedeném v příloze "Zdůvodněni návrhu SK", doporučuje rada města
zastupitelstvu města zvýšit
částku dotace v oblasti B - dotace na činnost dospělých z důvodu výpadku finančních prostředků od sponzorů.
Vzhledem k tomu, jak je tento výpadek zdůvodňován, doporučuje rada města zastupitelstvu města omezit
navýšení pouze na období roku 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že sportovní aktivity byly v prvni polovině roku 2020 omezeny až vyloučeny, vznikl tím
sportovním oddílům prostor pro finanční úspory.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada města zastupitelstvu města výši částky dotace pro oblast B - dotace
na činnost dospělých částku 1 .500.000 Kč.

III. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové
1. 1. zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva města dne 14. 9. 2021.

Termín: 27.8.2021



2423/70/RM/2021 Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky pare. č.
3800/83 a pare. č. 3800/112, k. u. Velké Meziříčí, úl. Za Horou

I. Rada města doporučuje „„,.....,
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o výmazu předkupního práva města zřízeného jako věcné
zapisující se do katastru nemovit ' k o mkům Dare. č. 3800/83 a pare. " / mkv obec a k.
u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 14. 9.2021

2424/70/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2906/15, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Družstevní

I. Rada města neschvaluje .. . _ _ ,....,.. .v„,
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 35 m2 z pozemku pare. č. 2906/15 obec a k. u. Velké Meziříči a
doDoruču e zastu ' l u města neschválit prodej předmětné části pozemku

II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře cca 35 m2 z pozemku pare. č. 2906/15, obec a k. u. Velké Meziříčí
za roční nájemné ve výši 30 Kč/m2.
III. Rada města ukládá

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

Termín: 14. 9. 2021
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce, zveřejnit záměr pronájmu a připravit materiál na projednání radou

města.
Termín: 22.9.2021

2425/70/RM/2021 Žádost o pronájem části pozemků za účelem umístění reklamního vozíku, úl. U
Tržiště a areál bývalého Svitu

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře cca 13 m2 z pozemku pare. č. 2506/1, části o výměře cca 13 m2
z pozemku pare. č. 2256/17 a části o výměře cca 13 m2 z pozemku pare. č. 2255/1, všechny pozemky v k.
u.'Velké Meziříčí a neschvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností STROKOM s. r. o., se sídlem U Vodárny
3032/2a, 616 00, Brno, IČO: 26807009.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 10.9.2021

2426/70/RM/2021 Návrh na uzavření nájemních smluv na části pozemku pare. č. 2884/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Nad Plovárnou

I. Rada města schvaluje
uzavření na'emní srní •íma elem městem Velké Meziříčí a nájemkynf

na část o výměře 48 mzz pozemku pare. č. 2884/1, k. u. Velké
Meziříčí za účelem užívání jako zahrádka za těchto podmfnek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností
ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s



tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 3. kalendářního roku. Celkové
roční nájemné činí 240 Kč.
II. Rada města schvaluje
uzavření na emní srn i mži n ií tělem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

na část o výměře 48 m2 z pozemku pare. č. 2884/1, k. u. Velké
Meziříčí za účelem užívaní jako zahrádka 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/mz se splatností do 31. 3. kalendářního roku. Celkové
roční nájemné činí 240 Kč.
III. Rada města schvaluje

" ní n" mní mlouw mezi orona'ímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní
na část o výměře 64 m2 z pozemku pare. č. 2884/1, k. u. Velké

Meziříčí za účelem užívání jako zahrádka za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností
ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s
tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se splatností do 31. 3. kalendářního roku. Celkové
roční nájemné činí 320 Kč.
IV. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit k podpisu nájemní smlouvy.
Termín: 29. 10.2021

2427/70/RM/2021 Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 2800, obec a k. u. Velké
Meziříčí, úl. U Vody a nový návrh na zveřejnění záměru pronájmu

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu ze dne 10. 2. 1996, na užívání části o výměře 75 m2 z pozemku pare. č. 2800, obec
a k. u. Velké Meziříčí, za účelem zpevnění vjezdu do ará" i' ' " v v řeiné z l ně mezi
ronaiímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni podpisu dohody o ukončení.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 75 m2 z pozemku pare. č. 2800, 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 projednáni radou města.

Termín: 29. 10.2021

Termín: 29. 10.2021

2428/70/RM/2021 Zveřejnění záměru pronájmu garáže

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu garáže č. 2 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 Halasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu garáže č. 2 na úl. Čermákova 2064/8.
Termín: 3.9.2021

2429/70/RM/2021 Pronájem garáže Františkov

I. Rada města schvaluje



uzavření nájemní smlouvy na garáž kt r' e "esti Dare. c 2232/3 v k. u. Velké Meziříčí, se
spol. PETNet s r o., IČ 292 98 717, se sídlem za účelem parkováni motocyklu a skladování
drobného nářadí počínaje 1.9.2021 na dobu neurčitou s l měsíční výpovědní dobou, výše nájemného 6000,-
Kč/rok.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. Dři ravit 'i ní mlouvu na garáž na Františkově se spol. PETNet s. r. o., IČ 292 98 717, se sídlem

Termín: 31.8. 2021

2430/70/RM/2021 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na "Areál zdraví"

I. Rada města schvaluje
r lou" ní náiemnf smlouvy ze dne 28. 6. 2013 uzavřené s

na budovu č. p. 1750 na úl. Sportovní ve Velkém Meziříčí do
1. 1 . 2034.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. připravit dodatek k nájemní smlouvě na Areál zdraví.

Termín: 30.9. 2021

2431/70/RM/2021 Prodloužení nájemní smlouvy na byt

I. Rada města souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy na uvedený byt za podmínek, že má nájemce uhrazeny veškeré dluhy vůči
městu Velké Meziříčí:

byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
30. 09. 2021.

do

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatek na byt na adrese V Jirchářích 313/6

Termín: 30.9.2021

2432/70/RM/2021 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
vřít náiemní smlouvu na b

53,06 Kč/m /měsíc.

ohrad íi/-

2. náhradní

v pří dě uskutečněn' výměny
bvt nebo na

na řeše Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, výše nájemného

nebo schvaluj d m"st z vření náiemnf smlou na
na úl. Čermákova 2064/8, Velké Meziřiči s

Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, výše nájemného 53,06 Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:



2. náhradník:

II. Rada města schvaluje
uzavřít n 'i ní ml n' ovací ednotku na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s p.

Nájemní smlouva počínaje 1.9.2021 na dobu určitou 6
měsíc , výše nájemného 5,- Kč/m2/měsíc.
III. Rada města schvaluje . x ,.„„..,„..„.
v případě uskutečnění wmenv uzavřít dph k n i n 'im na adrese Čermákova 2064/8, Velké
Meziříčí s
IV. Rada města ai i

ér

odření odboru soč

do seznamu žádostí

9. 021 k sociální situaci

VI. Rada města neschvaluje
přidělení bytu a zařazení do seznamu žádostí o byt tyto žádosti:

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

Vlil. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravjti^jemní louvu na byt na adrese Čermákova 2064/8, Velk' '"" )a
na adrese Čermákova 2064/8, Velké Meziříčí ( ).

Termín: 31. 10.2021

2. Dagmar Bdinkové
2. 1. ři r vit náemní smlouvu na ubytovací jednotku na adrese Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí s p.

3. Dagmar Bdinkové
3. 1. Dřinravitdoh kn nín'im

Termín: 31. 10.2021

adrese Čermákova 2064/8, l ' ir' i

Termín: 30.9.2021

4. Aleně Halasové

4. 1. informovat žadatele o byt o usnesení RM.
Termín: 30.9.2021

2433/70/RM/2021 Žádost o výpůjčku zasedací místnosti v l. patře budovy radnice

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpfljcky nebytových prostor - zasedací místnosti, o rozloze 43 m2, v l. patře budovy
radnice, Radnická 29/1, Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.
Termín: 22. 9. 2021

2434/70/RM/2021 Zadávací řízení "Oprava a rekonstrukce kurtů v Areálu zdraví ve Velkém Meziříčí"

I. Rada města doporučuje _ ^
zastupitelstvu města zavázat se k vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na rok 2022 ve výši 4 mil. Kč na
dofínancování akce "Oprava a rekonstrukce kurtů v Areálu zdraví ve Velkém Meziříčí".
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové
1. 1. připravit tento materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Termín: 3.9. 2021

2435/70/RM/2021 Nepeněžní dar

I. Rada města v působnost" s olečnosti Technické služb VM
l n n"ni r oro

ve výši 130 600,- Ke (bez DPH) a to
formou:
l. darování 41 m3 dřeva na výrobu vazby v ceně 41m3 x 1600,- Kč/m3 = 65 600 - Kč C z 21% DPW

hradit montáž vazby na RD v Mikulčicích v ceně 65 000,- Kč (bez 21% DPH)

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi
1. 1. zajistit realizaci daru

Termín: 30.9.2021

2436/70/RM/2021 Odměna očkování

2437/70/RM/2021 Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2022.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vyhlášení Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2022 dle přílohy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2022 finanční prostředky ke Grantovému
programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2022 takto:
- pro sociální služby zařazené do skupiny A ve výši 2 744 577,- Kč
- pro sociální služby zařazené do skupiny B ve výši 617 166,-Kč
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Martě Muchové
1. 1. zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva města dne 14.9.2021.

Termín: 27.8.2021

2438/70/RM/2021 Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině ZS Oslavická

I. Rada města doporučuje .„....,„......,.. .., v,
zastupitelstvu města neschválit předložený Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní školy Velké Meziříčí,
Oslavická 1800/20.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zpracovat materiál na jednání zastupitelstva města
Termín: 31. 8.2021

2439/70/RM/2021 Darování majetku příspěvkové organizaci

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit darování majetku uvedeného v příloze Sportovišti VM, příspěvkové organizaci.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zpracovat materiál na jednání zastupitelstva města.
Termín: 31. 8.2021

2440/70/RM/2021 Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotky SDH Velké Meziříčí

I. Rada města souhlasí
s předložením žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro zásahovou jednotku SDH Velké Meziříčí ve
výši 62. 455,- Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zpracovat žádost dle výzvy a předložit poskytovateli dotace.
Termín: 31. 8.2021

2441/70/RM/2021 Pronájem tělocvičny v Hasičské zbrojnici na rok 2021/2022

I. Rada města souhlasí
s výpůjčkou těloo/ičny a sálu v Hasičské zbrojnici ve Velkém Meziříčí na školní rok 2021/2022 pro Dózu-
středisko volného času Velké Meziříčí každé pondělí, úterý a středu.
II. Rada města souhlasí
s výpůjčkou Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí na nepravidelnou zájmovou činnost (kulturní a sportovní
akce) ve školním roce 2021/2022 pro Dózu-středisko volného času Velké Meziříčí.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. rezervovat schválené časy výpůjčky v kalendáři hasičské zbrojnice.
Termín: 31.8. 2021

2442/70/RM/2021 Evropský týden mobility 2021 ve Velkém Meziříčí

I, Rada města souhlasí
s podpisem Charty 2021 (Evropský týden mobility) za podmínek:
l) zorganizování týdne aktivit, od středy 16. do úterý 22. září 2021, s přihlédnutím k tématu "Bezemisní
mobilita pro všechny".
2) uskutečnění nového a stálého opatření, které přispěje k postupnému přechodu od využití osobního
automobilu k prostředkům dopravy šetrnějším k životnímu prostředí:

• ulice Třebíčská - oprava mostu, nový přechod pro chodce nad mostem, rozšířeni
chodníku na mostě

• ulice Vrchovecká - rekonstrukce chodníku
• ulice Ve Vilách - rekonstrukce chodníku, komunikace a veřejného osvětlení



3) zorganizování Dne bez aut, tj. vyčlenění jedné nebo více oblastí pouze pro chodce, cyklisty a veřejnou
dopravu po dobu nejméně jednoho celého dne. Evropský den bez aut se uskuteční dne 21. září 2021, dojde k
uzavření části ulice Ostrůvek v době od 7.00 do 18.00 hod

II. Rada města bere na vědomí
program "Evropský týden mobility" 16. - 22. září 2021 ve Velkém Meziříčí.
III. Rada města souhlasí
s uzavřením části ulice Ostrůvek (asi lOOm) před budovou Kopretiny - centra pro rodiče s dětmi a Chaloupek o.
p. s. Velké Meziříčí - zařízení pro zájmové a další vzdělávání dne 21. září 2021 od 7. 00 -18. 00 hod., v rámci
"Evropského týdne mobility"
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit organizaci Evropského týdne mobility a podpis Charty 2021.
Termín: 24. 9.2021

2443/70/RM/2021 Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí - vyhlášení pro rok 2022

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Velkého Meziříčí schválit Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí pro rok 2022,
který obsahuje Výzvu k předkládání projektů, formulář žádosti, formulář závěrečné zprávy a čestného
prohlášení.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2022 finanční prostředky ke
Grantovému programu Zdravé město Velké Meziříčí na rok 2022 v celkové výši 90 tis. Kč.
III, Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi
1. 1. zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva města dne 14. 9.2021.

Termín: 14.9.2021

2444/70/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci 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: 10.9.2021

2445/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - solární osvětlení parkoviště ve Svitu

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 420 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 420 tis. Kč - § 3631 solární osvětlení parkoviště ve Svitu
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31.8.2021



2446/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - zpracování žádosti na akci Rybník pod Hrbovem

I. Rada města schvaluje
rozpoftové opatření:
Zdroj: 18 tis. Kč - § 6409 rezerva místní části Hrbov
Rozdělení: 18 tis. Kč - § 2341 zpracování žádosti o dotaci na akci Rybník pod Hrbovem
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.8.2021

2447/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - převod dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí
(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroje 104 028,00 Kč - §' 4351 přijatá dotace MPSV na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v
souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 pro Sociální služby města Velké Meziříčí
Rozdělení: 104 028,00 Ke - § 4351, pól.5336 zvýšení příspěvku na provoz-převod dotace Sociálním službám
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání zastupitelstva města dne 14. 9. 2021.

Termín: 14.9.2021

2448/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - převod dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí
(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj': l 658 800,00 Kč - § 4351 přijatá dotace M PSY pro Sociální služby města Velké Meziříčí
Rozdělení: l 658 800,00 Kč - § 4351, pol.5336 zvýšení příspěvku na provoz - převod dotace příspěvkové
organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 131 000,00 Kč - § 4351 přijatá dotace MPSV pro Sociální služby města Velké Meziříčí -
navýšení ___. _.. „ _ . __. . __.. ,. , ., . , _y_.. ^ ...__. _. '__^..,.-..^
Rozdělení: 131 000,00 Kč - § 4351, pol. 5336 zvýšení příspěvku na provoz - převod dotace
organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí - navýšení
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání zastupitelstva města 14. 9. 2021.

Termín: 14.9.2021

2449/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - převod dotace pro ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: ^ „.„. _. ..,. _.. ,_.x
Zdroj: 806 194,00 Kč - § 3113 přijatá dotace pro ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20^SablonyIII
Rozdělení: 806 194,00 Kč - § 3113, pól. 5336 převod dotace příspěvkové organizaci ZS Velké Meziříčí,
Oslavická 1800/20 Šablony III
II. Rada města ukládá



l. Ing. Pavle Pólové
1, 1. předložit materiál na zasedání zastupitelstva města dne 14.9.2021.

Termín: 14.9.2021

2450/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - převod dotace pro MS Velké Meziříčí (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatřeni: „ _^ ^
Zdroj': 800 571,00 Kč - § 3111 přijatá dotace pro MS Velké Meziříčí Šablony lil
Rozdělení: 800 571,00 Kč - §3111, pol. 5336 převod dotace příspěvkové organizaci MS Velké Meziříčí
Šablony III

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání zastupitelstva města dne 14.9.2021

Termín: 14.9.2021

2451/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - převod dotace pro Dózu (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: _ . ,. . .. „ ,
Zdroj: 12 000,00 Kč - § 3421 přijatá dotace Kraje Vysočina pro Dózu-středisko volného času Velké
Meziříčí . __.. „ v, » , , _.,__, r. ^__ ̂ _^;-,._ ..-,_^i
Rozdělení: 12 000,00 Kč - § 3421, pól. 5336 převod dotace příspěvkové organizaci Dóza-s
času Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 14. 9. 2021
Termín: 14.9.2021

2452/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - dotace pro SDH Mostiště (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpoftové opatření:
Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostište
Rozdělení: 30 tis. Kč -- 5512 poskytnutí dotace příjemci - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mostiště,

ÍČ: 657 58 340 jako jednorázovou finanční podporu na náklady spojené se
soustředěním dětí na hasičském táboře v Křižanově o letních prázdninách 2021
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání ZM dne 14. 9. 2021.

Termín: 13.9.2021

2453/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - dotace na kulturní památky z Ministerstva kultury (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatřeni: . , , . , „ .. _,_ ____^,
zďroj^" 910 tis. Kč - § 3322 dotace Ministerstva kultury na zachování a obnovu kulturních památek z
Programu regenerace . ,. , , ,.,.. _, _ ^,.. ...„..,. -. _',
Rozdělení: "910 tis. Kč - § 3322 poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek jednotlivým
takto:
l. Vlastník:



Kulturní památka: Luteránské gymnázium č. p. 11
Akce obnovy: obnova východní fasády (restaurování sgrafita) - II. etapa
Celkové náklady: 984.055,- Kč
Dotace MK: 662.000,- Kč

2. Vlastník: Židovská obec Brno, Třída kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
Kulturní památka: Stará synagoga
Akce obnovy: I. etapa restaurování interiéru
Celkové náklady: 547. 568,- Kč
Dotace MK: 248.000,- Kč

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací vlastníkům kulturních
památek.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. připravit materiál na jednání ZM dne 14.9.2021.

Termín: 13. 9.2021

2454/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - Technické služby VM CZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 1.400 tis. Kč - pól. 8127 příjem za prodej akcií SATT dle splátkového kalendáře
Rozdělení: 700 tis. Kč - § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů

700 tis. Kč - § 3727 prevence vzniku odpadů
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM dne 14. 9. 2021.
Termín: 13.9.2021

2455/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - Bytový dům pro seniory (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 56.000 tis. Kč - pól. 8123 zapojení úvěru od Komerční banky dle podepsané úvěrové smlouvy ze
dne 29.6.2021 - viz. příloha

12. 600 tis. Kč - § 6409 rezerva na investice
Rozdělení: 56.000 tis. Kč - § 4351 dílčí zajištění financování Bytového domu pro seniory na základě úvěrové
smlouvy ze dne 29.6. 2021 - viz. příloha

12. 600 tis. Kč - § 4351 předfínancování dotace z MMR - Pečovatelské byty (117D064)

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM dne 14.9. 2021.
Termín: 13.9. 2021

2456/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - dar obcím postiženým tornádem (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 200 tis. Kč - § 5213 očkovací centrum

Rozdělení: 50 tis. Kč - § 5269 poskytnutí daru obci Lužice, IČ: 44164343 na odstraňování škod
následkem tornáda v červnu 2021



50 tis. Kč - § 5269 poskytnutí daru obcí Mikulčice, IČ: 00285102 na odstraňování škod
následkem tornáda v červnu 2021

50 tis. Kč - § 5269 poskytnutí daru obci Moravská Nová Ves, IČ: 00283363 na odstraňování
škod následkem tornáda v červnu 2021

50 tis. Kč - § 5269 poskytnutí daru obci Hrušky, IC: 00283185 na odstraňování škod
následkem tornáda v červnu 2021
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. připravit materiál na jednání ZM dne 14.9.2021

Termín: 13. 9. 2021

2457/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - dar na majetek zničený tornádem (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 200 tis. Kč - pól. 8127 příjem za prodej akcií SATT
Rozdělení: 200 tis. Kč - 5269 poskvtnut-' " íh r ř" m m

pořízení nové střešní krytiny RD, zničené tornádem v obci Mikulčice v červnu 2021
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM dne 14. 9. 2021

na

Termín: 13.9.2021

2458/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - multifunkční hřiště Lhotky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 200 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Lhotky
Rozdělení: 200 tis. Kč - § 3412 novostavba multifunkčního hřiště ve Lhotkách (dofinancování)
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 8.2021

2459/70/RM/2021 ZŠ 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
udělujepísemný souhlas s likvidacf předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy
materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50.................... 60. 670,- Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 31. 8.2021

2460/70/RM/2021 Velkomeziří&ké slavností vína - sobota 11. 9. 2021

I. Rada města schvaluje



uzavření spodní strany náměstí v sobotu 11. 9. 2021 v době od 6.00 hod do 24 hod v důsledku konání akce
Velkomeziříčské slavnosti vína. Organizátor akce Jéčko, s. r.o., zastoupené p. Tomášem Hrabálkem. Akce se
bude konat od 12.00 hod do 22.00 hod.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Milanu Dufkovi

1. 1. zajistit uzavření náměstí na odboru dopravy MěÚ Velké Meziříčí a požádat o koordinaci městskou policii a
technické služby

Termín: 10.9. 2021

2461/70/RM/2021 Souhlas s použitím loga "Zdravé město Velké Meziříčí"

I. Rada města schvaluje
použití loga "Zdravé město Velké Meziříčí" pro reklamní a obchodní materiály spotřebního družstva COOP Velké
Meziříčí, Družstevní 1173/2, 594 Ol Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Švecovi
1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 3. 9. 2021

2462/70/RM/2021 Žádost o povolení výjimky

I. Rada města povoluje
na základě § 23 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., (školský zákona) v platném znění, výjimku z nejnižšího počtu
žáků v Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizaci pro školní rok
2021/2022 v první stupni základní školy na 50 dětí.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 8.2021

2463/70/RM/2021 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí

ve smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpoď:ů s přijetím finančního
účelového daru ve výši 12 352,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN o. p. s. pro Základm školu Velké Meziříčí,
Sokolovská 470/13 za účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro 2 žáky školy v období od 6. 9. 2021 do 30.
6. 2022.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 8.2021

2464/70/RM/2021 Úprava platu ředitele Sportoviště VM
Termín: 31. 8.2021

2465/70/RM/2021 Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí na období 2021 - 2028

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu schválit Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí na období 2021 - 2028.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Zuzaně Villertové
1. 1. připravit materiál pro jednání zastupitelstva města

Termín: 2. 9.2021

2466/70/RM/2021 Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí na období 2021 - 2028 - akční plán
na roky 2021-2022

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu schválit Akční plán na roky 2021-2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové
1. 1. připravit materiál pro jednání zastupitelstva města

Termín: 2. 9. 2021

2467/70/RM/2021 Architektonická studie rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit pokračování v přípravě rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí
dle jednoho z těchto návrhů:
VARIANTA I: dle přiloženého návrhu Ing. arch. Davida Mikuláška, Ing. arch. Filipa Musálka a Ing. arch. Lindy
Obršálové.
VARIANTA II: dle přiloženého návrhu obchodní společnosti MCA atelier s. r. o.
VARIANTA III: dle přiloženého návrhu Ing. arch. Tomáše Kopeckého, Ing. arch. Richarda Otty, Ing. arch.
Anity Prokešové a Ing. arch. Lucie Kadrmanové Chytilové.

II. Rada města doporučuje
uložit starostovi města Ing. arch. Alexandrosu Kaminarasovi jednat s autorem návrhu vybraného
zastupitelstvem města a v případě dojednání smluvních podmínek přidělit tomuto autorovi zakázku na
architektonickou studii rekonstrukce Námětí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí v souladu s platnou směrnicí
města o zadávání veřejných zakázek.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové
1. 1. připravit tento materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Termín: 30. 9. 2021

2468/70/RM/2021 Rozpočtové opatření - výsadba v lokalitě Hliniště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 127 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 127 tis. Kč - § 3745 úprava veřejného prostranství a realizace nové výsadby nad BD v lokalitě
Hliniště
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 8.2021

2469/70/RM/2021 Zásady Grantového systému podpory kultury

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložené Zásady Grantového programu podpory kultury
II. Rada města ukládá



l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zpracovat materiál na jednání zastupitelstva města
Termín: 31. 8.2021

2470/70/RM/2021 Grantový program podpory kultury

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit vyhlášení Výzvy k předkládání projektů na rok 2022 v rámci Grantového programu
podpory kultury města Velké Meziříčí.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2022 finanční prostředky ke
Grantovému programu podpory kultury na rok 2022 v celkové výši 700 tis. Kč.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města

Termín: 31. 8.2021

2471/70/RM/2021 Přechod pro chodce (místo pro přecházení) na ulici Bezděkov

I. Rada města bere na vědomí
podněty a vyjádření občanů města nesouhlasící s realizací výstavby přechodu pro chodce (místa pro
přecházení) na ulici Bezděkov
II. Rada města předává
zastupitelstvu města k projednání podněty a vyjádření občanů města nesouhlasící s realizací výstavby přechodu
pro chodce (místa pro přecházení) na ulici Bezděkov, protože jde o akci schválenou zastupitelstvem města v
rozpočtu města na rok 2021
III. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předložit materiál týkající se nesouhlasu s realizací výstavby přechodu pro chodce (místa pro přecházení)
na ulici Bezděkov do zastupitelstva města dne 14. 9. 2021

Termín: 14. 9. 2021


