
Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENÍ
z 71. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 8. 9. 2021

2472/71/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu ze 71. schůze rady města ze dne 8. 9. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 71. schůze rady města ze dne 8. 9. 2021 Mgr. Josefa Prokopa a Mgr. Tomáše Rapušáka

2473/71/RM/2021 Schválení programu 71. schůze rady města konané dne 8. 9. 2021

I. Rada města schvaluje
program 71. schůze rady města ze dne 8. 9. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 71. schfize rady města ze dne 8. 9. 2021
3. Schválení programu 71. schůze rady města konané dne 8. 9. 2021
4. Připomínky k zápisu z 70. zasedání rady města
5. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2818/3,

obec a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí - zimní zahrádka
6. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 1821/1, k.

u. Velké Meziříčí, úl. Karlov
7. Prodloužení nájemních smluv na byty
8. Pronájem garáže na úl. Čermákova
9. Rozpočtové opatření-volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR
10. Zapojení transferů do rozpočtu města
11. Zveřejnění oznámení o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v

přepravě cestujících - městská hromadná doprava ve Velkém Meziříčí pro
rok 2022

12, Žádost o snížení nájemného v tělocvičně
13. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc srpen 2021
14. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí

za měsíc srpen 2021
15. Návrh na koupi a darování stavby s názvem ,, 10 06 Prodloužení řadu

splaškové kanalizace" v lokalitě Čechovy Sady II.
16. Pověření k realizaci dopravní výchovy dle tematického plánu ministerstva

dopravy na dětském dopravním hřišti v majetku města Velké Meziříčí
17. Rozpočtové opatření - volnočasová plocha Hliniště
18. Různé
19. Závěr

2474/71/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u.
Velké Meziříčí, Náměstí - zimní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění zimní zahrádky mezi učitelem městem Velké Meziříčí a vypQjčitelem společností Kavárna a
Bistro termoska s. r.o., se sídlem na dobu určitou, a to od l. 11. 2021 do 31. 3. 2022.
II. Rada města ukládá



l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 29.10.2021

2475/71/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 1821/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Karlov

I. Rada města schvaluje
i " ' l i o woůcce mezi půicitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem

na část o výměře 9 m2 z pozemku pare. č. 1821/1, obec a
k. u. Velké Mezi c za účelem umístění pískoviště za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s
možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení
důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 19. 11.2021

2476/71/RM/2021 Prodloužení nájemních smluv na byty

I. Rada města souhlasí

s prodloužením nájemních smluv na uvedené byty za podmínek, že mají nájemci uhrazeny veškeré dluhy vůči
městu Velké Meziříčí:

byt

drese Nad Sv. Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí s
do 30.09.2022,

na adrese Sokolovská 470/13 ve Velkém Meziříčí s
30. . 022,
byt na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s
31. 3.2022,
byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
30.0 2022,

na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
31.03 2022,

na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s

do

do

do

do

o 2 roky.

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

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit k podpisu dodatky na byty na adrese Nad v.

l k' 470/13 , Karlov 1001/
, Čermákova 2065/1 ).

f m 238/1
J, Bezrucova 1543/12 (

Termín: 31. 10.2021

2477/71/RM/2021 Pronájem garáže na úl. Čermákova

I. Rada města souhlasí

s uzavřením náemní smlouvy na aráž umístěné v bytovém domě na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém
Meziříčí s počínaje . n n i s 3 'n' ' v" i
dobou, 'se nájemného 570,- Kč/m2/rok. Náhradník

II. Rada města ukládá



l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit nájemní smlouvu na garáž na úl. Čermákova 2064/8.

Termín: 31. 10.2021

2478/7 l/RM/2021 Rozpočtové opatření-volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR

I. Rada města schvaluje
rozpoftové opatření:
Zdroj: 190 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 190 000,00 Kč - § 6114 volby do Parlamentu ČR

II. Rada města ukládá

l, Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 30. 9. 2021

2479/7 l/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: 30.9.2021

2480/71/RM/2021 Zveřejnění oznámení o přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících - městská hromadná doprava ve Velkém Meziříčí pro rok 2022

I. Rada města zveřejňuje
podle § 19 odst. 2 zákona c. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů,
oznámení, že hodlá přímým zadáním podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na
městskou hromadnou autobusovou dopravu ve Velkém Meziříčí pro rok 2022.
II. Rada města uvádí

v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, tyto povinné údaje o budoucí smlouvě s dopravcem ZDAR, a. s.:

l. Identifikační údaje dopravce, s nímž bude smlouva uzavřena:
ZDAR/ a. s.. Jihlavská 759/4, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČ 46965815

2. Předpokládaná průměrná roční hodnota veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, je-li
smlouva uzavírána podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.:
Předpokládaná kompenzace za rok 2022: l 000 000 Ke
Předpokládané počty kilometrů za rok 2022: 40 000 km

3. Předpokládaný rozsah veřejných služeb
Doba plnění závazku veřejné služby: od 01.01.2022 do 31. 12.2022

Rozsah veřejné služby:
Provozování městské hromadné autobusové dopravy (MHD) na těchto linkách:
845202

III. Rada města rozhodla



neuzavírat smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na městskou hromadnou autobusovou dopravu
ve Velkém Meziříčí pro rok 2022 na linky 845201 a 845203.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1. 1. Zajistit vyvěšení oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na

městskou hromadnou autobusovou dopravu ve Velkém Meziříčí pro rok 2022 na úřední desce Městského
úřadu Velké Meziříčí, a to až do doby uzavření této smlouvy.

Termín: 30.9.2021

2481/71/RM/2021 Žádost o snížení nájemného v tělocvičně

I. Rada města schvaluje
pro Základní školu a mateřskou školu Oslavice, příspěvkovou organizaci pro školní rok 2021/2022 za užívána
tělocvičny v Základní škole Velké Meziříčf, Oslavická 1800/20 sazbu určenou pro sportovní oddíly ve výši 250,-
Kč/hod.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 9. 2021

2482/71/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc srpen 2021

2483/71/RM/2021 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí za
měsíc srpen 2021

2484/7 l/RM/2021 Návrh na koupi a darování stavby s názvem „IO 06 Prodloužení řadu splaškové
kanalizace" v lokalitě Čechovy Sady II.

I. Rada města schvaluje
koupi stavby „IO 06 Prodloužení řadu splaškové kanalizace" od společnosti BUILDINGcentrum - HSV, s. r. o., se
sídlem Karlov 169/88, Velké Meziříčí, IČ: 25317873 za kupnf cenu ve výši 100 Kč a následné darování této
stavby městem Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IC:
43383513, provozovatelem stavby bude Vodárenská akciová společnost, a.s., se sídlem Soběšická 820/156,
Lesná, 638 00 Brno, IČ: 49455842.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy

Termín: 30. 11.2021

2485/71/RM/2021 Pověření k realizaci dopravní výchovy dle tematického plánu ministerstva
dopravy na dětském dopravním hřišti v majetku města Velké Meziříčí

L Rada města pověřuje _ .. „ ....... ... ^ „ .. .
příspěvkovou organizaci města Velké Meziříčí Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková
organizace, IČO: 696 50 560, Komenského 10/2, 594 Ol Velké Meziříčí, realizací dopravní výchovy dle TP
MĎ na dětském dopravním hřišti na ulici Oslavická ve Velkém Meziříčí, které je v majetku města, a to
počínaje školním rokem 2021/2022 a dále na dobu neurčitou až do odvolání.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1. 1. Zajistit informování ředitelky Dóza

rozhodnutí rady města.
středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace, o



Termín: 15.9. 2021

2486/7 l/RM/2021 Rozpočtové opatření - volnočasová plocha Hliniště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 160 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 160 tis. Kč - § 3412 ORG 923 - volnočasová plocha Hliniště
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 9. 2021


