
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 72. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 22. 9. 2021

2487/72/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu ze 72. schůze rady města ze dne 22. 9. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 72. schůze rady města ze dne 22. 9. 2021 Mgr. Petra Voličku a Mgr. Josefa Prokopa

2488/72/RM/2021 Schválení programu 72. schůze rady města konané dne 22. 9. 2021

I. Rada města schvaluje
program 72. schůze rady města ze dne 22. 9. 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 72. schůze rady města ze dne 22. 9. 2021
3. Schválení programu 72. schůze rady města konané dne 22. 9. 2021
4. Připomínky k zápisu ze 71. zasedání rady města
5. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2021, o místním

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
6. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tfži pozemku

města pare. č. 1568/112, k. u. Velké Meziříčí
7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č.

5903, k. u. Velké Meziříčí
8. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

k tíží pozemků města v lokalitě Hliniště, k. u. Velké Meziříčí
9. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2800, obec a

k. u. Velké Meziříčí, úl. U Vody
10. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce zasedací místnosti v l. patře

budovy radnice
11. Návrh na změnu nájemní smlouvy části uzavřené s Ředitelstvím silnic a

dálnic ČR
12. Návrh na změnu smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 588, k. u. Velké

Meziříčí

13. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 3627/2, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Polní

14. Žádost o prodej či pronájem pozemku pare. č. 4806/5 a žádost o prodej
části pozemku pare. č. 5667/1, obec a k. u. Velké Meziříčí, lok. Fajtův
kopec

15. Souhlas s technickými podmínkami a převzetí ekologických závazků pro
budoucí koupi částí pozemků pare. č. 5694/1 a 5694/4, k. u. Velké
Meziříčí

16. Návrh na darování splaškové kanalizace Svazu vodovodů a kanalizací
Zďársko

17. Pronájem garáže na úl. Čermákova
18. Obsazení ubytovací jednotky
19. Smlouva o úhradě nákladů na zajištění dopravní obslužnosti
20. Zapojení transferů do rozpočtu města
21. Rozpočtové opatření - Pasport zeleně
22. Rozpočtové opatření - oprava střechy přístřešku na hřišti v Mostištích
23. Rozpočtové opatření - dar k výročí založení kapely Stetson
24. Zvláštní příplatek pro ředitele malotřídních škol
25. Žádost o snížení nájemného v tělocvičně



26. Podnájem nebytových prostor hřbitov Karlov
27. Rozpočtové opatření - uložení kabelového vedení na náměstí
28. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

k tíži pozemků města v k. u. Velké Meziříčí, lok. Palouky
29. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

k tíží pozemků města pare. č. 3370/10, 3370/7, 5657/1, k. u. Velké
Meziříčí

30. Rozpočtové opatření - studie rekonstrukce koupaliště
31. Osvědčení pro člena zastupitelstva města
32. Park Lavičky
33. Různé
34. Závěr

2489/72/RM/2021 Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 4/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. připravit a předložit radou schválený návrh OZV č. 4/2021 pro jednání zastupitelstva města dne
26. 10. 2021

Termín: 26. 10.2021

2490/72/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare.
č. 1568/112, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zřízení služebnosti umístění stavby komunikace, jejímž obsahem je právo zřízení stavby spočívající ve stavební
úpravě přístupové komunikace pro chodce na pozemku pare. č. 1568/112, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví
města, ve prospěch Společenství vlastníků domu Velké Meziříčí, Čechova č. p. 1667, se sídlem Čechova 1667/11,
Velké Meziříčí. Služebnost bude zřízena na dobu udržitelnosti dotace a bezúplatně.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 24. 9. 2021

2491/72/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 5903, k.
u. Velké Meziříčí

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. 5903, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění distribuční soustavy - uzemnění úsekového vypínače 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.
Termfn: 8. 10.2021



2492/72/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města v lokalitě Hliniště, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, k tíží pozemků města pare. č. 3627/88, 3646/5, 3667, 3700/10,
3800/66, 5653/2, všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové
vedení NN, kabelové vedení VN, 14 kabelových pilířů, telekomunikační síť a uzemnění na pozemku a za účelem
jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu a právem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech
stanovených zákonem, za jednorázovou náhradu 85.200 Kč plus DPH v platné výši.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG. D, a. s.

Termín: 8. 10.2021

2493/72/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 2800, obec a k. u.
Velké Meziříčí, úl. U Vody

I. Rada města schvaluje
uzavření ná'emní smlouw mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

na část o výměře 75 mz z pozemku pare. č. 2800, k. u. Velké Meziříčí za
účelem zpevnění vjezdu do garáže, úpravy a údržby veřejné zeleně 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 375 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit k podpisu nájemní smlouvu.

Termín: 26. 11.2021

2494/72/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce zasedací místnosti v l. patře budovy
radnice

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem Sdružením obrany
spotřebitelů - Asociace, z. s., se sídlem Mečová 368/5, 602 00 Brno na výpůjčku nebytových prostor -zasedací
místnosti, o rozloze 43 m2, v l. patře budovy radnice, Radnická 29/1, Velké Meziříčí na dobu určitou do 30. 6.
2022.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 30.9.2021

2495/72/RM/2021 Návrh na změnu nájemní smlouvy části uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy ze dne 20. 4. 2018 na pronájem částí pozemků pare. č. 5886, 5901,
5902, 5903, 4807/5, 5138/2, 5893, 1085, 1219, všechny pozemky v k. u. Velké Meziříčí uzavřené za účelem
stavby „Dl modernizace - úsek 19, Exit 141 Velké Meziříčí západ - Exit 146 Velké Meziříčí východ" mezi městem
jako pronajímatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako nájemcem a to tak, že se rozšiřuje předmět nájmu o
část o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 5623/2, část o výměře 10 m2 z pozemku pare. č. 5675/2 a mění se



rozsah pronajaté části pozemku pare. č. 5893, a to na 1. 600 m2 a části pozemku pare. č. 1219, a to na 1. 205
m2, čímž se celý pozemek pare. č. 1219 dává do nájmu. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města ŘSD, zveřejnit záměr změny smlouvy a připravit materiál pro jednání rady

města.
Termín: 20. 10.2021

2496/72/RM/2021 Návrh na změnu smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 588, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy ze dne l. 9. 2020 na pronájem části o výměře 13 m2
pare. č. k. ' V Iké Meziříčí uzavřené mezi městem jako pronajímatelem a

jako nájemcem a to tak, že se rozšiřuje předmět nájmu o část o výměře 7 m2 z pozemku
pare. c. 588, k. u. Velké Meziříčí za roční nájemné 5 Kč/m2. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 20. 10.2021

2497/72/RM/2021 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 3627/2, k. u. Velké Meziříčí, úl. Polní

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 120 m2 z pozemku pare. č. 3627/2, k. u. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 20. 10.2021

2498/72/RM/2021 Žádost o prodej či pronájem pozemku pare. č. 4806/5 a žádost o prodej části
pozemku pare. č. 5667/1, obec a k. u. Velké Meziříčí, lok. Fajtův kopec

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 4806/5 o výměře 101 m2
zastuDitelstvu města neschválit prodej předmětného pozemku

'ví M ih"í d Doručuje

l m2 obec a k. u. Velké Meziříčí a uzavření
II. Rada města neschvalu
zveřejnění záměru oroná mu oze i r . 4 / w
smlouvy s
III. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 5667/1. obec a k. u. Velké M i i i a
doooruč i zst i l m neschválit prodej předmětné části pozemku

IV. Rada města u ada

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

Termín: 26. 10.2021

2499/72/RM/2021 Souhlas s technickými podmínkami a převzetí ekologických závazků pro budoucí
koupi částí pozemků pare. č. 5694/1 a 5694/4, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města odsouhlasit technické podmínky uvedené v bodě A. dopisu Správy železnic čj. 65112/2019-
SŽDC-GŘ-031 (3) ze dne 15. 10. 2020 a odsouhlasit převzetí ekologických závazků s tímto majetkem spojené, s
tím, že na sebe město bere povinnosti plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat
náhradu, spojenou s odstraňováním těchto závazků.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. připravit materiál na projednání zastupitelstvem města.

Termín: 26. 10.2021

2500/72/RM/2021 Návrh na darování splaškové kanalizace Svazu vodovodů a kanalizací Zďársko

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru darování stavby s názvem „IO 06 Prodloužení řadu splaškové kanalizace" pro bytové domy
U Jasanu ve Velkém Meziříčí Svazu vodovodů a kanalizací Zďársko se sídlem Vodárenská 244/2, 591 Ol Zďár
nad Sázavou, IČO: 43383513.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr darování a připravit materiál na projednání zastupitelstvem města.
Termín: 26. 10.2021

2501/72/RM/2021 Pronájem garáže na úl. Čermákova

I. Rada města souhlasí
s uzavřením náemní smlouw na aaráž umístěné v bytovém domě na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém
Meziříčí s 'i i ur' m i ni ov ni

dobou, výše nájemného 570,- Kč/mz/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

2502/72/RM/2021 Obsazení ubytovací jednotky

I. Rada města schvaluje
uzavřít npi ní m i v ' i

výše nájemného 25,00 Kč/m /měsíc.
II. Rada města ukládá

Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců,

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na ubytovací jednotku na adrese Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí.
Termín: 31. 10.2021

2503/72/RM/2021 Smlouva o úhradě nákladů na zajištění dopravní obslužnosti

I. Rada města rozhodla
uzavřít smlouvu o úhradě nákladů na zajištění dopravní obslužnosti s Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko,
Radnická 1/29, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 71219986, dle předloženého návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit podpis smlouvy
Termín: 15. 10.2021



2504/72/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

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

l. Kateřině Cej kove

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města
Termín: 30.9.2021

2505/72/RM/2021 Rozpočtové opatření - Pasport zeleně

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 430 000,00 Kč - § 6171 činnost místní správy
Rozdělení: 430 000,00 Kč - § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30. 9. 2021

2506/72/RM/2021 Rozpočtové opatření - oprava střechy přístřešku na hřišti v Mostištích

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 85 085,00 Kč - § 3639 náhrada od pojišťovny

5 000,00 Kč - § 6409 rezerva místní části Mostiště
Rozdělení: 90 085,00 Kč - § 3412 hřiště Mostiště-oprava střechy
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 30.9.2021

2507/72/RM/2021 Rozpočtové opatření - dar k výročí založení kapely Stetson

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
R l ní: 5 tis. Kč - S 3399 Doskvtnutí daru příjemci

ko finanční příspěvek na výdaje spojené s pořádáním
slavnostního večera ke 40.výročí založení country kapely STETSON dne 16. 11. 2021 v Jupiter dubu
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. uzavřít darovací smlouvu.

III. Rada města ukládá

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

Termín: 15. 10.2021

Termín: 30. 9. 2021



2508/72/RM/2021 Zvláštní příplatek pro ředitele malotřídních škol

2509/72/RM/2021 Žádost o snížení nájemného v tělocvičně

I. Rada města schvaluje
Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí pro školní rok 2021/2022 za užívání tělocvičny Základní školy
Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 sazbu určenou pro sportovní oddíly ve výši 200,- Kč/hod. v rozsahu tří
vyučovacích hodin týdně.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. Předat usnesení žadatelům

Termín: 30. 9. 2020

2510/72/RM/2021 Podnájem nebytových prostor hřbitov Karlov

I. Rada města schvaluje
smlouvu o podnájmu nebytových prostor budovy staré marni a kl níki v ar g|u hřbitova Karlov ve Velkém
M iříčí odle předloženého návrhu firmě KaTop VM . s. r. o.,

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. uzavřít smlouvu o podnájmu

Termín: 30. 9. 2021

2511/72/RM/2021 Rozpočtové opatření - uložení kabelového vedení na náměstí

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 205 0000,00 Kč - § 6409 rezerva na investice
Rozdělení: 205 000,00 Kč - § 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí - uložení kabelového
vedení na náměstí
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

Termín: 30. 9. 2021

2512/72/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města v k. u. Velké Meziříčí, lok. Palouky

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Liďcká 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, k tíží pozemků města pare. č. 335/11, 335/12, 335/14, 335/16,
335/18, 335/6, 335/7, 335/8, 335/9, 350, 353/1, 356, 360, 364, 368/2, 376/8, 380/2, 385/2, všechny pozemky
k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení VN, kabelové vedení NN a
telekomunikační síť na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí
oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právem obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno jako
časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem, za jednorázovou náhradu 20.000 Kč
plus DPH v platné výši.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské



1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG. D, a. s.

Termín: 8. 10. 2021

2513/72/RM/2021 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků města pare. č. 3370/10, 3370/7, 5657/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucío zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, k tizi pozemků města pare. č. 3370/10, 3370/7, 5657/1, všechny
pozemky k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN a uzemnění na'
pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu a právem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které
zaniká pouze v případech stanovených zákonem, za jednorázovou náhradu 2.800 Kč plus DPH v platné výši.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG. D, a. s.

Termín: 8. 10.2021

2514/72/RM/2021 Rozpočtové opatření - studie rekonstrukce koupaliště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 500 tis. Kč - pól. 8127 příjem za prodej akcií SATT
Rozdělení: 500 tis. Kč - § 3429 studie rekonstrukce koupaliště - dofinancování
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30. 9. 2021

2515/72/RM/2021 Osvědčení pro člena zastupitelstva města

I. Rada města osvědčuje

že paní Mgr. Jana Gebre Selassiová, první náhradník z kandidátní listiny volební strany Česká strana
sociálně demokratická, se stala dne 21. 09. 2021 členkou zastupitelstva města Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat Mgr. Janě Gebre Selassiové písemné osvědčení o tom, že se od 21. 09. 2021 stala členkou
zastupitelstva města Velké Meziříčí.

Termín: 5. 10.2021

2516/72/RM/2021 Park Lavičky

I. Rada města nesouhlasí

se záměrem "Park Lavičky", specifikovaným v dokumentu "Oznámení záměru" vypracovaném Ing. Pavlem
Cetíem, IC: 70434395, v srpnu 2021 z důvodů nárůstu dopravy ve městě Velké Meziříčí a nedostatečného
vizuálního odčleněni od příjezdové komunikace (např. vegetační izolací) do města Velké Meziříčí a vzniku
nežádoucí stavební dominanty v krajině.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové



1. 1. zajistit zaslaní nesouhlasného vyjádření města Velké Meziříčí k záměru "Park Lavičky" Krajskému úřadu
Kraje Vysočina.

Termín: 22.9.2021


