
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ

z 80. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 12. 1. 2022

2690/80/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 80. schůze rady města ze dne 12. l. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 80. schůze rady města ze dne 12. l. 2022 MUDr. Petra Judu a Mgr. Josefa Prokopa.

2691/80/RM/2022 Schválení programu 80. schůze rady města konané dne 12. l. 2022

I. Rada města schvaluje
program 80. schůze rady města ze dne 12. l. 2022:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 80 schůze rady města ze dne 12 l.

2022
3. Schválení programu 80. schůze rady města konané dne 12. 1. 2022
4. Připomínky k zápisu z 79. zasedání rady města
5. Žádost o prodej pozemku pare. č. 3914/1, obec a k. u. Velké

Meziříčí, úl. Smrková
6. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5964/32, obec a k. u. Velké

Meziříčí, úl. Pionýrská
7. Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 764, obec a

k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská a nový návrh na zveřejnění
záměru pronájmu

8. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Záviškova

9. Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce a nový návrh na zveřejnění
záměru výpůjčky části pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké
Meziříčí

10. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 23. 6. 2021
11. Prodloužení terminu plnění úkolu z usnesení ze dne 20. 2021
12. Návrh na zrušení usnesení a nový návrh na souhlas s umístěním

zatravňovacích dlaždic, úl. Nad Gymnáziem
13. Obsazení ubytovací jednotky
14. Prodloužení nájemních smluv na byty a ubytovací jednotky
15. Vyrozumění o neprodlouženi nájemní smlouvy na byt na úl.

Sokolovská 1590
16. Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za IV.Q

2021
17. Zpráva o činnosti bytové komise za IV. čtvrtletí 2021
18. Projekt Areál zdraví Velké Meziříčí
19. Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení ze dne 6. 10. 2021
20. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky

Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí
21. Zapojení transferů do rozpočtu města - prosinec 2021
22. ZS Školní - nabídka nepotřebného majetku
23. Žádost o prominutí nájemného
24. Souhlas s přijetím daru
25. Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města
26. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc

prosinec 2021
27. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o Velké

Meziříčí za měsíc prosinec 2021
28. Různé
29. Závěr



2692/80/RM/2022 Žádost o prodej pozemku pare. č. 3914/1, obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. Smrková

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 3914/1 o výměře 5.966 m2 k. u. Velké Meziříčí a doDoručuie
zastuDitelstvu města neschválit prodej předmětného pozemku

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 1.3. 2022

2693/80/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5964/32, obec a k. u. Velké Meziříčí, úl.
Pionýrská

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 54 m2 z pozemku pare. č. 5964/32, k. u. Velké Meziříčí a
doDoručuie z ^i l. m n h 'l; . i předmětné části pozemku

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 1.3.2022

2694/80/RM/2022 Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 764, obec a k. u. Velké
Meziříčí, úl. Třebíčská a nový návrh na zveřejnění záměru pronájmu

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy ze dne 4. 12. 2006, na užívání části pozemku pare. č. 764, obec a k. u. Velké Meziříčí
za účelem umístění navigační tabule mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem AQUEKO, spol. s
r. o., se sídlem Lavičky 122, Velké Meziříčí. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni podpisu dohody o
ukončení.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 2 m2 z pozemku pare. č. 764, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění navigační tabule, za roční nájemné ve výši 10.000 Kč.
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 projednání radou města.

Termín: 31. 3.2022

Termín: 9. 2.2022

2695/80/RM/2022 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Záviškova

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 250 mz z pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké Meziříčí za účelem
sečení trávy.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské



1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli, zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady
města.

Termín: 9. 2. 2022

2696/80/RM/2022 Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce a nový návrh na zveřejnění záměru
výpůjčky části pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 3. 2. 2017 na užívání části o výměře 150 m2 z pozemku
pare. č. 3835/1, k. u. Velké Meziříčí za účelem Děstování sečení trávy uzavřené mezi městem jako půjčitelem
a jako vypůjčitelem. Smlouva o výpůjčce bude
ukončena dohodou ke dni podpisu dohody o ukončení.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 90 m2 z pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké Meziříčí za účelem
sečení trávy.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dohodu o ukončení výpůjčky k podpisu.

IV. Rada města ukládá
Termín: 31. 3. 2022

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli, zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady
města.

Termín: 9. 2. 2022

2697/80/RM/2022 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 30. 6. 2022.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. předložit radě města na projednání.

Termín: 30. 6. 2022

2698/80/RM/2022 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 20. 10. 2021

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 2557/74/RM/2021 ze dne 20. 10. 2021, kterým schválila
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 3 7/ k u. Velké Meziřfí
doDoručila zastupitelstvu města schválit orodei Dředmětné části Dozemku (podíl 1/2) a

(podíl 1/2), do podílového spoluvlastnictví za kupní
cenu 500 Kč/m2. Úkol bude prodloužen do 30. 6. 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 30.6. 2022

2699/80/RM/2022 Návrh na zrušení usnesení a nový návrh na souhlas s umístěním zatravňovacích
dlaždic, úl. Nad Gymnáziem



I. Rada města ruší
usnesení č. 1232/20. 5.2009, kter/m souhlasila s umístěním zatravňovacích dlaždic do zeleného pásu pozemku
města pare. č. 2775/2 na úl. Nad Gymnáziem pro příležitostné parkování pro všechny žadatele z této ulice, kteří
o to požádají. Současně rada města vydala tento souhlas žadateli pro část zeleného pásu před jeho domem na
úl. Nad Gymnáziem.
II. Rada města souhlasí
s umístěním zatravňovacích tvárnic za účelem parkování osobních automobilů v úl. Nad Gymnáziem a to na
pozemku p. č. 2775/2 v k. u. Velké Meziříčí před domy č. 653/23, 664/25, 2251/27, 644/29, 643/31, 646/33 a
845/35. Umístění a množství zatravňovacích tvárnic je omezeno vytvořením jednoho parkovacího místa pro
osobní automobil před jedním domem. Zatravňovad tvárnice musí být z betonu šedé barvy, rozměrově a tvarově
odpovídající nákresu v příloze tohoto usnesení. Rada města dále vydává souhlasné stanovisko s připojením výše
uvedených parkovacích míst na místní komunikaci v úl. Nad Gymnáziem nacházející se na pozemku p. č. 2775/1
v k. u. Velké Meziříčí.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům
Termín: 31. 1.2022

2700/80/RM/2022 Obsazení ubytovací jednotky

v i i n
I. Rada města schvaluje

"i n" m ' ml v n

nájemného 25,00 Kc/m /m sic.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na ubytovací jednotku

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

na adrese Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí.

Termín: 31. 5.2022

2701/80/RM/2022 Prodloužení nájemních smluv na byty a ubytovací jednotky

I. Rada města souhlasí

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

• byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
31. 1. 2023,

• ub vací jednotka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
do 31. 01. 2023

• ubyt čí jednotka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
do 3 1. 2023,

• byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
31. 03 023,

• byt na adrese Čermákova 2039/53 ve Velkém Meziříčí s
31.01. 023,

• na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

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

do

do

do

o 2 roky.

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatky na b' a ubytovací jednotky na adrese V Jirchařfch 313/6 ),
l "i ská 540/20 Bezručova 1543/12 ;, Čermákova 2039/53

, Čermákova 206 /
Termín: 28.2.2022



2702/80/RM/2022 Vyrozumění o neprodlouženi nájemní smlouvy na byt na úl. Sokolovská 1590

I. Rada města souhlasí
se zasláním vyrozumění že se jí nájem bytu na adrese Sokolovská 1590/12, Velké
Meziříčí neobnoví a že pronajímatel město Velké Meziříčí požaduje byt k 28. 2. 2022 vyklidit a předat. V případě,
že shora uvedený byt do 31. 3. 2022 nevyklidí a nepředá městu Velké Meziříčí, souhlasí rada města
s podáním žaloby na vyklizení.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. zaslat

III. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. v případě, že

vyklizení.

Sokolovská 1590) vyrozumění o neprodlouženi nájemní smlouvy.
Termín: 31. 1.2022

Sokolovská 1590 do 31. 3. 2022 nepředá, podat žalobu na

Termín: 31. 5.2022

2703/80/RM/2022 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za IV. 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 I. Q 2022.

Termín: 30. 4.2022

2704/80/RM/2022 Zpráva o činnosti bytové komise za IV. 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 I.Q 2022.

Termín: 30. 4.2022

2705/80/RM/2022 Projekt Areál zdraví Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
k i i Ar 'l z víVlk M iřfí v ní ' r l ní fasá

od
za 150.000,- Kč bez DPH, tato částka bude

započítávána nájemnému dle či. V. Nájemní smlouvy uzavřené s dne
28. 6. 2013.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit kupní i

vypracované

III. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

r ' r i l ' Meziříčí stavební i ravv a za ení fasády

Termín: 15.2.2022



1. 1. předat informace o započítávání nákladů na rekonstrukci Areálu zdraví finančnímu odboru.
Termín: 28.2.2022

2706/80/RM/2022 Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení ze dne 6. 10. 2021

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení č. 2525/73/RM/2021 ze dne 6. 10. 2021, kterým ukládá vyhotovit
nájemní smlouvu na byt na adrese Bezručova 1543/12, 594 Ol Velké Meziříčí a v případě uskutečn ní

zavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Komenského 123/13, Velké Meziříčí s
Úkoly budou prodlouženy do 31. 8.2022.

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit nájemní smlouvu na byt na adrese Bezručova 1543/12, Velké Meziříčí )

Termín: 31.8.2022
III. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. ři i ohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Komenského 123/13, Velké Meziříčí s

Termín: 31. 8. 2022

2707/80/RM/2022 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
1 rif- 1 i smlouvu na byt-

smlouva na dobu určitou l roku
Náhradník:
II. Rada města ukládá

v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001 594 Ol Velké Meziříčí s

se náiemného 40 00 Kč/m2/m
Nájemní

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu
Meziříčí.

v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké

Termín: 31.8.2022

2708/80/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města - prosinec 2021

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci prosinci 2021 do rozpočtu města
Velké Meziříčí pro rok 2021.
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. přiložit usnesení rady k rozpočtu 2021.
Termín: 31. 1.2022

2709/80/RM/2022 ZŠ Školní - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Školní
2055 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 Velké Meziříčí, Školní 2055 ......................... 16. 280,52 Kč DDHM



II. Rada města ukládá

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

7.980,-Kč DDNM

Termín: 28. 1.2022

2710/80/RM/2022 Žádost o prominutí nájemného

I. Rada města souhlasí

s prominutím nájemného za rok 2021 pro Sbor dobrovolných hasičů Mostiště v objektu kulturního domu Mostiště
102.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31. 1.2022

2711/80/RM/2022 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 pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí - knih od různých dárců dle žádosti ze dne 13. 12. 2021.
II. Rada města ukládá

Termín: 31. 1. 2022

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

2712/80/RM/2022 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací města

2713/80/RM/2022 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s.r.o. za měsíc prosinec 2021

2714/80/RM/2022 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí za
měsíc prosinec 2021


