
Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENÍ

z 97 schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 5. 10. 2022

3231/97/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 97. schůze rady města ze dne 5. 10. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 97. schQze rady města ze dne 5. 10. 2022 Mgr. Josefa Prokopa a Mgr. Tomáše
Rapušáka

3232/97/RM/2022 Schválení programu 97. schůze rady města konané dne 5. 10. 2022

I. Rada města schvaluje
program 97. schůze rady města ze dne 5. 10. 2022:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 97. schůze rady města ze dne 5.

10. 2022
3. Schválení programu 97. schůze rady města konané dne 5. 10.

2022
4. Připomínky k zápisu z 96. zasedání rady města
5. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č.

5671/20, k. u. Velké Meziříčí, s Povodím Moravy, s.p
6. Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 5280/9

a části pozemku p.č. 5280/2, k. u. Velké Meziříčí
7. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3627/88, k. u. Velké

Meziříčí, úl. Za Horou
8. Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 1482/1, k. u. Velké

Meziříčí, úl. Poštovní

9. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2800, úl. U Vody
10. Prodloužení nájemních smluv na byty
11. Nájemní smlouva na byt na úl. Bezručova 1520/7
12. Ukončení společného nájmu bytu , Karlov 463/1
13. Ukončení smlouvy o výpůjčce - Skatepark
14. Rozpočtové opatření - přístřešek na koloběžky u ZŠ Školní
15. Rozpočtové opatření - úl. Generála Jaroše - úprava finančního

krytí dle cenové nabídky
16. Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení na úl. Gen.Jaroše -

dofinancování

17. Rozpočtové opatření - zpracování a podání žádosti o dotaci
'^Rekonstrukce a přístavby knihovny ve Velkém Meziříčí

18. Žádost o snížení nájemného v tělocvičně
19. Souhlas s přijetím daru
20. Odpisový plán na roky 2023 - 2026
21. Plán zimní údržby 2022 - 2023
22. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc

září 2022

23. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o.
Velké Meziříčí za měsíc září 2022

24. Rozpočtové opatření - zpracování a podání žádosti o dotaci
na rekonstrukci veřejného osvětlení



25. Rozpočtové opatření - odchodné
26. Odměna při pracovním výročí
27. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá

1050/2, Velké Meziříčí
28. Různé
29. Závěr

3233/97/RM/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 5671/20, k. u.
Velké Meziříčí, s Povodím Moravy, s. p.

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi nájemcem městem Velké Meziříčí a pronajímatelem Povodí Moravy,
s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70890013, na pronájem pozemku pare.
č. 5671/20 o výměře 42 m2, k. u. Velké Meziříčí za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu určitou,
a to ode dne protokolárního předání předmětu nájmu nájemci do dokončení stavby a zřízení práva
služebnosti, tedy do dne předcházejícího dni podání návrhu na vklad práva služebnosti do katastru
nemovitostí, bude-li vklad práva proveden, maximálně však na dobu 5 let ode dne uzavření této
smlouvy. Výše ročního nájemného činí 1. 000 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření nájemní smlouvy.
Termín: 31. 10. 2022

3234/97/RM/2022 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 5280/9 a části
pozemku p.č. 5280/2, k.ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 23. 5. 2016, uzavřené na pozemek pare. č.
5280/9 a část pozemku pare. č. 5280/2 o výměře 3. 700 m2, vše k. u. Velké Meziříčí, za účelem
pěstování a sklizně trávy a přístupu k pozemku Dare. č. 5313/3 ve vlastnictví vypů"čitele mezi

ičitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem
Smlouva o výpůjčce bude ukončena ke dni podpisu dohody o ukončeni smlouvy o

výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce.

Termín: 15. 10. 2022

3235/97/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3627/88, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Za Horou

I. Rada města schvaluje
zveřejněni záměru prodeje části o výměře cca 230 m2 z pozemku pare. č. 3627/88, obec a k. u. Velké
Meziříčí a doDoručuie zastuDitel u města schválit rode' oředmětné části pozemku

do společného jmění
manželů, za kupní cenu 900 Kč/m2
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronika Ficová



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

Termín: 24. 2. 2023

3236/97/RM/2022 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 1482/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Poštovní

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 6 m2 z pozemku pare. č. 1482/1, části o výměře cca
6 m2 z pozemku pare. č. 1482/1, části o výměře cca 6 m2 z pozemku pare. č. 1482/1 a části o
výměře cca 6 m2 z pozemku pare. č. 1482/1, vše k. u. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu
města schválit uzavření budoucí smlouvy^ kupní se "Společenstvím vlastníků Poštovní 1832", se
sídlem Poštovní 1832/16, Velké Meziříčí", IČO: 09792210, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronika Ficové

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

Termín: 30. 11. 2022

3237/97/RM/2022 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2800, úl. U Vody

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře cca 11 m2 z pozemku pare. č. 2800, k. u. Velké Meziříčí,
za účelem užívání jako zahrádka, za roční nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronika Ficové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu a připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 30. 11.2022

3238/97/RM/2022 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
o2
b

na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

a adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
2 roky,

^vt řeše Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
o 2 roky,

byt na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s
o 2 roky

byt na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s
o2r
byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s

o 2 roky.

II. Rada města ukládá



l. Dagmar Bdinkové

1. 1. DřiDravit kjiodpisu dodatky na bvtv Čermákova 064/8
, Čermákova 2065/10 ( ), Čermákova 2066/57 (

Termín: 30. 11. 2022

3239/97/RM/2022 Nájemní smlouva na byt na úl. Bezručova 1520/7
I. Rada města neschvaluje
rodloužení náiemní smlouw na bvt na adrese Bezručova 1520/7, Velké Meziříčí s

Pronajímatel město Velké Meziříčí požaduje byt k 30. 11. 2022
vyklidit a předat. - ~ r——^- -,. .. ̂ ^.̂ ^..
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. zaslat (Bezručova 1520/7) usnesení RM.

Termín: 15. 11. 2022

3240/97/RM/2022 Ukončení společného nájmu bytu Karlov 463/1
I. Rada města schvaluje
ukončení nájemního vztahu
dohodou k 31. 10. 2022 whrad 'i

II. Rada města ukládá

k bytu na adrese Karlov 463/1 ve Velkém Meziříčí
ředmětného bytu se od 01. 11. 2022 stávají

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení společného nájmu bytu pro na adrese Karlov 463/1.
Termín: 30. 11. 2022

3241/97/RM/2022 Ukončení smlouvy o výpůjčce - Skatepark
I. Rada města schvaluje

^2CSÍS^On7^^^p21c^ed.neM6·201^ velké Meziříčío. s., se sídlem Čechova
Í^6^34' 5940Í^ltéMezimnaobjekt.čP- 659na. uL uhřínovskí ktery7e~souč7stí'plo21emkul'p.vč'
627/.l'. lna_pozemekp-č- 63()/8^ševobci a k. ú. Velké MeziříčT za účelem pro"vo"zo'vánTveřeinS

T. zeJmenaKOYOZOVání skateboardingu, jízdy na kolečkových bruslích, jízdy na kole BMX
a MTB a jízdy na koloběžkách a to dohodou ke dni oodDisu.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce s SK8 VM na Skatepark k podpisu
Termín: 15. 11.2022

3242/97/RM/2022 Rozpočtové opatření - přístřešek na koloběžky u ZŠ Školní
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:



Zdroj: 85 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdétení:^ 85 tis. Kč - § 3113 vybudování kr^ého stojanu pro koloběžky v ZŠ Školní - nát
hrazené městem
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

III. Rada města ukládá
Termín: 31. 10. 2022

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. vybudování krytého stojanu pro koloběžky je možné pouze po projednání s architektkou
města Ing. arch. Zemánkovou

Termín: 31. 10.2022

3243/97/RM/2022 Rozpočtové opatření - úl. Generála Jaroše - úprava finančního krytí dle
cenové nabídky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 372 tis. Kč - § 2219 opravy chodníků
Rozdělení: 372 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení úl. Gen. Jaroše
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpoáru města.

Termín: 31. 10. 2022

3244/97/RM/2022 Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení na úl. Gen Jaroše

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 233 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: _233 tis. Kč ; § 3631 veřejné osvětlení úl. Gen. Jaroše - dofinancování
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpoftové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31. 10. 2022

^45/97/RM/.2022 ROZP°čtové opatření - zpracování a podání žádosti o dotaci
a přístavby knihovny ve Velkém Meziříčí"

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: _ 481 500, - Kč - § 6409 rezerva na investice
SS'L,.J81„50?^£ L§-:33.14 ZPra^á"í a podání žádosti o dotaci na "Rekonstrukci a
přístavbu knihovny ve Velkém Meziříčí"
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové



1. 1. zařadit rozpoftové opatření do rozpoftu města.

Termín: 31. 10. 2022

3246/97/RM/2022 Žádost o snížení nájemného v tělocvičně

I. Rada města schvaluje

pro_MateřskoL'. skoluvelké. Meziříčí' Popěvkovou organizaci pro školní rok 2022/2023 za užívání
' ^^£?dnlškole velké Mezlříčí'sokolovská 470/13 sazbu určenou pro sportovní'odďíiy"ve

'/ 1\V-/ l IUU«

II. Rada města mění

své usnesení č. 3229/96/RM/2022/Veřejný v odstavci II takto:
Rada-, mestaschvalujepro zákjadnískolu a Praktickou školu Velké Meziříčí, Poštovní 1663/3 pro školní
3k-_2022/2023 za uzívá.m. tělocvičny v Základní škole Velké Meziříčí, 'Sokolovska'470/13 sa^bu

určenou pro sportovní oddíly ve výši 210,- Kč/hod.

III. Rada města ukládá

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

Termín: 10. 10.2022

3247/97/RM/2022 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí

SJmďu §.27 zak-:.250/2000. sb- o,rozP.očt°vých pravidlech územních rozpočtů s přijetím věcného
Sfe%oTt i?eudnekn2i£09d?0?2HorníRadslavicea^

II. Rada města ukládá

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

Termín: 14. 10. 2022

3248/97/RM/2022 Odpisový plán na roky 2023 - 2026.
I. Rada města souhlasí

lo£vrhem odpisového plánu sociálních služeb města Velké Meziříčí na dobu od roku 2023 do roku
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Martě Muchové

1. 1. předat usnesení ředitelce Mgr. Janě Nachtigalové.
Termín: 12.10.2022

3249/97/RM/2022 Plán zimní údržby 2022 - 2023

I. Rada města schvaluje
Plán zimní údržby 2022 - 2023
II. Rada města ukládá



l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. Ptán zimní údržby 2022 - 2023 předat vedoucímu odboru dopravy a Městské policii
Termín: 31. 10.2022

3250/97/RM/2022 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc září 2022

32S1SI/W/2022 Hodnocení Práce Jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké
za měsíc září 2022

3252/97/RM/2022^ Rozpočtové opatření - zpracování a podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci veřejného osvětlení

I. Rada města schvaluje
rozpoftové opatření:
Zdroj: 95. 167,- Kč - § 6409 rezerva na investice
Rozdělení: 95. 167, - Kč -^§3631 zpracování a podání 2.žádosti o dotaci na akci "Velké Meziříčí -

soustavy veřejného osvětlení"
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

3253/97/RM/2022 Rozpočtové opatření - odchodné

3254/97/RM/2022 Odměna při pracovním výročí

Termín: 31. 10. 2022

^Í9M/^&022 přidělení bytu v Domě s Pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2,

I. Rada města schvaluje

SSn'Mn3iS^ smlouvv na bvt v d mě s Pečovatelskou služ na adrese Strmá 1050/2 ve
1^11.2022 na dobu určitou l roku. Výše nájemného 40 Kč/m2/měsíc počínaje
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na byt v DPS Strmá 1050 pro
Termín: 15. 11. 2022


