
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ

z 4. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 23. 11. 2022

68/4/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu ze 4. schůze rady města ze dne 23. li. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 4. schůze rady města ze dne 23. 11. 2022 JUDr. Andreu Vašíčkovou a Mgr.
Josefa Prokopa

69/4/RM/2022 Schválení programu 4. schůze rady města konané dne 23. 11. 2022

I. Rada města schvaluje
program 4. schůze rady města ze dne 23. 11. 2022:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 4. schůze rady města ze dne 23.

11. 2022
3. Schválení programu 4. schůze rady města konané dne 23. 11.

2022
4. Připomínky k zápisu z 3. zasedání rady města
5. Nařízení města Velké Meziříčí o zákazu některých forem

prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích
6. Ukončení členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy

a Slezska

7. Návrh na zřízení věcného břemene k tíží pozemku pare. č
308, k. u. Kúsky

8. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 2884/1, obec a k. u.
Velké Meziříčí, úl. Nad Plovárnou

9. Návrh na směnu části pozemku na úl. U Tržiště za části
pozemků u rybníku Horní Lalůvka

10. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v k.
u. Olší nad Oslavou - víceúčelové sportoviště

11. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění
dřevěných pobytových palub, Palouky

12. Obsazení bytů
13. Prodloužení nájemní smlouvy na byt
14. Rozpočtové opatření - zajištění správy hřiště
15. Odpisové ptány příspěvkových organizací na r 2023 - 2026
16. Sociální služby města Velké Meziříčí - nabídka nepotřebného

majetku
17. Zapojení transferů do rozpočtu města
18. Vánoční bruslení se Zdravým městem
19. Záměr výpůjčky
20. Ukončení dohody o zajištění správy hřiště
21. Dodatek smlouvy o výpůjčce
22. Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě
23. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města
24. Změna ceníku na zimním stadionu

25. Rozpočtové opatření - územní studie sídliště Hliniště III



26. Žádost o pronájem plynárenského zařízení, k. u Velké
Meziříčí, sídliště Hliniště III

27. Různé

28. Závěr

70/4/RM/2022 Nařízení města Velké Meziříčí o zákazu některých forem prodeje zboží a
poskytování služeb v energetických odvětvích

I. Rada města vydává
nařízení města Velké Meziříčí o zákazu některých forem prodeje zboží a poskytování služeb v
energetických odvětvích
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. zajistit vyhlášení nařízení o zákazu některých forem prodeje zboží a poskytování služeb v

energetických odvětvích ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
Termín: 25. 11. 2022

71/4/RM/2022 Ukončení členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout podle úst. § 84 odst. 2 jiísm. e) zákona o obcích a podle § 8 odst. l písm.
a) stanov Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska o ukončení členství města Velké
Meziříčí ve Sdružení historických sídej Cech, Moravy a Slezska, zájmové sdružení právnických
osob, Opletalova 29, 110 00 Praha l, IČ: 65992466, a to vystoupením.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Marku Svaříčkovi

1. 1. předložit materiál na zasedání zastupitelstva města 20. 12. 2022.
Termín: 20. 12. 2022

72/4/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene k tíží pozemku pare. č. 308, k. u. Kúsky

I. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene stezky a cesty k tíží části pozemku pare. č. 308, k. u. Kúsky vyznačeného
v přiloženém geometrickém plánu č. 122-71/2022, potvrzeném katastrálním úřadem pro Vysočinu,
katastrální pracoviště Velké Meziříčí dne 14. 10. 2022, ve prospěch pozemku pare. č. 118/1, k. ú.
Kúsky ve vlastnictví Biskupství Brněnského. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu neurčitou
za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to 3. 030 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. Učinit potřebné kroky ke zřízení věcného břemene.

Termín: 17. 2. 2023

73/4/RM/2022 Žádost o pronájem části pozemku p. č. 2884/1, obec a k. u. Velké Meziříčí,
úl. Nad Plovárnou

I. Rada města schvaluje



zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 70 m2 z pozemku p. č. 2884/1, obec a k. u. Velké
Meziříčí za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronice Ficové

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

Termín: 24. 3. 2023

74/4/RM/2022 Návrh na směnu části pozemku na úl. U Tržiště za části pozemků u rybníku
Horní Lalůvka

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 57 m2 z pozemku pare. č. 2256/17 (dle GP nová pare. č.
2256/24), k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví města za část o výměře 985 m2 z pozemku pare. č. 874
(dle GP nová pare. č. 874/5), k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí a část o výměře 42 m2 z pozemku pare.
č. 874 (dle GP díl "b"), k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí a doooručue zastupitelstvu města schválit
směnu př dm" n' h částí oozem u s vlastníkem

Směna bude bez doplatku.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronice Ficové

1. 1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva
města.

Termín: 20. 12. 2022

75/4/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v k. u. Olší nad
Oslavou - víceúčelové sportoviště

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem provozování víceúčelového hřiště na pozemek pare.
č. 243/16 o výměře 2 m2 a na pozemek pare. č. 220/7 o výměře 2039 m2, oba k. u. Olší nad Oslavou
mezi městem Velké Meziříčí jako půjčitelem a

jako vypůjčitelem za těchto podmínek: smlouva o výp jčce na dobu neurčitou s
možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez
uvedeni důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, účinnost smlouvy ode dne podpisu a za podmínky
převzetí odpovědnosti za provoz víceúčelového sportoviště.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 10. 3. 2023

76/4/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění dřevěných
pobytových palub. Palouky

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpů'čce mezi DŮ"čitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem

na části o výměře 27,5 m2 z pozemku pare. č.
401/1, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístěni čtyř dřevěných pobytových palub za těchto podmínek:
smlouvy o výpůjčce na dobu určitou, a to od data podpisu smlouvy do 20.11.2023 a za dodržení
podmínek stanovených ve vyjádření Povodí Moravy, s. p. ze dne 8. 11. 2022.



II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 28. 2. 2023

77/4/RM/2022 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít ná"emní smlouvu na bvt na adrese Hornoměstská 359/29 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu l roku s obnovou,
výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

láhradník:
4. náhradník:

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na byt na adrese Hornoměstská 359/29 ve Velkém Meziříčí.

Termín: 31. l. 2023
III. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. informovat žadatele o byt o usnesení RM.
Termín: 30. 11. 2022

78/4/RM/2022 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 Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s
28. 02. 2023.

do

Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změny.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatek na byt na adrese Karlov 1001/3

Termín: 31. 12. 2022

79/4/RM/2022 Rozpočtové opatření - zajištění správy hřiště

I. Rada města schvaluje



rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 24 tis. Kč - § 3113 základní školy - náklady hrazené městem
Rozdělení: 24 tis. Kč - § 3121 zajištění správy hřiště
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30. 11. 2022

80/4/RM/2022 Odpisové plány příspěvkových organizací na r. 2023 - 2026

I. Rada města schvaluje
Odpisové plány na roky 2023 - 2026 pro níže uvedené příspěvkové organizace:
- Muzeum Velké Meziříčí
- Městská knihovna Velké Meziříčí
- Základní umělecká škola Velké Meziříčí
- Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská
- Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. informovat ředitele příspěvkových organizací o schválení návrhů odpisových plánů
Termín: 30. 11. 2022

81/4/RM/2022 Sociální služby města Velké Meziříčí - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Sociální služby města Velké
Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001 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:
Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001.................... 19.772,67 Kč

II. Rada města souhlasí

s prodejem zbytků vozidla Škoda Fabia SPZ 1J7 0170 společnosti Total Car s. r.o. za cenu 5. 555,- Kč.
Výnos z prodeje bude ponechán organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 30. 11. 2022

82/4/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci listopadu 2022 do rozpočtu
města Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města Velké Meziříčí.



Termín: 30. 11. 2022

83/4/RM/2022 Vánoční bruslení se Zdravým městem

I. Rada města souhlasí
s konáním akce "Vánoční bruslení se Zdravým městem", které se bude konat 27. prosince 2022 od
10:00 do 11:30 hodin na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. uspořádat 27. 12.2022 Vánoční bruslení na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí
Termín: 27. 12. 2022

84/4/RM/2022 Záměr výpůjčky

I. Rada města schvaluje
adresný záměr výpůjčky fotbalového hřiště v Olší nad Oslavou na parcele č. 220/2 včetně budovy
občanského vybavení ležícího na parcele č. 185, a o část cca 80 m2 z pozemku pare. č. 211/4 vše
v k. u. Olší nad Oslavou, a to dobu neurčitou s 3 měsíční wnovědní lhůtou ze strany příspěvkové
organizace Sportoviště VM
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.
Termín: 30. 11. 2022

85/4/RM/2022 Ukončení dohody o zajištění správy hřiště

I. Rada města schvaluje
ukončení Dohody o zajištění správy víceúčelového hřiště v rámci provozu pro veře"nost, uzavřené
dne 2. 1.2019 mezi městem Velké Meziříčí a a to dohodou
ke dni 31. 12.2022
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. zajistit uzavření dohody.
Termín: 31. 12. 2022

86/4/RM/2022 Dodatek smlouvy o výpůjčce

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 8 smlouvy o výpůjčce, kterou předává Sportovišti VM, příspěvkové organizaci
majetek uvedený v příloze.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. zajistit uzavření schváleného Dodatku č. 8.
Termín: 31. 12. 2022



87/4/RM/2022 Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 příkazní smlouvy příspěvkové organizaci Sportoviště VM, jejímž obsahem je
rozšíření předmětu v článku II. bod (l) o fotbalové hřiště v Olší nad Oslavou na parcele č. 220/2
včetně budovy občanského vybavení ležícího na parcele č. 185, a o část cca 80 m2 z pozemku jiarc.
č. 211/4 vše v k.ú. Olší nad Oslavou. Dále se tento bod rozšiřuje o Sportovní areál v ulici Školní
obsahující parkourové, pumptrackové a workoutové hřiště včetně příslušenství na parcele číslo
5924/8 v k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. zajistit uzavření schváleného Dodatku č. 3.

Termín: 31. 12. 2022

88/4/RM/2022 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města

89/4/RM/2022 Změna ceníku na zimním stadionu

I. Rada města schvaluje
ceník zimního stadionu od l. l. 2023 dle návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení řediteli Sportoviště VM, příspěvkové organizace.
Termín: 30. 11. 2022

90/4/RM/2022 Rozpočtové opatření - územní studie sídliště Hliniště III.

I, Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 128 tis. Kč - § 6409 rezerva na investice
Rozdělení: 128 tis. Kč - § 2212 územní studie pro IS RD Hliniště III. - I. etapa
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30. 11. 2022

91/4/RM/2022 Žádost o pronájem plynárenského zařízení, k. ú. Velké Meziříčí, Sídliště
Hliniště III

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu hmotné nemovité věci - plynárenského zařízení ve vlastnictví města
Velké Meziříčí s názvem: „Sídliště Hliniště III Komunikace a inženýrské sítě I. etapa, část: D.4. S0501
STL Plynovod, nacházející se na pozemcích pare. č. 3667, 3700/10, 3646/5, 3627/88, 3627/125,
3627/127, k. u. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronice Ficové



1. 1. zveřejnit záměr pronájmu, sdělit usnesení rady města společnosti a připravit materiál pro
jednání rady města.

Termín: 2. 12. 2022


