
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENI

z 5. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 7. 12. 2022

92/5/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 5. schůze rady města ze dne 7 12. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 5. schůze rady města ze dne 7. 12. 2022 JUDr. Andreu Vašíčkovu a Ing. Tomáše
Bílka

93/5/RM/2022 Schválení programu 5. schůze rady města konané dne 7. 12. 2022

I. Rada města schvaluje
program 5. schůze rady města ze dne 7. 12. 2022:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 5. schůze rady města ze dne 7.

12. 2022
3. Schválení programu 5. schůze rady města konané dne 7. 12.

2022
4. Připomínky k zápisu z 4. zasedání rady města
5. Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory

sportu 2023
6. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
7. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
8. Prodloužení nájemních smluv na byty a ubytovací jednotky
9. Pronájem nebytového prostoru - Kostelní 1900/1
10. Zvýšení nájemného v bytech
11. Rozpočtové opatření - termostatické ventily v DOZE
12. Rozpočtové opatření - zadávací řízení "Rekonstrukce zimního

stadionu"

13. Rozpočtové opatření - dotace pro SDH Mostiště (ZM)
14. Rozpočtové opatření - převod dotace pro Základní a

mateřskou školu Lhotky (ZM)
15. Sociální služby - úprava příspěvku na provoz a závazného

ukazatele na platy pro rok 2022 (ZM)
16. Rozpočtové opatření - převod dotace pro Základní školu a

mateřskou školu Mostišté (ZM)
17. Návrh na odpis pohledávky (ZM)
18. Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2023 (ZM)
19. Dotace pro Jupiter dub 2023 - úprava rozpočtu města 2023

C. l (ZM)
20. Dotace na hospodaření s lesy pro Technické služby v roce

2023 - úprava rozpočtu města 2023 č. 2 (ZM)
21. Dotace pro Chaloupky 2023 - úprava rozpočtu města 2023 č.

3 (ZM)
22. Dotace pro Český červený kříž 2023 - úprava rozpočtu města

2023 C. 4 (ZM)
23. Dotace pro spolek Junák -český skaut Velké Meziříčí 2023 -

úprava rozpočtu města 2023 č. 5 (ZM)



24. Dotace Českému svazu včelařů 2023 - úprava rozpočtu města
2023 č. 6 (ZM)

25. Dotace Vlastivědné a genealogické společnosti při JC 2023 -
úprava rozpočtu města 2023 č. 7 (ZM)

26. Vymáhání pohledávek cizinců celní správou
27. Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka
28. Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka
29. Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka
30. Návrh na odpis pohledávky
31. Úprava tarifu městské hromadné dopravy ve Velkém Meziříčí

od 1. 1. 2023
32. Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti

pro rok 2023 - návrh rozdělení
33. Darování majetku příspěvkovým organizacím
34. Adresný záměr výpůjčky
35. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Sportoviště VM, příspěvkové

organizace
36. Smlouva o výpůjčce
37. Komise zdravého města a místní Agendy 21, DEKLARACE k

podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy
21

38. Odměna prokuristovi
39. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o mzdě ředitele společnosti

Technické služby VM s. r. o.
40. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele

společnosti s ručením omezeným
41. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc

listopad 2022
42. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o.

Velké Meziříčí za měsíc listopad 2022
43. Rozpočtové opatření - bytový dům pro seniory
44. Rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým

osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon
funkce předsedů a členů komisí

45. Různé
46. Závěr

94/5/RM/2022 Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2023

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2023 žadatelům dle návrhu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpoftových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantovém
programu podpory sportu 2023 dle bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové

1. 1. připravit materiál na jednání zastupitelstva města 20. 12.2022
Termín: 9. 12.2022

95/5/RM/2022 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou



I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na byt na adrese Pionýrská 2011/5, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 31. 01. 2023.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s
2011/5).

(Pionýrská

Termín: 31. 1. 2023

96/5/RM/2022 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

adrese Komenského 6/10, 594 Ol Velké Meziříčí s
I. Rada města schvaluje
ukončení ná'emní smlouvy na byt

dohodou k 31. 12.2022.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s

6/10).
(Komenského

Termín: 31. 12. 2022

97/5/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:

• ubytovací 'ednotka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
do 31. 12.2023,

• byt "ednotka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
.2023,

• ubytovací notka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
do 31. 12. 2023,

• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
02 '

• bvt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
o 2 roky

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatky na byty a u ovací jednotky Uhřínovská 540/20 (
, Čermákova 2066/57

Termín: 31. 1.2023

98/5/RM/2022 Pronájem nebytového prostoru - Kostelní 1900/1

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor (místnosti el. rozvaděče) o výměře 8,4 m2 nacháze'ící
se v l. NP budovy na adrese Kostelní 1900/1 ve Velkém Meziříčí s :



výše nájemného 10.000 Kč splatných do 31. 3. 2023.
II. Rada města ukládá

počínaje 1. 1. 2023 na dobu určitou 10 let,

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit nájemní smlouvu na nebytový prostor na adrese Kostelní 1900/1, VM,

Termín: 30. 12. 2022

99/5/RM/2022 Zvýšení nájemného v bytech

I. Rada města odkládá
bod Zvýšení nájemného v bytech

100/5/RM/2022 Rozpočtové opatření - termostatické ventily v DOZE

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 3421 náklady hrazené městem - termostatické ventily v DOZE-středisku
volného času
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 30. 12.2022

101/5/RM/2022 Rozpočtové opatření - zadávací řízení "Rekonstrukce zimního stadionu"

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 16. 800,- Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 16. 800,- Kč - § 3412 zadávací řízení "Rekonstrukce zimního stadionu"
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 30. 12.2022

102/5/RM/2022 Rozpočtové opatření - dotace pro SDH Mostiště (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 30 tis. Kč - § 5512 poskytnutí dotace příjemci - SH CMS-Sbor dobrovolných hasičů
Mostišté, Mostiště 141, 594 Ol Velké Meziříčí, IC: 65758340 jako jednorázovou fínanční podporu na
náklady spojené se soustředěním dětí na hasičském táboře v RS Křižanov, který proběhl v červenci
letošního roku
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové



1. 1. předložit materiál na jednání ZM 20.12.2022
Termín: 9. 12. 2022

103/5/RM/2022 Rozpočtové opatření - převod dotace pro Základní a mateřskou školu
Lhotky (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 833 291,00 Kč - § 3113 přijatá dotace pro Základní školu a mateřskou školu Velké Meziříčí,
Lhotky 42, příspěvkovou organizaci
Rozdělení: 833 291,00 Kč - § 3113, pól. 5336 zvýšení příspěvku na provoz - převod dotace
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do ZM
Termín: 16. 12.2022

104/5/RM/2022 Sociální služby - úprava příspěvku na provoz a závazného ukazatele na
platy pro rok 2022 (ZM)

I. Rada města doporučuje
a) zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 2 145.000 Kč - § 4351 snížení příspěvku na provoz pro Sociální služby města Velké
Meziříčí

Rozdělení: 2. 145.000 Kč - § 6409 neúčelová rezerva

b) úpravu závazného ukazatele na platy pro Sociální služby města Velké Meziříčí - snížení o částku
1.206.000 Kč:
stávající výše závazného ukazatele na platy: 5.090.000,- Kč
nová výše závazného ukazatele na platy: 3.884.000,- Kč

c) úpravu závazného ukazatele OON - snížení o 135. 000,- Kč:
stávající výše závazného ukazatele OON: 250.000,- Kč
nová výše závazného ukazatele OON: 115.000,- Kč

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM 20. 12. 2022
Termín: 9. 12.2022

105/5/RM/2022 Rozpočtové opatření - převod dotace pro Základní školu a mateřskou
školu Mostiště (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 949 152,00 Kč -§ 3113 přijatá dotace pro Základní školu a mateřskou školu Velké
Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkovou organizaci
Rozdělení: 949 152,00 Kč - § 3113, pól. 5336 zvýšení příspěvku na provoz - převod dotace
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50
II. Rada města ukládá



l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do ZM
Termín: 16. 12. 2022

106/5/RM/2022 Návrh na odpis pohledávky (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit odpis pohledávky ve výši 44.687,- Kč, vedené pod variabilním
symbolem 8260000001.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM 20. 12. 2022
Termín: 9. 12. 2022

107/5/RM/2022 Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2023 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2023 ve zněni
následujících příloh:
- příloha č. l Rozpočet přrjmfi na rok 2023
- příloha č. 2 Rozpočet výdajů včetně financování na rok 2023
- příloha č. 3 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023
- příloha č. 4 Rozpočty organizací města na rok 2023 -PO, JC, TSVM
- příloha č. 5 Hospodářská činnost (bytový a nebytový fond), ve. plánu oprav
Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závaznými ukazateli
rozpočtu jednotlivé paragrafy rozpoftové skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12 odst.
2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoftových pravidlech územních rozpočtů, se posuzují
částky transferů, příspěvků a příspěvků na provoz, výše platů a OON (ostatních osobních
nákladů) poskytovaných subjektům uvedeným v rozpočtu a vybrané ORJ (viz příloha - Závazné
ukazatele rozpoftu na rok 2022). Režim a limit schvalování dotací v průběhu rozpoftového roku se
bude řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích.
Pokud fínanční prostředky na jednotlivém paragrafu spravuje více správců, nelze překročit čerpání u
jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci
jednotlivého paragrafu - tzv. sdílené paragrafy.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zmocnit dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích , v platném
znění radu města Velké Meziříčí:

- k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě
výdajů (rozdělení),
- k rozpočtovému zapojení účelově určených přijatých transferů z jiných rozpočtů
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zmocnit radu města k rozdělování rezervy určené pro účely finančních dotací
a darů max. do výše 5 tis. Kč jednotlivým subjektům (žadatelům)
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání zastupitelstva města
Termín: 9. 12. 2022

108/5/RM/2022 Dotace pro Jupiter dub 2023 - úprava rozpočtu města 2023 č. l (ZM)



I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 7. 140 tis. Kč - § 3392 Jupiter dub
Rozdělení: 7. 140 tis. Kč - ^ 3392 poskytnutí dotace příjemci JUPFTER dub, s. r. o. se sídlem Náměstí
17, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 46967036

Účel: dotace pro rok 2023 na činnost JC - náklady související s
pořádáním veřejných kulturních vystoupení a představení, činnosti zájmových útvarů, podpora a
zajištění akcí města

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavřen i veřej nápravní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpoftových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání ZM
Termín: 9. 12.2022

109/5/RM/2022 Dotace na hospodaření s lesy pro Technické služby v roce 2023 - úprava
rozpočtu města 2023 č. 2 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 1. 800 tis. Kč - § 1031 pěstební činnost - lesy
Rozdělení: 1.800 tis. Kč - § 1031 poskytnutí dotace příjemci Technické služby VM s. r. o., se sídlem
Karlov 1398/54, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 255 09 659

Účel dotace: fínancování provozních ztrát střediska lesního
hospodářství v roce 2023
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpo&ových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM
Termín: 9. 12. 2022

110/5/RM/2022 Dotace pro Chaloupky 2023 - úprava rozpočtu města 2023 č. 3 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 3792 poskytnutí dotace příjemci Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro
zájmové a další vzdělává ní, se sídlem Kněžice 109, 675 21 Okříšky, IC: 255 574 75

Účel: dotace pro rok 2023 na provozní náklady spojené s realizací výukových programů
pro školy a vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost v oblasti ochrany přírody a krajiny
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit zavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpoftových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové



1. 1. připravit materiál na zasedání zastupitelstva města
Termín: 9. 12. 2022

111/5/RM/2022 Dotace pro Český červený kříž 2023 - úprava rozpočtu města 2023 č. 4
(ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 8 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 8 tis. Kč - § 3599 poskytnutí dotace příjemci Oblastní spolek Českého červeného kříže
Žďár nad Sázavou, se sídlem Komenského 1190/1, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IC: 696 521 12

Účel: dotace pro rok 2023 na podporu místní skupiny CCK - na činnost
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání ZM
Termín: 9. 12. 2022

112/5/RM/2022 Dotace pro spolek Junák -český skaut Velké Meziříčí 2023 - úprava
rozpočtu města 2023 č. 5 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 35 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 35 tis. Kč - 3421 Doskytnutí dotace příjemci Junák - český skaut, středisko Velké
Meziříčí, z. s. se sídlem , IC: 488 95 539

Ucel: dotace na podporu činnosti skautského střediska - materiálové a
táborové vybavení, vzdělávání vedoucích v r. 2023
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpoftových pravidlech územních rozpoftů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání ZM
Termín: 9. 12. 2022

113/5/RM/2022 Dotace Českému svazu včelařů 2023 - úprava rozpočtu města 2023 č. 6
(ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 000,00 Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 5 000,00 Kč - § 3429 poskytnutí dotace příjemci Český svaz včelařů, z. s., Náměstí
79/3, 594 Ol Velké Meziříčí, IC 71218564 jako finanční příspěvek na osvětovou a administrativní
činnost spolku, zlepšení zdravotního stavu včelstev a veterinární léčbu v roce 2023
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.



III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM
Termín: 9. 12.2022

114/5/RM/2022 Dotace Jupiter dubu s. r. o. pro Vlastivědnou a genealogickou společnost -
úprava rozpočtu města 2023 č. 7 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 000,00 Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 5 000,00 Kč - § 3429 poskytnutí dotace příjemci JUPFTER dub, s. r. o., se sídlem Náměstí
17, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 469 67 036

Účel: dotace pro Vlastivědnou a genealogickou společnost na
činnost zájmového útvaru, lektáme přednášejícím, nákup odborné literatury
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM
Termín: 9. 12. 2022

115/5/RM/2022 Vymáhání pohledávek cizinců celní správou

I. Rada města souhlasí

s předáváním pokut, blíže specifikovaných v důvodové zprávě, k vymáhání celnímu úřadu s tím, že
30% těchto pokut bude příjmem státního rozpočtu.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrej Javůrkové

1. 1. předat usnesení RM paní Šárce Kadlecové (vymáhání pokut Dl)
Termín: 31. 12. 2022

116/5/RM/2022 Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka

I. Rada města schvaluje
odpis pohledávky ve výši 407,- Kč, vedené pod variabilním symbolem 9840000372.
II. Rada města ukládá

l. Alena Blahová

1. 1. provést odpis této pohledávky.
Termín: 31. 12.2022

117/5/RM/2022 Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka

I. Rada města schvaluje
odpis pohledávky ve výši 439,- Kč, vedené pod variabilním symbolem 9840000388.



II. Rada města ukládá

l. Alena Blahová

1. 1. provést odpis této pohledávky.
Termín: 31. 12. 2022

118/5/RM/2022 Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka

I. Rada města schvaluje
odpis pohledávky ve výši 8. 771,- Kč, vedené pod variabilním symbolem 9820000021.
II. Rada města ukládá

l. Alena Blahová

1. 1. provést odpis této pohledávky.
Termín: 31. 12. 2022

119/5/RM/2022 Návrh na odpis pohledávky

I. Rada města schvaluje
odpis pohledávky ve výši 13.822,32 Kč, vedené pod variabilním symbolem 9100000010 a
pohledávky ve výši 5.683,- Kč, vedené pod variabilním symbolem 9090000227.
II. Rada města ukládá

l. Anně Smejkalové

1. 1. provést odpis těchto pohledávek.
Termín: 31. 12. 2022

120/5/RM/2022 Úprava tarifu městské hromadné dopravy ve Velkém Meziříčí od 1. 1.2023.

I. Rada města rozhodla

o úpravě tarifních podmínek městské hromadné dopravy ve Velkém Meziříčí od
1. 1. 2023 dle předloženého návrhu.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Informovat dopravce a zajistit zpracování a zveřejnění nových tarifních podmínek MHD Velké
Meziříčí od 1. 1.2023.

Termín: 30. 12. 2022

121/5/RM/2022 Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2023
- návrh rozdělení.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací v rámci Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro
rok 2023 dle přílohy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření veřejnoprávních smluv podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantovém programu s
příjemci dle bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá



l. Mgr. Martě Muchové
1. 1. předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.

Termín: 9. 12.2022

122/5/RM/2022 Darování majetku příspěvkovým organizacím

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválení darování majetku uvedeného v příloze Základní škole Velké Meziříčí,
Oslavická 1800/20 a Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové
organizací.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města.

123/5/RM/2022 Adresný záměr výpůjčky

I. Rada města odkládá
bod Adresný záměr výpůjčky
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. připravit materiál na schůzi RM 21. 12.2022

Termín: 20. 12. 2022

Termín: 21. 12. 2022

124/5/RM/2022 Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Sportoviště VM, příspěvkové organizace

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Sportoviště VM, příspěvkové
organizace.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města
Termín: 20. 12.2022

125/5/RM/2022 Smlouva o výpůjčce

I. Rada města schvaluje
uzavření Smluv o výpujče notebooků se členy zastupitelstva a rady města zvolenými na období
2022-2026, kteří o výpočetní techniku projevili zájem.
II, Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. připravit k podpisu Smlouvu o výpůjčce se členy zastupitelstva a rady města zvolenými na
volební období 2022-2026

Termín: 13. 1.2023



126/5/RM/2022 Komise zdravého města a místní Agendy 21, DEKLARACE k podpoře
udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21

I. Rada města doporučuje
pověřit k zastupování města Velké Meziříčí jako člena zájmového sdružení Národní sítě Zdravých
měst ČR v rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 starostu města Velkého Meziříčí pana
Ing. arch. Alexandrose Kaminarase a současně jej pověřuje zodpovědným politikem za Zdravé
město a MA21 Velké Meziříčí.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Velkého Meziříčí schválit Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje
prostřednictvím místní Agendy 21.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. nahlásit nově pověřeného politika pro Zdravé město a místní Agendu 21 Velké Meziříčí pana
Ing. arch. Alexandrose Kaminarase v příslušných databázích projektu Zdravé město a MA21.

Termín: 30. 12.2022
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit zveřejnění dokumentu "Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím
místní Agendy 21" v databázi MA21 Ministerstva životního prostředí.

Termín: 30. 12.2022

127/5/RM/2022 Odměna prokuristovi

128/5/RM/2022 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o mzdě ředitele společnosti Technické služby VM
s. r. o.

129/5/RM/2022 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti s ručením
omezeným

130/5/RM/2022 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc listopad 2022

131/5/RM/2022 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí
za měsíc listopad 2022

132/5/RM/2022 Rozpočtové opatření - bytový dům pro seniory

I. Rada města odkládá

bod Rozpočtové opatření - bytový dům pro seniory
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na schůzi RM 21. 12. 2022
Termín: 21. 12. 2022



133/5/RM/2022 Rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce předsedů a členů komisí

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že ve volebním období 2022 - 2026 bude poskytováno peněžité plnění za výkon
funkce předsedů komisí (s výjimkou u komisí pro místní správu) u fyzických osob, které nejsou
členy zastupitelstva města, ve výši 500/- Kč měsíčně.

Odměna se bude poskytovat ode dne jmenování do funkce předsedy komise. V případě personální
změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového jmenování do funkce předsedy komise,
bude odměna náležet ode dne jmenování do této funkce.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že ve volebním období 2022 - 2026 se bude poskytovat peněžité plnění za výkon
funkce členů komisí (s výjimkou u komisí pro místní správu) u fyzických osob, které nejsou členy
zastupitelstva města, ve výši 200 Kč měsíčně.
Odměna se bude poskytovat ode dne jmenování do funkce čtena komise. V případě personální změny
v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového jmenování do funkce člena komise, bude odměna
náležet ode dne jmenování do této funkce.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Marku Svaříčkovi

1. 1. předložit materiál k projednání na nejbližší zastupitelstvo města.
Termín: 20.12.2022


