
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENI

z 7. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 21. 12. 2022

137/7/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu ze 7. schůze rady města ze dne 21. 12. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 7. schůze rady města ze dne 21. 12. 2022 JUDr. Andreu Vašíčkovou a MUDr.
Petra Judu

138/7/RM/2022 Schválení programu 7. schůze rady města konané dne 21. 12. 2022

I. Rada města schvaluje
program 7. schůze rady města ze dne 21. 12. 2022:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 7. schůze rady města ze dne 21

12. 2022
3. Schválení programu 7. schůze rady města konané dne 21. 12

2022
4. Připomínky k zápisu z 6. zasedání rady města
5. Sazebník úhrad za administrativní služby
6. Sazebník úhrad za poskytování informací dle žák. č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím
7. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti s Krajem Vysočina, pare. č. 2075/7 a pare. č.
2046/1, k. u. Olší nad Oslavou

8. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží
pozemku města pare. č. 5767, k. u. Velké Meziříčí

9. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží
pozemků města pare. č. 2863/3, 2863/51, 2863/53, 2863/56,
2867/1 a 2871/5, k. u. Velké Meziříčí

10. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží
pozemku města pare. č. 1569/18, k. u. Hrbov u Velkého
Meziříčí

11. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní -
budoucí plynárenské zařízení, k. u. Velké Meziříčí, Sídliště
Hliniště III

12. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č.
2884/1, obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad Plovárnou

13. Návrh na pronájem pozemku p. č. 3596/9, obec a k. u. Velké
Meziříčí, úl. Zahradní

14. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3627/112, k. u. Velké
Meziříčí, lokalita Hliniště, úl. Sluneční

15. Zrušení části usnesení č. 77/4/RM/2022
16. Dodatek k nájemní smlouvě na Areál zdraví
17. Rozpočty na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtu 2024-

2025 organizací města
18. Dodatek č. 7 k směrnici č. 2/2019 Zásady pro zpracování a

oběh účetních dokladů města Velké Meziříčí
19. Rozpočtové opatření - bankovní poplatky



20. Rozpočtové opatření - Technické služby VM
21. Zapojení transferů do rozpočtu města
22. DOZA-středisko volného času - nabídka nepotřebného

majetku
23. ZS Školní - nabídka nepotřebného majetku
24. Smlouva o přípravě a pořádání festivalu Concentus Moraviae
25. Souhlas zřizovatele

26. Adresný záměr výpůjčky
27. Životní jubilea- blahopřání a dárkové balíčky
28. Schválení smluv na pronájem hrobových míst
29. Zapojení transferů do rozpočtu města II.
30. Rozbor hospodaření k 30. 9. 2022
31. Uzavření Náměstí dne l. l. 2023
32. Různé

33. Závěr

139/7/RM/2022 Sazebník úhrad za administrativní služby

I. Rada města vydává
směrnici rady města Velké Meziříčí č. RM/1/2022 "Sazebník úhrad za administrativní služby".
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. zveřejnit směrnici rady města Velké Meziříčí č. RM/1/2022 "Sazebník úhrad za administrativní

služby" na intranetu a webových stránkách města.
Termín: 31. 12. 2022

140/7/RM/2022 Sazebník úhrad za poskytování informací dle žák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím

I. Rada města vydává
vnitřní směrnici č. RM/2/2022: Sazebník úhrad za poskytování informací dle žák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. zveřejnit Sazebník úhrad na webových stránkách města VM

Termín: 2. 1. 2023

141/7/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s
Krajem Vysočina, pare. č. 2075/7 a pare. č. 2046/1, k.ú. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, IČ 708 90 749, se
sídlem Zižkova 1882/57, 586 Ol Jihlava jako budoucím povinným a Městem Velké Meziříčí jako
budoucím oprávněným za účelem vybudování a provozování stavby „Pasivní infrastruktura'pro
optickou síť - Olší nad Oslavou" na pozemku pare. č. 2075/7 a pare. č. 2046/1 v katastrálním území
Olší nad Oslavou. Budoucí povinný ze služebnosti souhlasí se stavbou na pozemku. Oprávněný ze
služebnosti bude mít v souvislosti se zřízením a provozem stavby právo vstupovat a vjíždět na
pozemek pare. č. 2075/7 a pare. č. 2046/1 v katastrálním území Olší nad Oslavou za účelem prohlídky



a údržby stavby. Služebnost bude sjednána bezúplatně a na dobu, po kterou bude oprávněným
provozována stavba na pozemcích vlastníka.
II. Rada města ukládá

l. Mg r. Anně Kovářové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 28. 2. 2023

142/7/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku
města pare. č. 5767, 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, ktSi pozemku města pare. č. 5767, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN na pozemku a za účelem jejího provozování,
jejímž obsahem bude právo oprávněné zřídit a provozovat distribuční soustavu na pozemku,
provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené a
zaniká v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
náhradu 20.000 Kč plus DPH v platné výši.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Anně Kovářové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 24. 3. 2023

143/7/RM/2022 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemků
města pare. č. 2863/3, 2863/51, 2863/53, 2863/56, 2867/1 a 2871/5, k. u. Velké
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a. s., se
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, k tíží pozemků města pare.
č. 2863/3, 2863/51, 2863/53, 2863/56, 2867/1, 2871/5, všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí, za
účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - ochranných trubek
HDPE pro optické kabely včetně související infrastruktury v délce 404m; na pozemku pare. č. 2863/3
Ix rozvaděč ODF 144 a na pozemku pare. č. 2863/51 Ix rozvaděč PON 32, jejímž obsahem bude
právo budoucí oprávněné umístit a provozovat komunikační vedení a zařízení. Služebnost bude
sjednána na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu, která bude stanovena znaleckým posudkem
vypracovaným znalcem na základě geometrického plánu po realizaci Stavby. Výpočet ceny věcného
břemene bude proveden v souladu s oceňovací vyhláškou č. 441/2013 Sb., pro výpočet ceny bude
použita jako základní cena stavebního pozemku cena v místě a čase obvyklá. Vyhotoven i zná leckoho
posudku zajistí na své náklady Budoucí oprávněná. K takto stanovené částce bude připočtena platná
sazba DPH.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Anně Kovářové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 28. 2.2023



144/7/RM/2022 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemku
města pare. č. 1569/18, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavřeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností ve prospěch společnosti CETIN a. s., se
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, ktíži pozemku města pare.
č. 1569/18, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí za účelem stranového posunu a umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, metalického kabelu a trubek HDPE 40, vše v délce
cca 37bm, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné umístit a provozovat komunikační vedení
a zařízení. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou za náhradu ve výši 500,- Kč. K náhradě
bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Anně Kovářové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 28. 2. 2023

145/7/RM/2022 Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní - budoucí
plynárenské zařízení, k. ú. Velké Meziříčí, Sídliště Hliniště III

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru budoucího pronájmu hmotné nemovité věci - v budoucnu na pozemcích pare. č.
3667, 3700/10, 3646/5, 3627/88, 3627/125, 3627/127, k. ú. Velké Meziříčí
realizovaného plynárenského zařízení s názvem: „RÓZ, Velké Meziříčí, lokalita Sídliště Hliniště III,
STL plynovod a 21 PP".
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronice Ficové

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

Termín: 10. 1. 2023

146/7/RM/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 2884/1, obec
a k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad Plovárnou

I. Rada města schvaluje
uzavření ná'emní smlouw mezi Drona'ímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem

na část o výměře 70 m2 z
pozemku p. č. 2884/1, obec a k. u. Velké Meziříčí za účelem užívání jako zahrada 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
350 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Anně Kovářové

1. 1. připravit k podpisu nájemní smlouvu.
Termín: 24. 3. 2023



147/7/RM/2022 Návrh na pronájem pozemku p. č. 3596/9, obec a k. u. Velké Meziříčí, úl.
Zahradní

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 3596/9, obec a k. u. Velké Meziříčí za účelem provádění
výcviku a zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronice Ficové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu.
Termín: 11. 1.2023

148/7/RM/2022 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 3627/112, k. u. Velké Meziříčí,
lokalita Hliniště, úl. Sluneční

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 35 m2 z pozemku pare.č. 3627/112, obec a k. u. Velké
Meziříčí, lokalita Hliniště, úl. Sluneční, a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné
části pozemku společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, za kupní cenu 1. 000
Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronice Ficové

1. 1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města společnosti a připravit materiál
pro zasedání zastupitelsWa města.

Termín: 28.4.2023

149/7/RM/2022 Zrušení části usnesení č. 77/4/RM/2022

I. Rada města schvaluje
zrušit část usnesení č. 77/4/RM/2022 v bodě I. tvka"cí se uzavření nájemní smlouvy s

II. Rada města schvaluje
wřadit ze seznamu žádostí o byt žádost

III. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. informovat žadatelku o usnesení rady města ze dne 21. 12. 2022.
Termín: 10. 1. 2023

150/7/RM/2022 Dodatek k nájemní smlouvě na Areál zdraví

I. Rada města schvaluje
posunutí splatnosti nájemného za rok 2023 dle nájemní smlo w ze dne 8 6 013 na budovu č. p.
1750 na úl. Sportovní ve Velkém Meziříčí uzavřené s na 15. 1. 2024.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Anně Kovářové

1. 1. připravit dodatek k nájemní smlouvě na Areál zdraví.
Termín: 31. 1. 2023



151/7/RM/2022 Rozpočty na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtu 2024-2025
organizací města

I. Rada města schvaluje

rozpočty na rok 2023 těchto organizaci města:

- Dóza-středisko volného času - příspěvková organizace
- Mateřská škola Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Městská knihovna - příspěvková organizace
- Muzeum - příspěvková organizace
- Sociální služby města Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Základní umělecká škola - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Lhotky - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Mostiště - příspěvková organizace
- Základní škola Oslavická - příspěvková organizace
- Základní škola Sokolovská - příspěvková organizace
- Základní škola Školní - příspěvková organizace
- Sportoviště VM - příspěvková organizace
- Jupiter dub Velké Meziříčí - s. r. o.
- Technické služby VM - s. r. o.
II. Rada města schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na rok 2024-2025 těchto organizací města:

- Dóza-středisko volného času - příspěvková organizace
- Mateřská škola Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Městská knihovna - příspěvková organizace
- Muzeum - příspěvková organizace
- Sociální služby města Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Základní umělecká škola - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Lhotky - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Mostiště - příspěvková organizace
- Základní škola Oslavická - příspěvková organizace
- Základní škola Sokolovská - příspěvková organizace
- Základní škola Školní - příspěvková organizace
- Sportoviště VM - příspěvková organizace
- Jupiter dub Velké Meziříčí - s. r. o.
- Technické služby VM - s. r.o.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. zajistit zveřejněn i těchto dokumentů na úřední desce MěU.
Termín: 30. 12. 2022

152/7/RM/2022 Dodatek č. 7 k směrnici č. 2/2019 Zásady pro zpracování a oběh účetních
dokladů města Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 7 k vnitřní směrnici č. 2/2019 Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů města
Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové



1. 1. informovat o změnách v dodatku příslušné odbory úřadu.
Termín: 30. 12. 2022

153/7/RM/2022 Rozpočtové opatření - bankovní poplatky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 30 000,- Kč § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 30 000,- Kč § 6310 bankovní poplatky
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30. 12. 2022

154/7/RM/2022 Rozpočtové opatření - Technické služby VM

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 500 tis. Kč - § 2212 silnice - práce provedené Technickými službami VM ORG 80
Rozdělení: 360 tis. Kč - § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - práce provedené Technickými
službami VM ORG 80

140 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení - práce provedené Technickými službami VM
ORG80
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpoftu města.
Termín: 30. 12. 2022

155/7/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci listopadu a prosinci 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. 12. 2022

156/7/RM/2022 DÓZA-středisko volného času - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace DOZA-středisko volného času Velké
Meziříčí, Komenského 10/2 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:
DÓZA-středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2
12.779,- Kč



II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 30. 12.2022

157/7/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 součásti
přílohy materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055 ....................... 136.095,09 Kč

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 30. 12. 2022

158/7/RM/2022 Smlouva o přípravě a pořádání festivalu Concentus Moraviae

I. Rada města schvaluje
Smlouvu o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst Concentus
Moraviae na léta 2024 - 2027.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. připravit smlouvu k podpisu

Termín: 31. 1. 2023

159/7/RM/2022 Souhlas zřizovatele

I. Rada města souhlasí

se zapojením Základní umělecké školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace do výzvy Operačního
programu Jan Amos Komenský, Šablony pro MS a ZS s projektem Šablony I - ZUS Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 31. 12. 2022

160/7/RM/2022 Adresný záměr výpůjčky

I. Rada města schvaluje



adresný záměr výpůjčky Skateparku nacházející se na p. č. 627/1 jejS součástí je budova s číslem
popisným 659, a dále parcely č. 630/8 a 630/11 včetně movité věci monolitního skateparku a
mobilních WC Uhřínovská a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou ze strany příspěvkové

viste VM Sportovnímu klubu SK 8 Velké Meziříčí z.s., který je zastoupen předsedouni

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
Termín: 31. 12.2022

161/7/RM/2022 Životní jubilea- blahopřání a dárkové balíčky

I. Rada města ruší

usnesení rady města čís. 1319 ze dne 27.2.2013 týkající se schválení hranice věku návštěvy
jubilantů na 75 a více roků.

II. Rada města schvaluje
aby město Velké Meziříčí poskytovalo občanům města Velké Meziříčí a místních částí při příležitosti
kulatého životního jubilea 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a po dovršení 100 let věku po roce poukázku
v hodnotě 500, - Kč + květinu + blahopřání a to s účinností od 1. 1.2023.
III. Rada města ukládá

l. Josefu Svecovi

1. 1. dohodnout se Spolkem Ludmila změnu schváleného systém od data účinností
Termín: 1. 1. 2023

162/7/RM/2022 Schválení smluv na pronájem hrobových míst

I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvy pro hrobová místa podle přiloženého seznamu
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení Ing. Mynářovi
Termín: 31. 12. 2022

163/7/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města II.

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v prosinci 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. 12.2022

164/7/RM/2022 Rozbor hospodaření k 30.9.2022



I. Rada města schvaluje
rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30.9.2022
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. doložit usnesení ke zpracovanému rozboru.
Termín: 30. 12. 2022

165/7/RM/2022 Uzavření Náměstí dne l. l. 2023

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Náměstí dne 1. 1.2023 v době od 15.30 do 18 hodin z důvodu konání Novoročního
ohňostroje
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. podat žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace na odbor dopravy a silničního
hospodářství

Termín: 31. 12. 2022


