
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ

z 81. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 26. 1. 2022

2715/81/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 81. schůze rady města ze dne 26. l. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 81. schůze rady města ze dne 26. l. 2022 MVDr. Ivo Sulce a Ing. Františka
Fňukala

2716/81/RM/2022 Schválení programu 81. schůze rady města konané dne 26. l. 2022

I. Rada města schvaluje
program 81. schůze rady města ze dne 26. l. 2022:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 81. schůze rady města ze dne 26.

l. 2022
3. Schválení programu 81. schůze rady města konané dne 26. l.

2022
4. Připomínky k zápisu z 80. zasedání rady města
5. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

služebnosti s Krajem Vysočina
6. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Krajem

Vysočina, úl. Sportovní
7. Žádost o směnu pozemků v k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí
8. Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce na část pozemků pare.

č. 220/2 a 211/4, k. u. Olší nad Oslavou
9. Návrh na darování splaškové kanalizace a vodovodu Svazu

vodovodů a kanalizací Zďársko, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

10. Návrh na koupi části pozemku pare. č. 647, k. u. Olší nad
Oslavou

11. Návrh na koupi části pozemku pare. č. 649/1, k. u. Olší nad
Oslavou

12. Návrh na koupi části pozemku pare. č. 668, k. u. Olší nad
Oslavou

13. Obsazení bytů
14. Vyrozumění o neprodlouženi nájemní smlouvy na byt na

úl. Bezručova 1520/7
15. Zveřejnění záměru pronájmu garáže
16. ZŠ Mostiště - nabídka nepotřebného majetku
17. Rozpočtové opatření - zábrany parkovací plocha Svit
18. Rozpočtové opatření - dar na prezentaci dětské literatury
19. Rozpočtové opatření - poplatek za připojení k DS křižovatka

Hrbov

20. Rozpočtové opatření - dotace Centru pro zdravotně postižené
21. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo

6522241172 - MHD Velké Meziříčí 2022 - dopravce ZDAR, a. s.
22. Souhlas s realizací projektu
23. Podpora akce "Na kole dětem"



24. Podpora akce "Čas na čtení"
25. Grantový program podpory kultury - návrh na rozdělení

dotace

26. Prodej nepotřebného majetku
27. Souhlas s použitím znaku
28. Žádost o přezkoumání rozhodnutí komise životního prostředí
29. Příměstský sportovní kemp ve Velkém Meziříčí v rámci

projektu "KEMP VÍTĚZŮ"
30. Rozpočtové opatření - zajištění výstavy SVIT
31. Různé
32. Závěr

2717/81/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s
Krajem Vysočina

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Velké Meziříčí jako povinným
a Krajem Vysočina, IČ 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako oprávněným, za
účelem vybudování a provozování stavby „HS a SOSŘ Velké Meziříčí rekonstrukce ZTI dolní dílny -
splašková kanalizační přípojka". Oprávněný ze služebnosti má právo vlastním nákladem a vhodným
bezpečným způsobem zřídit a mít na služebních pozemcích splaškové kanalizační veden i, provozovat
je a udržovat. V souvislosti se zřízením a provozem stavby má oprávněný právo vstupovat a vjíždět
na pozemky pare. č. 2843 a 3601/23, k. u. Velké Meziříčí za účelem výstavby, prohlídky, údržby a
nutných úprav k modernizaci nebo zlepšení její výkonnosti. Služebnost se sjednává bezúplatně a na
dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba na pozemku.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města kraji Vysočina
Termín: 11. 2. 2022

2718/81/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Krajem Vysočina, úl.
Sportovní

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, IC 708 90 749, se sídlem Zižkova
1882/57, 587 33 Jihlava jako povinným a městem Velké Meziříčí jako oprávněným za účelem zřízení
a provozování stavby „Prodloužení metropolitní sítě Velké Meziříčí v úl. Sportovnř'. Oprávněný ze
služebnosti má v souvislosti se zřízením a provozem stavby právo vstupovat a vjíždět na
pozemky pare. č. 940/1 a pare. č. 942, k. u. Velké Meziříčí. Služebnost se sjednává bezúplatně a na
dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba na pozemku.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města kraji Vysočina

Termín: 11.2.2022

2719/81/RM/2022 Žádost o směnu pozemků v k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejněn i záměru směny pozemku pare. č. 794 o výměře 766 m2, k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí ve
vlastnictví města za část o výměře cca 330 m2 z pozemku pare. č. 489/2, k. u. Lhotky u Velkého



Meziříčí a doporučue zastupitelstvu města neschválit směnu předmětného pozemku a předmětné
části pozemku s
II. Rada města ukl dá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 1. 3.2022

2720/8 l/RM/2022 Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce na část pozemků pare. č. 220/2
a 211/4/ k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 18. 5. 2018, ve znění dodatku č. l ze dne 16. l. 2020 na část
o výměře 8.990 m2 z pozemku pare. č. 220/2 a část o výměře 80 m2 z pozemku pare. č. 211/4, k. u.
Olší nad Oslavou, uzavřené za účelem provozování fotbalového hřiště mezi půjčitelem městem Velké
Meziříčí a vypfijčitelem FC Olší nad Oslavou, z.s., se sídlem Olší nad Oslavou č. ev. 16, Velké Meziříčí.
Smlouva o výpůjčce bude ukončena dohodou ke dni podpisu dohody o ukončení.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dohodu o ukončení smlouvy k podpisu.
Termín: 18. 2. 2022

2721/81/RM/2022 Návrh na darování splaškové kanalizace a vodovodu Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I, Rada města schvaluje
zveřejnění záměru darování stavby SO Ol Vodovod a SO 02 Splašková kanalizace vybudované v
rámci stavby „Mostiště, rodinné domy - lokalita Hublák" a doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování předmětné stavby Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, 591
Ol Žďár nad Sázavou, IČO: 43383513.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr darování a připravit materiál na projednání zastupitelstvem města.
Termín: 1. 3. 2022

2722/8 l/RM/2022 Návrh na koupi části pozemku pare. č. 647, k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi části o výměře cca 580 m2 z pozemku pare. č. 647, k. u. Olší nad
Oslavou od společnosti ZEMAS AG, a.s., se sídlem Martinice 87, 594 Ol, za kupní cenu 150 Kč/m2.
Podmínkou prodeje bude výmaz zástavního práva k části vykupovaného pozemku.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 29.7.2022

2723/8 l/RM/2022 Návrh na koupi části pozemku pare. č. 649/1, k. u. Olší nad Oslavou



I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi části o výměře 652 m2 z pozemku pare. č. 649/1 fdle GP nová
pare. č. 649/3), k. u. Olší nad Oslavou od za
kupní cenu 150 Kč/m2. Celková kupní cena činí 97.800 Ke.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města prodávajícímu a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva
města.

Termín: 1. 3. 2022

2724/8 l/RM/2022 Návrh na koupi části pozemku pare. č. 668, k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvům" hv'l ko i "' i wm"ř ca l m2 z zrnku r č. 668, k. u. Olší nad
Oslavou od za kupní cenu 150
Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města prodávajícímu a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva
města.

Termín: 30. 6. 2022

2725/8 l/RM/2022 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
u vřít n'iemní smlo vu na bvt n dres Pí nvr ká l 7 /Iv V Ik m M iříčí

Nájemní smlouva na dobu určitou 3 měsíců, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník: , nájemní
smlouva na • • • • l • • • • •

2. náhradník: , nájemní smlouva
na dobu určitou l roku s obnovou.

II. Rada města schvaluje
uzavřít ná'emní smlouvu na na adrese Sokolovská 1590/12 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou
l roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kc/m /měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

III. Rada města schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení ná'mu bytu na adrese Čermákova 2012/51, Velké Meziříčí s

k 28.2.2022.
IV. Rada města schvaluje
uzavřít náemní smlouvu na byt- adrese Čermákova 2012/51 ve Velkém Meziříčí s

počínaje 1. 3. 2022 na dobu určitou 3 měsíců, výše nájemného 55,-
Kč/m /měsíc.
V. Rada města schvaluje



zařa i

do seznamu zadosti o byt.
VI. Rada města schvaluje
zařadit zad owmvn

Vil. Rada města neschvaluje
Dřídělení bvtu a zař ní n m z ostí o b žádost

Vlil. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Čermákova 2012/51, Velké Meziříčí s

Termín: 28. 2,2022

1. 2. připravit nájemní smlouvy na byt na adrese Pionýrská 1873/1, Velké Meziříčí, na byt
na adrese Sokolovská 1590/12, Velké Meziříčí a na byt na adrese Čermákova

2012/51, Velké Meziříčí.

Termín: 31. 12. 2022

2. Aleně Halasové

2. 1. informovat žadatele o byt o usnesení RM.

Termín: 28. 2. 2022

2726/8 l/RM/2022 Vyrozumění o neprodlouženi nájemní smlouvy na byt
Bezručova 1520/7

na úl.

I. Rada města souhlasí

se zasláním vyrozumění , že se jim nájem bytu na
adrese Bezručova 1520/7, Velké Meziříčí neobnoví a že pronajímatel město Velké Meziříčí požaduje
byt k 31. 3. 2022 vyklidit a předat. V případě, že nájemci shora uvedený byt do 1. 5.2022 nevyklídí a
nepředají městu Velké Meziříčí, souhlasí rada města s podáním žaloby na vyklizení.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. zaslat (byt Bezručova 1520) vyrozumění o
neobnovení nájemní smlouvy. V případe, že jmenovaní byt nevyklidí a nepředají městu, podat
žalobu na vyklizení.

Termín: 1. 6. 2022

2727/8 l/RM/2022 Zveřejnění záměru pronájmu garáže

I. Rada města schvaluje
zveřejnit záměr pronájmu garáže umístěné v bytovém domě na adrese Čermákova 2012/51 ve
Velkém Meziříčí, který je součástí pare. č. 5597/258 v k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Kalasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu garáže na úl. Čermákova 2012/51.



Termín; 9.2.2022

2728/8 l/RM/2022 ZS Mostiště - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Velké Meziříčí, Mostiště 50 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 a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostíště 50 ................... 159.811,20 Kč

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 4.2.2022

2729/8 l/RM/2022 Rozpočtové opatření - zábrany parkovací plocha Svit

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 23 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 23 tis. Kč - § 2219 zábrany nových světel na parkovací ploše ve Svitu
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpoftu města.
Termín: 31. 1.2022

2730/8 l/RM/2022 Rozpočtové opatření - dar na prezentaci dětské literatury

I. Rada města schvaluje
rozpoftové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dan/
Rozdělení: 5 tis. Kč - S 3319 Doskvtnutí daru příjemci

jako fínanční příspěvek na podporu kulturní akce k rozvoji
čtenářské gramotnosti a prezentaci kvalitní dětské literatur/ v prostorách budov města
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. uzavřít darovací smlouvu.

III. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpoftové opatření do rozpočtu města.

Termín: 28. 2. 2022

Termín: 31. 1. 2022

2731/81/RM/2022 Rozpočtové opatření - poplatek za připojení k DS křižovatka Hrbov



I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 12 500,- Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 12. 500,- Kč - § 2212 pól. 6121 org 943 poplatek za připojení k distribuční soustavě pro
akci "Úprava křižovatky 11/602 a 11/0025"
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 1. 2022

2732/8 l/RM/2022 Rozpočtové opatření - dotace Centru pro zdravotně postižené

I. Rada města neschvaluje
rozpočtové opatřeni
II, Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. sdělit usnesení žadateli

Termín: 31. 3. 2022

2733/8 l/RM/2022 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 6522241172
- MHD Velké Meziříčí 2022 - dopravce ZDAR, a.s.

I. Rada města rozhodla

podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě
spočívající v provozování městské hromadné autobusové dopravy ve Velkém Meziříčí na rok 2022 se
stávajícím provozovatelem městské hromadné autobusové dopravy společností ZDAR a. s., Jihlavská
759/4, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČ 46965815.
II. Rada města rozhodla

dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici,, že nezveřejní informace uvedené v článku 7
odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě
cestujících po železnici a silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť smlouva o veřejné službě
spočívající v provozování městské hromadné autobusové dopravy se týká poskytování méně než
50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit podpis smlouvy o veřejných službách č. 6522241172 a zajistit její zveřejnění v registru
smluv a na webu města Velké Meziříčí po dobu platnosti smlouvy.

Termín: 31. 3. 2022

2734/8 l/RM/2022 Souhlas s realizací projektu

I. Rada města souhlasí

s realizací projektu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace s názvem "Přírodní
zahrada - zahrada pro člověka i přírodu" na parcele č. 1653/2 k. ú. Velké Meziříčí (zahrada) MS
Sokolovská 1568/29 Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá



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

Termín; 31. 1.2022

2735/81/RM/2022 Podpora akce "Na kole dětem"

I. Rada města souhlasí
s užitím znaku a s převzetím záštity města nad akcí "Na kole dětem 2022" pořádané Nadačním
fondem Josefa Zimovčáka.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit finanční podporu této akci ve výši 30 000 Kč.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

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

2736/81/RM/2022 Podpora akce "Čas na čtení"

I. Rada města souhlasí

s využitím obřadní síně radnice pro akci "Čas na ftení" dne 20. května 2022, pořádané

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadatelce
Termín: 31. 1. 2022

2737/8 l/RM/2022 Grantový program podpory kultury - návrh na rozdělení dotace

I. Rada města schvaluje
poskvtnutídodacív rám i rn v'h rámu podpory kultury 2022 těmto příjemcům:

na akci HELP párty ve výši 34 000,- Kč
Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí, IC 65760131, na akci Noc kostelů, Advent ve výši 30 000,-
Kč

na akci Bezproudoff ve výši 15 000,- Kč
iecézní charitě Brno, IC 44990280, na akci Funny Fest 2022 ve výši 10 000,- Kč

na akci Líný Kuba-holé neštěstí ve výši 37 000,- Kč
i Rock Depo-koncerty 2022 ve výši 37 500,- Kč
na akci Otevřené ateliéry ve výši 35 000,- Kč
na akci Jarní koncerty ve výši 27 500,- Kč
na akci 0/DÉNÍ ve výši 37 000,- Kč

na akci ONYX vol. 3 ve výši 34 000,- Kč
akci VM ŽIVÉ 2022 ve výši 38 000,- Kč
na akci Eventy ve VM ve výši 29 500,- Kč

na akci Výstava fotografií k výročí loutkohereckého souboru ve

30 000,- Kč

na publikaci Polistopadová komunální politika ve Velkém Meziříčí ve

na publikaci Historické momenty týdeníku Velkomeziříčsko ve výši



na publikaci Jak to bylo s partyzány ve výši 19 500,- Kč
II. Rada města schvaluje
uzavření veřejnosprávních smluv podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantovém programu
podpory kultury 2022 s příjemci dle bodu I. usnesení.

III. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. zajistit uzavření veřejnosprávních smluv s příjemci dotací.

IV. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit schválené částky do rozpočtu města

Termín: 31. 3. 2022

Termín: 11. 2. 2022

2738/81/RM/2022 Prodej nepotřebného majetku

I. Rada města schvaluje
orodei kotle zn. Fagor umístěného v ZS Oslavická

za cenu 3 000,- Kč.
II, Rada města ukládá

l. JUDr. Andrej Javůrkové

1. 1. zajistit uzavření kupní smlouvy
Termín: 11. 2. 2022

2739/8 l/RM/2022 Souhlas s použitím znaku

I. Rada města souhlasí

s použitím znaku města pro Podorlický Veterán Car dub z. s. na akci Orientačního závodu historických
vozidel pořádaný ve dnech 27.-29. 5. 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

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

2740/8 l/RM/2022 Žádost o přezkoumání rozhodnutí komise životního prostředí

I. Rada města potvrzuje
usnesení komise životního prostředí rady města č. 2/5/kžp/2021 ze dne 13. 12.2021, kter/m se
nedoporučuje skácení l kusu stromu douglasky tisolisté rostoucího na pozemku p. č. 1568/29 v k.
u. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Zacharovi
1. 1. zaslat žadateli informaci o výsledku projednání a přijatém usnesení rady města.

Termín: 31. 1. 2022



2742/8 l/RM/2022 Rozpočtové opatření - zajištění výstavy SVIT

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 3319 zajištění výstavy SVIT
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 1. 2022


