
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ

z 83. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 23. 2. 2022

2775/83/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 83. schůze rady města ze dne 23. 2. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 83. schůze rady města ze dne 23. 2. 2022 MUDr. Petra Judu a MVDr. Ivo Sulce

2776/83/RM/2022 Schválení programu 83. schůze rady města konané dne 23. 2. 2022

I. Rada města schvaluje
program 83. schůze rady města ze dne 23. 2. 2022:

l. Zahájení
2. Připomínky k zápisu z 82. zasedání rady města
3. Určení ověřovatelů zápisu z 83. schůze rady města ze dne 23.

2. 2022
4. Schválení programu 83. schůze rady města ze dne 23. 2. 2022
5, Komise rady města - personální změny (zástupci rady města)
6. Pronájem garáže na úl. Čermákova č. p. 2012
7. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
8. Obsazení bytů
9, Prodloužení nájemních smluv na byty
10. Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl.

Mírová 1888
11. Návrh na zrušení usnesení č. 2611/77/RM/2021 a nový návrh

na směnu částí pozemků pare. č. 4804/1, 4808/10 za část
pozemku pare. č. 5902, k. u. Velké Meziříčí

12. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků
města pare. č. 2781/6 a pare. č. 2782, k. u. Velké Meziříčí,
úl. Hřbitovní

13. Žádost o prodej pozemku pare. č. 2537, obec a k. u. Lavičky
14. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2511, k. u. Velké

Meziříčí, úl. V Jirchářích
15. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku

města pare. č. 2702/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Družstevní
16. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku

města pare. č. 140/5, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí
17. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků

města pare. č. 2837/2 a 2838/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. U
Elektrárny

18. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků
města pare. č. 4347/1, 5643/1, k. u. Velké Meziříčí, lok.
Rakůvky

19. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku
města pare. č. 5886, k. u. Velké Meziříčí, úl. Jihlavská

20, Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku
města pare. č. 168/20, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

21. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím
Moravy, s. p.



22. Návrh na koupi 2 HDPE chrániček v k. u Velké Meziříčí, úl
Nad Gymnáziem

23. Žádost o prodloužení termínu plnění úkolu ze dne 26. 1. 2022
24. Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce a příkazní smlouvy

uzavřené s příspěvkovou organizací Sportoviště VM
25. Návrh smlouvy o provedení stavby se Svazem vodovodů a

kanalizací Zďársko, lokalita Hliniště
26. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku

města pare. č. 331/4, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí
27. Zapojení transferů do rozpočtu města
28. Rozpočtové opatření - dotace pro SDH Velké Meziříčí na

mezinárodní olympiádu (ZM)
29. Závěry z inventarizace za rok 2021 - vyřazení majetku
30. Rozpočtové opatření - podíl města na obnově kulturních

památek Program regenerace 2022 (ZM)
31. Rozpočtové opatření - převod dotace pro ZS a MS Mostiště

[ZM)
32. Žádost o podání dotace "Akceschopnost jednotek požární

ochrany obcí 2022"
33. Žádost o poskytnutí vozidla SDH Velké Meziříčí k požární

asistenci

34. Souhlas s přijetím daru
35. Změna usnesení
36. Reklamní plocha u dálnice
37, Dohoda o poskytnutí dotace
38. Úprava příplatku za vedení u ředitelů příspěvkových

organizaci
39. Výstava historických vozidel dne 15 5. 2022 a sraz vozidel Fiat

126 dne 25. 6. 2022
40. Dodatek ke smlouvě o úhradě nákladů na zajištění dopravní

obslužnosti s Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko
41. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky

Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí
42. Nepeněžní dar
43. Schválení smluv na pronájem hrobových míst
44. Blokové čištění 2022

45. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici
Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí.

46. Příměstský sportovní kemp ve Velkém Meziříčí v rámci
projektu "KEMP VÍTĚZŮ"

47. Různé
48. Závěr

2777/83/RM/2022 Komise rady města - personální změny (zástupci rady města)

I. Rada města jmenuje
pana MVDr. Ivo Šulce zástupcem rady města pro komisi kulturní a cestovního ruchu.
II. Rada města jmenuje
pana Ing. Františka Fňukala zástupcem rady města pro komisi re n r městské
amátkovézón .

III. Rada města jmenuje
pana MUDr. Petra Judu zástupcem rady města pro komisi s ortovní.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi



1. 1. zajistit aktualizaci údajů týkajících komisí rady města na webových stránkách města
Termín: 28. 2. 2022

2778/83/RM/2022 Pronájem garáže na úl. Čermákova č. p. 2012

místěné v bytovém domě na adrese Čermákova 2012/51
I. Rada města neschvaluje
uzavření nájemní smlouw n r"
ve Velkém Meziříčí s
II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy nagar'
2012/51 ve Velkém Meziříčí s

počínaje 1. 5.2022 na dobu
Kč/m2/rok. Náhradník
III. Rada města ukládá

í";těné v b vém domě na adr ' rm' va

u, ' nájemného 570,-

l. Dagmar Bdínkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na garáž na úl. Čermákova 2012/51, Velké Meziříčí.
Termín: 30. 6. 2022

2779/83/RM/2022 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
n' ní n" mní smlouvy na byt na adrese Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 28.02.2022.
II. Rada města ukl dá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s
Vorlové 2001).

(Zdenky

Termín: 31.3.2022

2780/83/RM/2022 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít náemní smlouvu na bvt na 1520/7 ve Velkém Meziříčí s

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

l. náhradník:
2. n'hr 'k-

v případě uskutečnění výměny schvaluje rada města uzavření náiemní ml
n r . Pionýrská 2011 5 ve Velkérr Meziříčí s

Nájemní
smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, v případe 3. náhradníka nájemní smlouva na dobu určitou
6 měsíců, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:



3. náhradník:

II. Rada města schvaluje
vři n" mní m uvu n n r rmákova 2012/51 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s
obnovou, v případě 2. náhradníka nájemní smlouva na dobu určitou l roku, výše nájemného
55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník;
a

2. náhradník:

III. Rada města schvaluje
uzavřít náiemní smlouvu na b^

nájemného 53,06 Kč/m2/měsíc.

l. náhradník;
2. náhradník:

na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
. Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, výše

IV. Rada města schvaluje
uzavř' n'i mní ml v n v i" n k n r hřín ' 40/ v VJkém Meziříčí

s . Nájemní
smlouva na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného 25,- Kč/m2/měsíc.
V. Rada města schvaluje
už v" 'i ní l v ví" na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí
s Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců, výše
nájemného 25,- Kč/m-^/měsíc.
VI. Rada města schvaluje
v případě uskutečnění výměny vři k n" ní n'imu bytu na adrese
Pionýrská 2011/5, Velké Meziříčí s
Vil. Rada města schvalu'
zařadit žádost o bvt

do seznamu zadosti o přiděleni bytu.
Vlil. Rada města schvaluje

litáo^eznamu žádostí o výměnu bytu žádost

IX. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na byt na adrese Bezručova 1520/7, Velké Meziříčí, na byt č.
na adrese Čermákova 2012/51, Vel Meziříčí, na byt na adrese Čermákova 2066/57,

Velké Meziříčí, na ubytovací jednotku na adrese Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí a na
ubytovací jednotku na adrese Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí.

Termín: 31.8.2022
1. 2. v případě uskutečnění výměny:

připravit nájemní smlouvu na byt na adrese Pionýrská 2011/5, Velké Meziříčí.
Termín: 31.8.2022

2. Dagmar Bdinkové

2. 1. v případě uskutečnění výměny



připravit dohodu o
Meziříčí s

náimu bvt

3. Aleně Halasové

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

na adrese Pionýrská 2011/5, Velké

Termín: 31.8.2022

Termín: 31.3.2022

2781/83/RM/2022 Prodloužení nájemních smluv na byty

I. Rada města souhlasí
s prodloužením nájemních smluv na uvedené byty a ubytovací jednotku za podmínek, že mají
nájemci uhrazeny veškeré dluhy vůči městu Velké Meziříčí:

• na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí s
do 31. 08.2022,

• byt na adrese Hornoměstská 359/29 ve Velkém Meziříčí s
do 28.02.2023,

• ubytovací jednotka na adrese Uhřínovská 540/20 s do
28. 02. 2023,

•

do 31.08.2022,
• byt na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s do

31. 08. 2022,
• byt na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s
do . 2022,

• byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s do
28. 23,

• byt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
do 1. 08.2022,

• bvt na adrese Nad Sv. Josefem 1720/15 ve Velkém Meziříčí s
do 28. 02. 2023,

• n rm'k 09/49 ve Velkém Meziříčí s

do 28. 02. 2023,
• b t ionýrská 2011/5 ve Velkém Meziříčí s

do 28.02.2023,
• vrská 2011/5 ve Velkém Meziříčí s

do 28.02.2023,
•byt . • - - ermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

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

2 roky.

II. Rada města ukládá

l, Dagmar Bdinkové

1. 1. ř' V k pisu dodatky na byty a ubvt v i i n u na adrese Nad Sv. Josefem 238/1
( Hornoměstská 359/29 ( hřín v ká
Karlov 10 Bezručova 1520/ ),
1543/12 ), Nad Sv. Josefem 17 /i^ )
2 M9 Pi v ká 2011/5(

, Čermákova 2064/8 ( , Čermákova 2065/10 C ).

Termín: 31. 3.2022



2782/83/RM/2022 Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt
1888

na úl. Mírová

I. Rada města schvalu'e

zaslat vyrozumění že
se jí nájem bytu na adrese Pionýrská 1888/54, Velké Meziříčí n ajímatel město
Velké Meziříčí požaduje byt k 1. 8.2022 vyklidit a předat. V případě, že nebude nadále
porušovat Dovinnosti ol noucí z nájemní smlouvy, souhlasí rada města s uzavřením nové nájemní
smlouvy s na výše uvedený byt na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného
55,- Kč/m2/měsic.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. zaslat (byt Pionýrská 1888) vyrozumění o neobnovení smlouvy.
Termín: 15. 3. 2022

2. Dagmar Bdinkové

2. 1. v Dříoadě dodržování ustanovení náiemní smlouvy připravit nájemní smlouvu na byt

Termín: 15. 8. 2022

2783/83/RM/2022 Návrh na zrušení usnesení č. 2611/77/RM/2021 a nový návrh na
směnu částí pozemků pare. č. 4804/1, 4808/10 za část pozemku pare. č. 5902, k. u.
Velké Meziříčí

I. Rada města ruší
usnesení č. 2611/77/RM/2021 ze dne 24. 11. 2021, kterým doporučila zastupitelstvu města
schválit koupi části o výměře cca 450 m2 z pozemku pare. č. 48 / "' ' ' "ř cca
4 m2 z Dozemku Dare. č. 4808/10 oba oozemkv k. u. Velké Meziříčí o

za kupní cenu 200 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 438 m2 z pozemku pare. č. 4804/1 (dle GP díl "e"), části o
výměře 44 m2 z pozemku pare. č. 4804/1 (dle GP díl "d") a části o výměře 20 m2 z pozemku pare. č.
4808/10 (dle GP díl "f), k. u. Velké Meziříčí za část o výměře l m2 z pozemku pare. č. 5902 (dle GP
díl" "1 ' V k'M iř"ív ví i i " " • -l hv l- m n

s doplatkem ve výši 200 Kč/m2 ktSi města. Doplatek činí 100. 200 Kč. Město ponese veškeré
náklady spojené s převodem nemovitostí.
III, Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr směny, sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro
zasedáni zastupitelstva města

Termín: 26.4.2022

2784/83/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare.
č. 2781/6 a pare. č. 2782, k. u. Velké Meziříčí, úl. Hřbitovní

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, IČO: 28085400, k tíží pozemků města pare. č. 2781/6 a pare. č.



2782, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN na
pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem je právo oprávněné zřídit a provozovat
distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění. Právo věcného břemene je zřízeno jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem, za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 29.4.2022

2785/83/RM/2022 Žádost o prodej pozemku pare. č. 2537, obec a k. u. Lavičky

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 2537 o výměře 869 m2, k. u. Lavičky a doporučuje
zastupitelstvu města neschválit prodej předmětného pozemku společnosti Bomavet, s. r. o., se sídlem
Bóhmova 768/1, 621 00 Brno, IČO: 26968568.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 26. 4. 2022

2786/83/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2511, k. u. Velké Meziříčí, úl. V
Jirchářích

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 15 m2 z pozemku pare. č. 2511, obec k. '. V Ik
Meziříčía doDoruču'e zastuDitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu 534 Kč/m2.
II. Rada města úklad

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 31.5.2022

2787/83/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare.
č. 2702/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Družstevní

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, IČO: 28085400, k tíží pozemku města pare. č. 2702/1, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN a kabelový pilíř na
pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem je právo oprávněné zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene je zřízeno jako časově neomezené a
zaniká v případech stanovených zákonem, za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba
DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové



1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 29. 4. 2022

2788/83/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare.
č. 140/5, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavřen i smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, k t\ž\ pozemku města pare. č. 140/5, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN a kabelový pilíř na
pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem je právo oprávněné zřídit a provozovat
distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění. Právo věcného břemene je zřízeno jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem, za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín; 29.4.2022

2789/83/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare.
č. 2837/2 a 2838/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. U Elektrárny

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, IČO: 28085400, k tíží pozemků města pare. č. 2837/2 a pare. č.
2838/1, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN a
uzemnění na pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem je právo oprávněné zřídit
a provozovat distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene je zřízeno jako časově neomezené a
zaniká v případech stanovených zákonem, za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba
DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.

Termín: 29.4.2022

2790/83/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare.
č. 4347/1, 5643/1, k. u. Velké Meziříčí, lok. Rakůvky

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, IČO: 28085400, k tíz\ pozemků města pare. č. 4347/1 a pare. č.
5643/1, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN, kabelový
pilíř a uzemnění na pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem je právo oprávněné zřídit
a provozovat distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene je zřízeno jako časově neomezené a
zaniká v případech stanovených zákonem, za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba
DPH.
II. Rada města ukládá



l. Mg r. Zdeňce Zemanové
1. 1, učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.

Termín: 29.4.2022

2791/83/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare.
č. 5886, k. u. Velké Meziříčí, úl. Jihlavská

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, IČO: 28085400, k tíží pozemku města pare. č. 5886, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN na pozemku za účelem jejího
provozování, jejímž obsahem je právo oprávněné zřídit a provozovat distribuční soustavu a právo
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného
břemene je zřízeno jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem, za
jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr, Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 29.4.2022

2792/83/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare.
č. 168/20, k. u. Mostiště u Velkého 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, IČO: 28085400, k tíží pozemku města pare. č. 168/20, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN na
pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem je právo oprávněné zřídit a provozovat
distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění. Právo věcného břemene je zřízeno jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem, za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l, Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 29. 4. 2022

2793/83/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11,
Veveří, 602 00 Brno, IČO: 70890013 jako povinným a městem Velké Meziříčí jako oprávněným za
účelem umístění a provozování stavby mostu vybudovaného přes koryto významného vodního toku
Balinka na pozemku pare. č. 5671/20, k. u. Velké Meziříčí. Služebnost spočívá v povinnosti povinného
trpět umístění a provozování stavby na pozemku, vstup oprávněného, jeho zaměstnanců nebo jím
pověřených osob, provádění údržby a kontroly stavby a její opravy v případě poruchy nebo jejího
odstranění. Služebnost se zřizuje na dobu určitou, a to na dobu existence stavby za jednorázovou
úplatu 6.422 Kč plus příslušná sazba DPH.
II. Rada města ukládá



l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 29. 4.2022

2794/83/RM/2022 Návrh na koupi 2 HDPE chrániček v k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad
Gymnáziem

I. Rada města schvaluje
koupi 2 HDPE chrániček (DN 40 mm) jako část trasy podzemního komunikačního vedení v pozemcích
města, dle přílohy s názvem "Zákres průběhu HDPE", od společnosti Nej.cz s. r.o., se sídlem
Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, 148 00, IČO: 03213595 za kupní cenu 190. 674 Kč. K ceně bude
účtována DPH dle platných právních předpisů.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření kupní smlouvy
Termín: 29. 4.2022

2795/83/RM/2022 Žádost o prodloužení termínu plnění úkolu ze dne 26. 1.2022

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 2719/81/RM/2022 ze dne 26. l. 2022, kterým
neschválila zveřejnění 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 doporučila zastuDitelstvu města neschválit směnu oředmětného Dozemku
a předmětné části pozemku s Úkol
bude prodloužen do 31. 12. 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 30. 12.2022

2796/83/RM/2022 Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce a pňkazní smlouvy uzavřené s
příspěvkovou organizací Sportoviště VM

I, Rada města schvaluje
změnu smlouvy o výpůjčce uzavřené dne l. 9. 2020 mezi městem jako pfijčitelem a příspěvkovou
organizací Sportoviště VM se sídlem Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí jako vypůjčitelem a to tak,
že se předmět výpůjčky rozšiřuje o následující budovy a pozemky v k. u. Velké Meziříčí:
budova č. p. 659, včetně pozemku pare. č. 627/1 a včetně monolitního skateparku
pozemek pare. č. 630/8, včetně WC a billboardu
pozemek pare. č. 630/11
pozemek pare. č. 3627/150
Dále se předmět výpfljčky rozšiřuje o část o výměře 8. 100 m2 z pozemku pare. č. 220/2, včetně
objektů a o část o výměře cca 80 m2 z pozemku pare. č. 211/4, včetně objektů, všechny pozemky
k. u. Olší nad Oslavou.
Ve smlouvě o výpůjčce se dále mění v Článku IV. bod 3, a to v tomto znění: Vypůjčíte! je oprávněn
dát do nájmu či výpůjčky třetí osobě na základě příkazní smlouvy objekty v příkazní smlouvě
uvedené, je však povinen tyto smlouvy o výpůjčce a nájemní smlouvy předložit ke schválení. Příjmy



z tohoto nájmu budou příjmem vypůjčitele, který je použije na náhradu nákladů spojených s
provozem předmětu výpůjčky. Pokud doba výpůjčky či pronájmu přesáhne 30 dnů, musí být záměr
výpůjčky či pronájmu zveřejněn na dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech zřizovatele
vyvěšením na úřední desce zřizovatele.
Ostatní náležitosti smlouvy o výpůjčce se nemění.
II. Rada města schvaluje
změnu příkazní smlouvy ze dne l. 9. 2020, ve znění dodatku č. l ze dne 25. 6. 2021, uzavřenou
mezi městem jako příkazcem a Sportovištěm VM, příspěvková organizace, se sídlem Vrchovecká
1091/37, Velké Meziříčí jako příkazníkem a to tak,
že se do ČI. II. bod l doplňují objekty Skatepark na úl. Uhřínovská, antukové kurty v Areálu zdraví,
areál dopravního hřiště a sportovní areál v Kunšovci.
ČI. II. bod 2 se mění, a to v tomto znění: Na základě své zřizovací listiny je příkazník oprávněn dát
do výpůjčky či nájmu třetí osobě jménem příkazce objekty uvedené v tomto článku smlouvy.
ČI. III. se nahrazuje tímto zněním: Uzavřením této smlouvy příkazce uděluje a příkazník přijímá plnou
moc k uzavírání smluv o nájmu a o výpůjčce výše uvedených objektů a současně jej zmocňuje ke
všem právním úkonům, které jsou s tím spojené. Předmětné smlouvy o pronájmu a výpůjčce budou
uzavírány jménem příkazníka. Příkazník prohlašuje, že plnou moc přijímá.
ČI. IV. bod l se nahrazuje tímto zněním; Příkazník je oprávněn rozhodovat o uzavírání a uzavírat
smlouvy o nájmu a výpůjčce shora uvedených nemovitostí či jejich částí na dobu kratší než 30 dnů
s nájemci, které určí dle svého uvážení.
ČI. IV. bod 2 se nahrazuje tímto zněním: V případě dlouhodobého pronájmu, nebo výpůjčky shora
uvedených nemovitostí či jejich částí (30 dnů a více) bude za vzájemné součinnosti příkazce i
příkazníka dodržen postup dle příslušných ustanovení zákona o obcích (zveřejnění záměru pronájmu
nebo výpůjčky, schválení příslušným orgánem obce s tím, že příkazník je poté oprávněn uzavřít
smlouvu o nájmu, nebo výpůjčce v souladu s rozhodnutím příkazce o podstatných náležitostech
smlouvy, přičemž i změny a ukončení takto uzavřené smlouvy o nájmu, nebo o výpůjčce budou
podléhat předchozímu schválení ze strany příkazce.
Ostatní náležitosti příkazní smlouvy se nemění.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce a dodatek k příkazní smlouvě.
Termín: 31.5.2022

2797/83/RM/2022 Návrh smlouvy o provedení stavby se Svazem vodovodů a kanalizací
Žďársko, lokalita Hliniště

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o provedení stavby "Velké Meziříčí - Sídliště Hliniště III, komunikace a inženýrské
sítě - etapa I. " na částech pozemků ve vlastnictví města pare. č. 6404/15,3627/88, 3646/5, 3700/10,
3800/84, 3800/66, 3800/89, všechny pozemky v k. u. Velké Meziříčí mezi městem jako vlastníkem
pozemků a Svazem vodovodů a kanalizací Zďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 Ol Zďár nad
Sázavou.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 29. 4. 2022

2798/83/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare.
č. 331/4, k. u. Mostiště u Velkého 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, IČO: 28085400, k tíží pozemku města pare. č. 331/4, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN na
pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit a
provozovat distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené a zaniká v
případech stanovených zákonem, za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 29.4.2022

2799/83/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města

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

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpoftu města Velké Meziříčí
Termín: 28.2.2022

2801/83/RM/2022 Závěry z inventarizace za rok 2021 - vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje
předložený materiál Inventarizační zprávu za rok 2021 - závěry z provedené
inventarizace v plném znění vč. příloh. Součástí návrhu usnesení je Zápis hlavní inventarizační
komise ze dne 16. 2.2022 a souhrnná tabulka vyřazovaného majetku v rámci inventarizace za rok
2021.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. promítnout závěry z inventarizace 2021 do účetnictví a evidence majetku města. Další úkoly

vč. termínfi jejich plnění vyplývají ze Zápisu HIK ze dne 16.2.2022.
Termín: 30.4.2022

2802/83/RM/2022 Rozpočtové opatření - podíl města na obnově kulturních památek
Program regenerace 2022 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 100 tis. Kč - § 3322 podíl města k dotaci na kulturní památky
Rozdělení: 100 tis. Kč - § 3322 podíl města k dotaci na kulturní památky v rámci Programu
regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury v roce 2022 dle přiložené tabulky
II. Rada města doporučuje
uzavření veřejnoprávních smluv podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoftových
pravidlech územních rozpočtů s příjemci dle tabulky Program regenerace MPR a MPZ na rok 2022 -
příspěvek města
III. Rada města ukládá



l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do ZM.
Termín: 25.2.2022

2803/83/RM/2022 Rozpočtové opatření - převod dotace pro ZŠ a MS Mostiště (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 15 000,00 Kč - § 3113 přijatá dotace pro ZS a MS Mostiště - projekt
"Elektronické služby ZŠ a MS Mostiště"
Rozdělení: 15 000,00 Kč - § 3113, pól. 5336 převod dotace příspěvkové organizaci ZS a
MS Mostiště
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do ZM.
Termín: 25. 2. 2022

2804/83/RM/2022 Žádost o podání dotace "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí
2022"

I. Rada města souhlasí

s předložení žádosti o poskytnutí dotace Kraje Vysočina na Akceschopnost jednotek požární ochrany
obcí 2022 pro JPO III Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1.
zpracovat žádost "Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2022" a předložit ji
příslušnému orgánu.

Termín: 31.3.2022

2805/83/RM/2022 Žádost o poskytnutí vozidla SDH Velké Meziříčí k požární asistenci

I. Rada města souhlasí
s poskytnutím vozidla SDH Velké Meziříčí k požární asistenci při výřezu a sváření na ropovodu Družba
v lokalitě Velké Meziříčí za úplatu 1000,- Kč/hod.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit součinnost s SDH Velké Meziříčí
Termín: 30.9.2022

2806/83/RM/2022 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí



ve smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpoftových pravidlech územních rozpoftů s přijetím finančního
účelového daru pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, za účelem úhrady obědů pro
žákyni školy ve výši 5 tis. Kč od firmy Agados spol. s r. o., Prfimyslová 2081, Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 28. 2. 2022

2807/83/RM/2022 Změna usnesení

I. Rada města mění

své usnesení č. 2736/8 l/RM/2022 ze dne 26. ledna 2022 tak, že souhlasí s využitím obřadní síně
radnice pro akci "Čas na ftení" na den 13. května 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení organizátorům akce
Termín: 28. 2. 2022

2808/83/RM/2022 Reklamní plocha u dálnice

I. Rada města souhlasí
s umístěním plakátu v měsíci dubnu 2022 na obě strany reklamního nosiče společnosti BigBoard u
dálnice pro reklamní kampaň festivalu Fajtfest dle grafického návrhu uvedeného v příloze. Náklady
na výrobu a výlep plakátů si uhradí organizátoři této akce.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení
Termín: 28.2.2022

2809/83/RM/2022 Dohoda o poskytnutí dotace

I. Rada města schvaluje
Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR-projekt "Rekonstrukce školní kuchyně
v MS Mostiště".
II. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové
1. 1. odeslat potvrzenou Dohodu o poskytnutí dotace na RO SZIF.

Termín: 24.2.2022

2810/83/RM/2022 Úprava příplatku za vedení u ředitelů příspěvkových organizací

2811/83/RM/2022 Výstava historických vozidel dne 15.5.2022 a sraz vozidel Fiat 126 dne
25.6.2022

I. Rada města souhlasí



s vyčleněním cca 50 parkovacích míst kolem středu náměstí před radnicí pro výstavu historických
vozidel dne 15.5.2022 v době od 09.00 do 13.00 hodin dle přiloženého návrhu, pořadatel

II. Rada města souhlasí

s vyčleněním cca 60 parkovacích míst kolem středu náměstí a před kostelem sv. Mikuláše pro sraz
vozidel Fiat 126 a dalších historických vozidel dne 25.6.2022 v době od 09.30 do 14.00 hodin dle
přiloženého návrhu, s úhradou parkovacího poplatku za všechna zúčastněná vozidla dle platného
ceníku parkovného pořadatelem akce najednou následující pracovní den a dále se zvláštním
užíváním místní komunikace č. 43c Náměstí a umístěním příslušného dopravního značení dne
25.6,2022 v v 00 do 12.00 pro ukázku tance s motocyklem dle předloženého návrhu,
pořadatel
III. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit informování obou žadatelů o rozhodnutí rady města,
Termín: 11.3.2022

2812/83/RM/2022 Dodatek ke smlouvě o úhradě nákladů na zajištění dopravní obslužnosti
s Mikroregionem Velkomeziříčsko-Bítešsko

I. Rada města rozhodla
uzavřít dodatek ke smlouvě o úhradě nákladů na zajištění dopravní obslužnosti s Mikroregionem
Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická 1/29, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ; 71219986, dle předloženého
návrhu.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1. 1. Zajistit podpis dodatku smlouvy ze strany Města Velké Meziříčí

Termín: 28. 2.2022

2813/83/RM/2022 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl, Zdenky Vorlové
2001, 594 Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
u vři n'i mní ml v n v DP na ulici Zdenky Vorlové 2001 594 Ol Velké Meziříčí s

. Nájemní
smlouva na dobu určitou l roku s obnovou ' n mnoho 40,00 Ke" r\ něsíc.
N'hradník:

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí.

Termín: 30.9.2022

2814/83/RM/2022 Nepeněžní dar

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s. r. o.
schvaluje nepeněžní dar pro Junák - český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s., ev. č.
614.07, Uhřínov 114, 594 41; Uhřínov, IČO: 488 95 53 ve výši 117 150,- Kč (bez DPH) a to formou
darování 33 m3 dřeva na výrobu podhledu v podkroví, na pobytí kůlny a výrobu nových podsad v



ceně 66 000,- Kč (bez 21% DPH, dopravu na pilu v ceně 4 950,- Kč a následný pořez v ceně 46
200,- Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. zajistit realizaci daru

2815/83/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

2816/83/RM/2022 Blokové čištění 2022

I. Rada města schvaluje
Harmonogram blokového čištění na jaře 2022

II, Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli společnosti TSVM s. r. o. Ing. Mynářovi

Termín: 31. 3. 2022

Termín: 28. 2.2022

Termín: 26.2.2022

2817/83/RM/2022 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové
2001, 594 Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města
uzavřít na "em ní v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001 594 Ol Velké Meziříčí s

O Kč/m2/mesic.Ná'emní srnou . ••• •u l roku s obn* • výš
Náhradník: trvale bytem
II. Rada m sta úklad

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594
Ol Velké Meziříčí.

Termín: 30. 9. 2022

2818/83/RM/2022 Příměstský sportovní kemp ve Velkém Meziříčí v rámci projektu "KEMP
VÍTĚZŮ"

I. Rada města souhlasí



s bezplatným užíváním sportoviště (Sportovní areál na ulici Školní vč. zázemí, v případě nepříznivého
počasí tělocvična Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace) po dobu konání
příměstského sportovního kempu v rozsahu 5 dnů, 6,5 hodin/den.
Částka vyčíslená za pronájem:

• Sportovní areál na ulici Školní: sazba 350 Kč/hod, 5dnů, 6,5 hod/den, celkem 11 375
Kč

• Tělocvična ZS Školní: sazba 250 Kč/hod, 5dn8, 6,5 hod/den, celkem 8 125 Kč

Maximální částka 11 375 Kč.
Částka za pronájem nebude účtována.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové
1. 1. seznámit s usnesením organizátora akce

III. Rada města ukládá
Termín: 1. 3. 2022

l. Ing. Zuzaně Villertové
1. 1. seznámit s usnesením ředitele Sportoviště VM Ing. Michala Hořínka a ředitele Základní školy

Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace Mgr. Petra Blažka
Termín: 1. 3. 2022


