
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ

z 84. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 9. 3. 2022

2819/84/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 84. schůze rady města ze dne 9. 3. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 84. schůze rady města ze dne 9. 3. 2022 Ing. Františka Fňukala a Mgr Josefa
Prokopa

2820/84/RM/2022 Schválení programu 84. schůze rady města konané dne 9. 3. 2022

I. Rada města schvaluje
program 84. schůze rady města ze dne 9. 3. 2022:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 84. schůze rady města ze dne 9.

3. 2022
3. Schválení programu 84. schůze rady města konané dne 9. 3

2022
4. Připomínky k zápisu z 83. zasedání rady města
5. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na části pozemku pare.

č. 2800/ul. U Vody
6. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č.

55/2, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí
7. Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 1482/1, k. u. Velké

Meziříčí, úl. Poštovní
8. Žádost o zřízení přístupové cesty v k, u. Svařenov
9. Žádost o souhlas s konáním kulturní akce v objektu zámecké

sýpky
10. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
11. Prodloužení nájemních smluv na byty
12. Změna usnesení č. 2782/83/RM/2022 - vyrozumění o

neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl. Mírová 1888
13. Podnět k prošetření důvodů výzvy k opuštění městského bytu
14. Zapojení transferů do rozpočtu města
15. Květnový trh - schválení termínu pro rok 2022
16. Program prevence kriminality MVCR
17. Program prevence kriminality - Kraj Vysočina 2022
18. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r.o

Velké Meziříčí za měsíc únor 2022

19. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc
únor 2022

20. Rozpočtové opatření dotace Českobratrské církvi
evangelické (ZM)

21. ZS Lhotky - nabídka nepotřebného majetku
22. Mateřská škola VM - nabídka nepotřebného majetku
23. Rozpočtové opatření - parkovací místo u Husova domu
24. Různé
25. Závěr



2821/84/RM/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na části pozemku pare. č. 2800, úl.
UVody

I. Rada města ruší

usnesení č. 2493/72/RM/2021 ze dne 22. 9. 2021, kterým schválila uzavření náiemní smlouvy mezi
n ií l m městem Velké Meziříčí a nájemkyní

na část o výměře 75 m2 z pozemku pare. č. 2800, k. u. Velké Meziříčí za
účelem zpevnění vjezdu do garáže, úpravy a údržby veřejné zeleně 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.
II. Rada města schvaluje
uzavření n'i mní smlouvy mezi n ií l m městem Velké Meziříčí a nájemkyní

na část o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 2800 a
část o výměře 32 m2 z pozemku pare. č. 2800, k. u. Velké Meziříčí za účelem zpevnění vjezdu do
garáže, úpravy a údržby veřejné zeleně 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 190 Kč.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit nájemní smlouvu k podpisu.

Termín: 13. 5.2022

2822/84/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 55/2, k.
u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o WDŮičce mezi DŮičitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem panem

na část o výměře 65 m2 z pozemku pare. č. 55/2, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí, za účelem údržby pozemku za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce
na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv
smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 13. 5. 2022

2823/84/RM/2022 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 1482/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Poštovní

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 1482/1 (dle GP nová pare. č.
1482/14), části o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 1482/1 (dle GP nová pare. č. 1482/10), části o
výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 1482/1 (dle GP nová pare. č. 1482/11), části o výměře 5 m2 z
pozemku pare. č. 1482/1 (dle GP nová pare. č. 1482/12) a části o výměře 9 m2 z pozemku pare.
č. 1482/1 (dle GP nová pare. č. 1482/13), vše k. u. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej předmětných částí pozemků "Společenství vlastníků domu 1833", se sídlem Poštovní
1833/18, Velké Meziříčí", IČO: 06698450, za kupní cenu ve výši 490 Kč/m2. Celková kupní cena činí
14.210 Kč.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 26. 4.2022

2824/84/RM/2022 Žádost o zřízení přístupové cesty v k. u. Svařenov

I. Rada města prohlašuje
že v minulosti byla snaha vykoupit části pozemků potřebných pro zřízení přístupové cesty, a sice
částí pare. č. 715/3, 535, 534/4, k. u. Svařenov, ale vlastníci dotčených pozemků s prodejem
nesouhlasili. K dořešení této záležitosti bude nutné soudní určení nezbytné cesty.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli.
Termín: 18. 3.2022

2825/84/RM/2022 Žádost o souhlas s konáním kulturní akce v objektu zámecké sýpky

I. Rada města souhlasí
s konáním kulturní akce - divadelního představení dne 3. 4. 2022 v 17. 00 hod. v budově č. p. 1234 na
úl. Ke Třem KřĚům ve Velkém Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Halasové

1. 1. sdělit usnesení žadateli.

Termín: 15. 3. 2022

2826/84/RM/2022 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení náiemní smlouvy na byt na adrese Na Sv. Josefem 1720/15, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 31.03.2022.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s
Josefem 1720/15).

(Nad Sv.

Termín: 30.4. 2022

2827/84/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:

• byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
do 31. 03. 2023,



ubytovací jednotka na adrese Uhřínovská 540/20 s
30.09.2022,
byt na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s

do 30. 09.2022,
byt na adrese Strmá 1050/2 ve Velkém Meziříčí s
31. 0 3,

na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
do 30.09. 2022,

byt na adrese Bezděkov 1754/45 ve Velkém Meziříčí s
do 3 * . 2023,
bvt na adrese Čermákova 2012/51 ve Velkém Meziříčí s

do 31. 03. 2023,
byt na adrese Čermákova 2039/53 ve Velkém Meziříčí s
do 3 2023,
byt na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

o 2 roky,
byt na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
2r
byt na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
o 2 roky.

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1.

do

do

Termín: 30.4.2022

2828/84/RM/2022 Změna usnesení č. 2782/83/RM/2022 - vyrozumění o neobnovení
nájemní smlouvy na byt na úl. Mírová 1888

I. Rada města sch

zaslat vyrozumění že se jí nájem
bytu na adrese Mírová 1888/54, Velké Meziříčí neob • i. z- Dronaiímatel město Velké Meziříčí
požaduje byt k 1. 8. 2022 vyklidit a předat. V případě, že nebude nadále porušovat

vinn ti vn 'z ná"emní smlouvy, souhlasí rada města s uzavřením nové nájemní smlouvy s
na výše uvedený byt na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného 55,-

Kč/m2/měsíc.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. zaslat (byt

III, Rada města ukládá

Mírová 1888) vyrozumění o neobnovení smlouvy.
Termín: 31. 3.2022

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. v případě dodržování ustanovení nájemní smlouvy připravit nájemní smlouvu na byt
Mírová 1888 pro

Termín: 15.8.2022



2829/84/RM/2022 Podnět k prošetření důvodů výzvy k opuštění městského bytu

ze dne 7. 2.2022.
I. Rada města bere na věd mí

dopis
II. Rada města trvá
na usnesení č. 2726/8 l/RM/2022 ze dne 26. 1. 2022, kterým schválila zaslání 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 nevyklidí a nepředají městu Velké Meziříčí,
souhlasí rada města s podáním žaloby na vyklizení

III. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. informovat o usneseni

Termín: 31. 3.2022

2830/84/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 rozpoftu
města Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpoftu města Velké Meziříčí
Termín: 31. 3. 2022

2831/84/RM/2022 Květnový trh - schválení termínu pro rok 2022

I. Rada města schvaluje
navržený termín, skladbu sortimentu a umístěn i stán ku při prodejním trhu dne 11. 5. 2022.
středa 11. 5. 2022 Tradiční květnový trh, sortiment - řemeslné výrobky, ovoce, zelenina,
květiny, občerstvení, cukrovinky. Stánky budou umisťovány na plochu zadlážděné části Náměstí
(mimo prostoru pod lipami vymezeného obrubníky). V tento den by zároveň měla probíhat
tradiční (kytičková) veřejná sbírka Ligy proti rakovině.
Provozovatelé stánků budou zpoplatněni odpovídajícím poplatkem za užívání veřejného prostranství
dle OZV (50,-Kč/m2/den). V součinnosti s městskou policií bude v navrženém termínu zajištěno
uzavření náměstí (s výjimkou zásobování). Technické služby VM zajistí pro stánkaře kontejnery na
odpad.
II. Rada města ukládá

l, Jitce Souhradové

1. 1. zajistit obeslání provozovatelů stánků.
Termín: 6. 5. 2022

2832/84/RM/2022 Program prevence kriminality MVCR

I. Rada města bere na vědomí
informaci o připravovaném projektu z programu Prevence kriminality MV ČR
Rozšíření městského kamerového dohlcecího systému -2022.

"Velké Meziříčí -



II. Rada města schvaluje
aktualizovaný plán prevence kriminality města Velkého Meziříčí na léta 2022- 2024 a v něm
obsaženou bezpečnostní analýzu města.
III. Rada města schvaluje
Josefa Svece, pracovníka Města, zodpovědného za prevenci kriminality.
IV. Rada města schvaluje
zpracování projektu "Velké Meziříčí - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému - 2022".

V. Rada města ukládá

l. Josefu Svecovi

1. 1. zpracovat žádost projektu "Velké Meziříčí - Rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému - 2022" podle Zásad programu prevence kriminality ČR a předložit Ministerstvu
vnitra ČR do 31. 3. 2022.

Termín: 31. 3.2022

2833/84/RM/2022 Program prevence kriminality - Kraj Vysočina 2022

I. Rada města bere na vědomí
informaci o připravovaném projektu Prevence kriminality města Velkého Meziříčí na rok 2022 v rámci
Programu prevence kriminality Kraj Vysočina 2022.
II. Rada města schvaluje
předložený projekt Prevence kriminality města Velkého Meziříčí - "Prevence kriminality města
Velkého Meziříčí na rok 2022".
III. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zpracovat projektovou žádost "Prevence kriminality města Velkého Meziříčí na rok 2022" a
zaslat poskytovateli dotace

Termín: 24. 3.2022

2834/84/RM/2022 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké
Meziřiči za měsíc únor 2022

2835/84/RM/2022 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc únor 2022

2836/84/RM/2022 Rozpočtové opatření - dotace Českobratrské církvi evangelické (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 3330 poskytnutí dotace příjemci - Farní sbor Českobratrské církve
evangelické ve Velkém Meziříčí, U Světlé 737/24, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 433 797 11 jako
jednorázovou finanční podporu na zřízení dřevěného pódia v rámci projektu "Živoucí sborová
zahrada"

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpoftfi, s příjemcem dle bodu I. usnesení.

2837/84/RM/2022 ZS Lhotky - nabídka nepotřebného majetku



I. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Velké Meziříčí, Lhotky 42 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně
převedeného majetku PO a uděluje písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného
v tabulkách, které jsou součástí přílohy materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42

- 21.869,- Kč mateřská škola
6. 222,70Kč školní jídelna

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 18. 3. 2022

2838/84/RM/2022 Mateřská škola VM - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí,
Čechova 1523/10 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:
Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/10 ..................... 168.867,60 Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci,
Termín: 18. 3. 2022

2839/84/RM/2022 Rozpočtové opatření - parkovací místo u Husova domu

I. Rada města bere na vědomí

stanovisko odboru dopravy a SH s tím, že věc postupuje k prověření možnosti realizace zpevnění
plochy
II. Rada města ukládá

l. Antonínu Šilhavému

1. 1. zjistit stanovisko správců sítí a informovat žadatele
Termín: 30. 4.2022


