
Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENI

z 85. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 23. 3. 2022

2840/85/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 85. schůze rady města ze dne 23. 3. 2022

^odaateměsé^%sch»ze rady mésfa ze dne 23. 3. 2022 MUDr. Petra Judu , MVDr. Ivo Šulce

4.
5.

6.

2841/85/RM/2022 Schválení programu 85. schůze rady města konané dne 23. 3. 2022
I, Rada města schvaluje
program 85. schůze rady města ze dne 23. 3. 2022:

\. Sa^eověřovatelů zápisu z 85. schůze rady města ze dne 23
3. 2022

3. Schválení programu 85. schůze rady města konané dne 23. 3.
2022 ., , , .
'řioomínky k zápisu z 84. zasedání rady města ^ ^
Obchodní 

' 

podmínky pro úhradu neuhrazených zava^k
prostřednictvím uživatelského rozhraní on-line

Náv"rh"smlouvy o provedení stavby s Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, úl. Vrchovecká ^ ___„x-i. ^^,

7. So'uhFas"s'e "zrušením předkupního^práva ve prospěch města -
bytová jednotka č. 1670/5, ulice Cechoya^^^^^^ ̂ ^ ^^^

8. Nab'ídka~n'a'kou'pi'ča7sti pozemku pare. č. 280/190, k. u. Olší

9. Žádost o'výpůjčku části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k.
ú^VelkeMeziVíčí, ulice Hornoměstská - letní zahrádka

10. Žaďo'sť-o'výpůjčku části pozemku pare. č. 2804/6, obec a
ú^ Velké Meziříčí, úl. Novosady - letní zahrádka ^

11. Zadost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2817, obec a k. u.
Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka^ __ __ .. _,.. -.

12. Zaďosto" výpůjčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a ̂ k.ů^
Verke'Mezi'říra, J Náměstí - letní zahrádka, restaurace v budově

13. Zadost o výpůjčku částí pozemku pare. č. 2817,^obec a k.^ú^
Vefke" Meziříčí, Náměstí - letní a zimní zahrádka

14. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec aj<^
Verke"Meziří-čí, Náměstí - letní a zimní zahrádka
Kavárnou a Bistrem termoska ^ ^_^^ ...nn/-, ^ u

15.ŽádSslť"o"v'ýpů~jčku"po-zemků pare. č. 5190/1 a 5190/2, k. u
Velké Mezířiči

^ S^Í^í nljemného v bytech postavených^ využitím dotace
18. Zadost o vyj'ádření souhlasu - Výchovný ústav
19. Jmenování kronikáře
20. Souhlas s přijetím daru



21. Dodatky ke smlouvám o výpůjčce
22. Zapojení transferů do rozpočtu města
23. ZS'Lhotky - nabídka nepotřebného majetky
24. Rozpočtové opatření - dar nemocnici Třebíč
25. Rozpočtové opatření - dar na sraz veteránů ^
26; Rozpočtové opatření - vratká dotace "Tvorba strategických

dokumentů - Velké Meziříčí"
27. Rozpočtové opatření - kronika města
28. Prodloužení výpovědní doby _ ,, ,, ,
29. Odstoupení členů Dozorčí rady JUPITER dubu, s. r. o.
Meziříčí . .. v , . , , __=

30. Grantový program Informační a komunikační technol
2022 (Program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT
infrastruktury v Kraji Vysočina)

31. Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce
32. Den pro ženu
33. Rozpočtové opatření - databáze obětí holokaustu
34. Jarní trhy
35. Různé
36, Závěr

2842/85/RM/2022 Obchodní podmínky pro úhradu neuhrazených závazků prostřednictvím
uživatelského rozhraní on-Iine Portálu občana

I. Rada města schvaluje ^ _ . ..., v. ^,_, ^_ __^-„'
obch~oďní"podmínky-pro'úhradu neuhrazených závazků prostřednictvím uživatelského rozhraní on-
line Portálu občana.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. zajistit zveřejnění obchodních podmínek na webu města.

Termín: 31. 3. 2022

2843/85/RM/2022 Návrh smlouvy o provedení stavby s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, úl.
Vrchovecká

I. Rada města schvaluje . . . . ,. -, <_,.,'
uzavření smlouvy o proveden i stavby "Dl modernizace - úsek 19, úprava odtokových poměra v oh
DT;'"n'ačasiti"'poz'emku-ve'vlastnictví města pare. c. 1219, k. u. Velké Meziříčí mezi, městemjato
vlastníkem pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR/ státní příspěvkovou organizaci se
Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 - Nusle jako stavebníkem.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 8. 4. 2022

2844/85/RM/2022 Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - bytová
jednotka č. 1670/5, ulice Čechova
I. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města schválit uzavření dohody °vym3zu, P.ředl<TJh0^^^
^nTpravo"zapisujíčí"sed~o'katastru něm vitostík bytové ednotce č, 1670/5 ulice Čechova,'
Meziříčí, ve vlastnictví
II. Rada města ukládá

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

Termín: 26. 4. 2022

2845/85/RM/2022 Nabídka na koupi části pozemku pare. č. 280/190/ k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města nedoporučuje „.. „,_„__„,. „„„ ^ non/i on i/,', nisr
zastupitelstvu mě schválit koupi části wměře cca 916 m2 z pozemk care. č. 280/19U, K. u.
nad Oslavou od
II. Rada města ukládá

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

Termín: 26. 4. 2022

2846/85/RM/2022 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. u. Velké
Meziříčí, ulice Hornoměstská - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje ^ ^ ....„,. -, _,_„_,.. -.,,„„„
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 18 m2 z pozemku pare. č. 2850/13',obeca k-ů,
MeziřÍčTza "účelem umístění letní zahrádky. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou
radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.

Termín: 20.4.2022

2847/85/RM/2022 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2804/6, obec a k. u. Velké
Meziříčí, úl. Novosady - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje ^ ^ .....,..,„_,.. ,,_„^
zveřejnÍní záměru výpůjčky části o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 2804/6'obecak-_ú-,
M'eziř?čí~za 'účelem umístění letní zahrádky. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou
radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.

Termín: 20.4.2022

2848/85/RM/2022 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2817, obec a k. ú. Velké
Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje



eřeinění záměru výpůjčky části o výměře cca 45 m2 z P^mku^pa^c; č._28^7,jbec^^u.^
S^ Sl^ Sě^Í E^zahródky" Po^pÍmutrSnné lhůty ke zveřejnění záměru budou
radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské ^ , __,..„x-

LI. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady mést^ ̂ ̂ ^^

2849/85/RM/2022 Žádost o výpůjčku části PO^mku. Parc:,č-_2818/3/ obec a k-"- velké
Meziříčí/ Náměstí - letní zahrádka, restaurace v budově i

^éSés^S části o výměře cca 16 ̂ z pozemku ̂  ̂ W^^-^
Mveezři!£ezna S 1S ̂  ̂hyrádckycl'Po^uplynutí 'zákonné lhůty' keYveřejnění záměru budou
radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Ing, Blance Brodské
1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.

Termín: 20.4.2022

2850/85/RM/2022 Žádosto výpůjčku částí pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké
Meziříčí, Náměstí - letní a zimní zahrádka před cukrárnou

eřeiněníza-měru výpůjčky části o výměře cca 18 m2 z pozemku parc^ c. 2817, ob_ec_ak^ú^YeJke
Mvee5Tzna ?č^mu uvS^l^íuauzÍ'm'nlíczach*rádkyu Po upnutí zákonné íhfityte zveřejnění záměru
budou radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.

Termín: 20.4.2022

Žádost o výpůjčku části pozemku pare. c 2818/3, obecná k.ú. Velké
Meziříčí; Náměstí ^Tetní a zimnf zahrádka před Kavárnou a Bistrem termoska

^dnaěnmz%rsuchyvp% části o výměře cca 5 m^ z pozemku pare. c. 2818/3, °b_ec^^u.̂ ke
See^na S^mu S^? lSSIauJm'nlíc^hráadky'.' P; u^ynutFzákonné Ihfityke zveřejnění záměru
budou"radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské ....,, . „^.
LI. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady mésta^ Q^^

2852/85/RM/2022 Žádost o výpůjčku pozemků pare. č. 5190/1 a 5190/2, k. u. Velké
Meziříčí



^lnml%^'5Sy.pozen,kfl pare. ̂ 5190/1 a 5190/2, k. u. Velké Mezina z, účelem
redukce náletových dřevin a kosení travních ploch.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské
LI. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál na projednání radou města.

Termín: 20.4.2022

2853/85/RM/2022 Obsazení bytů

;SS s-r^ .. na „e. ... Sv. .se.. ̂ ^^^^
určitou l roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/mVměsic.

l. náhradník:

2. ' ík:

"^dnaamSohu"!UJaeb na adres. Corm-kova 1926/2 ve Velkém Mezincí s

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

l. náhradník:
2. náhradník:
3. náhradník:

III. Rada města schvalu e
zařadit žádost o b

IV. Rada města schvaluje
zařadit žádost o výměnu b u

výměnu bytu.
V. Rada města ukládá

do seznamu žádostí o byt.

do seznamu žádosti o

Í.ř. X^vit nná evr^ní smlouvy na byt „na adrese Nad^^ Josefem 1720/15, Velké Meziříčí a
Termín: 31. 7. 2022

na byt adrese Čermákova 1926/2, Velké Meziříčí.

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

Termín: 15. 4. 2022



2854/85/RM/2022 Navýšení nájemného v bytech postavených s využitím dotace

S^^SnL"^^^II^Ího;^en^ 12 měsícfi
p£ďpoustedního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.
II. Rada města ukládá

ll. lDangam^ovatnró^mné v bytech na adrese Čermákova 2064/8, 2065/10 a 2066/5^
Termín: 15. /..

2855/85/RM/2022 Žádost o vyjádření souhlasu - Výchovný ústav

I^lúa m^^PUS Náměstí 25, Vetté Meziříčí dle nájemní ̂ lo^^u^^ ̂ ^
^^m, záM^;'Ško^třednÍ'Íkotou'a'středÍskem výchovné ̂ ^ye^M^^^vkám
ÍSL^IoÍVaeTéuMe^čÍuze-dne"01.07'.i2014 mo'hl být využit k ubytování ukrajinských uprchlíků.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. informovat žadatele o rozhodnutí RM.

Termín: 15.4.2022

2856/85/RM/2022 Jmenování kronikáře

I. Rada města jmenuje
kronikářem města paní Kateřinu Malouškovou,
dubna 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. zajistit uzavření dohody o provedení práce

od l.

Termín: 31. 3. 2022

2857/85/RM/2022 Souhlas s přijetím daru

ÍeR^lur"§27az^"25al^OOOSb. o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů s přijetím věcného
účelového da7u -'knih od různých dárců dle žádosti ze dne 8. 3. 2022.

II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.3.2022

2858/85/RM/2022 Dodatky ke smlouvám o výpůjčce



;oR:dkyasm:us»taoscS&emez, méstem a.Z^dníMou Velké Mezlffi, Oslavlck, 1800/20 a
Základní školou Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 dle návrhu.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrej Javůrkové
LI. zajistit uzavření schválených dodatků ke smlouvám o výpůjčce.

Termín: 15.4.2022

2859/85/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města

^d^ta"^MaÍcenyc>- ̂"-1»6 P"Wch na účet města " meaú brez"u 2°22 d°
rozpoftu města Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

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

2860/85/RM/2022 ZŠ Lhotky - nabídka nepotřebného majetku

Rada maě^aVeltéMeSí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní^kola_a_mateřskajko^
^ÍS'"Mez1řSI^Lho7kyl^42"lnepřÍjímá~ nabídku v mmulosti darova^neho^resp^ be^pla^e
^e^denrho^majet^POa^d^epísemnýsouMasslikv^
^'tTbul^kteraTe součástí přílohy materiálu; příspevkoyé organizaci v Pořizova^ch^enác^
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42 ................. 36.ws,-

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci,

Termín: 31. 3. 2022

2861/85/RM/2022 Rozpočtové opatření - dar nemocnici Třebíč

I. Rada města neschvaluje
rozpočtové opatření - dar nemocnici Třebíč
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení Ing. Pólové
Termín: 30.3. 2022

2862/85/RM/2022 Rozpočtové opatření - dar na sraz veteránů
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 2tís. Kč - § 6409 rezerva na dotace a



Rozdělení: 2 tis. Kč - § 3319 poskytnutí daru příjemci

Účel: pořádání srazu Fiatů 126 a dalších veteránů dne 24. 6. - 26. 6. 2022 -
úhrada parkovného a pronájem párty stanu
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. uzavřít darovací smlouvu.

III. Rada města ukládá

l, Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31. 5.2022

Termín: 31.3.2022

2863/85/RM/2022 Rozpočtové opatření - vratká dotace "Tvorba strategických dokumentů
- Velké Meziříčí"

I. Rada města schvaluje

^len. s8S66S50"r-s56^"^'^K^ ."v. dotace projektu ^orba s^,c^

dokumentů ^^^ ̂ ^ ̂ profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí"
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 3.2022

2864/85/RM/2022 Rozpočtové opatření - kronika města
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

50 tis. Kč - § 6171 činnost místní správy^- platy ̂ ^ ^ , ,,„. ^_ „^
Rozdělení: '50'tís.' Kč -"§3319 ostatní záležitosti kultury - plat nového kronikáře města
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 3.2022

2865/85/RM/2022 Prodloužení výpovědní doby

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Jfchmcke^lu^b^ s.^.̂  ^
^Ltíodvlopuuž^í^věd^d~oby7poíečnotíiAuto^^^^ Sk^jova 1606/8, 614

OOB'mouIUÍČ 01436457 a todo 31. 5. 2022 na základě její písemce zadost ̂ ^ ^ ^^
^^v^^^^ěd^^^^e^atos^^^^^.., Skryjova 1606/8,
?14'Sot"B^J^Ior436457 a to'do 31. 10.2022 na základě její písemné žádosti.

II. Rada města ukládá



l, Ing. Jaroslavu Mynářovi ^ ._...„...... „ i. ^,,.;

^.l'. ILzauvřÍt'se'spoÍečnostíAutoskla Benone dohodu k bodu č. l a informovat o b^2^^^

2866/85/RM/2022 Odstoupení členů Dozorčí rady JUPITER dubu, s. r.o. Velké Meziříčí

I^\SU =;^<,SB^^^^^^^^
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Milanu Dufkovi ____ .. ,._„. ^,„:^.'

Ll.^připravit materiál na valnou hromadu společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Mezina

2867/85/RM/2022 Grantový program Informační a, l<omumkační^h;OJOg/^^
(Program' na p^dpo7u7ozvojreÍCT a reg ICT infrastruktury v Kraji Vysočina)

^^%^^r"I"formačn^omunikacnitechno№202^dl^^
projektu ̂Programu na'podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina.
II. Rada města ukládá

l. l7zpracovat 3 projektové žádosti "Informační a komunikac^tech^logie^OZ^^
1-±- p^deTdote^čnTotítuluTraje Vysočina a předložit na Kraj Vysočina do 8,4.2022 (uzávěrka

žádosti).
Termín: 8.4. 2022

2868/85/RM/2022 Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce

SodTtS ?ě6stk"scmhlSeo výpůjčce ze dne 17. 12. 2007 ve^něn^d_odatkfij^-^^uzav^^
muěTm Velké'VMeziřĚra~Zdravotmckou záchrannou službou Kraje Vysočina p.o. Jihlava, kterým se
mění výčet movitých věcí ve výpůjčce.

^^^??^^^s^t^<^ld;^612006 mezi městem velké
Snďa5d? 8měes^socuhrduv%ůjčce ze dne 7.3.2008 ve zněni dodatků c^l-7, "^v^éme^^ěs^
^dtéteMke^čtóasSeTní7hyaZu'ťBmcouncObÍas^^^^^ se mění výčet
movitých věcí ve výpůjčce.
IV. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. zajistit podpisy smluv. Termín: 14.4.2022

2869/85/RM/2022 Den pro ženu



^rojnice,"uÍ'. Na-ďGymnáziem 464/17 Velké Meziříčí a to bezúplatné.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi
1. 1. zajistit realizaci akce Den pro ženu dne 7. 5. 2022.

Termín; 7. 5. 2022

2870/85/RM/2022 Rozpočtové opatření - databáze obětí holokaustu
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:

30 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva _
Rozdělení: 30 tis. Kč - J 3900 elektronická databáze obětí holokaustu
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31.3.2022

2871/85/RM/2022 Jarní trhy

fedR^eaempďeačnpos^e)m^ER dub, s. r.o. Velké Meziříčí Mgr. Milana Dufka organizací Jarních trhů v
termínu 4. 4. -16. 4. 2022
II. Rada města schvaluje
na základě předloženého dokumentu akci Jarní trhy
III. Rada města souhlasí
s parkovacími místy pro stánkaře za stánky
IV. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové .. . .. ..,.,
1. 1. předat usnesení jednateli společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké Meziříčí

V. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi
1. 1. instalovat stánky na Náměstí

Termín: 25. 3. 2022

Termín: 1. 4. 2022


