
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 87. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 20. 4. 2022

2901/87/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 87. schůze rady města ze dne 20. 4. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 87. schůze rady města ze dne 20. 4. 2022 MUDr. Petra Judu a MVDr. Ivo Šulce

2902/87/RM/2022 Schválení programu 87. schůze rady města konané dne 20. 4. 2022

I. Rada města schvaluje
program 87. schůze rady města ze dne 20. 4. 2022:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 87. schůze rady města ze dne 20. 4.

2022
3. Schválení programu 87. schůze rady města konané dne 20. 4. 2022
4. Připomínky k zápisu z 86. zasedání rady města
5. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene k tíží pozemků města v k. u. Velké Meziříčí, úl. U Světlé
6. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2817,

obec a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí - letní a zimní zahrádka před
cukrárnou

7. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č.
2804/6, obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. Novosady - letní zahrádka

8. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č.
2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí - letní a zimní
zahrádka před Kavárnou a Bistrem termoska

9. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č.
2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka,
restaurace v budově Obecník

10. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č.
2850/13, obec a k. u. Velké Meziříčí, ulice Hornoměstská - letní
zahrádka

11. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2817,
obec a k. u. Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka

12. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků pare. č. 5190/1 a
5190/2, k. u. Velké Meziříčí

13. Návrh na prodej částí pozemku pare. č. 5597/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Pionýrská

14. Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 2844/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Nová Říše

15. Zásady pro spolupráci s investory v otázce developerské výstavby
16. Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl".

Bezručova 1520/7

17. Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za I.Q

18. Zpráva o činnosti bytové komise za I. čtvrtletí 2022
19. Změny úhrad za poskytování pečovatelských a odlehčovacích

služeb

20. Schválení smluv na pronájem hrobových míst
21. Prodej nepotřebné techniky
22. Zapojeni^ transferů do rozpočtu města
23. Setření České školní inspekce



24. Zadost o povolení výjimky pro MS
25. Navýšení kapacit mateřských škol
26. Úplata za vzdělávání v ZUS
27. ZUŠ OPEN
28. Souhlas s užitím znaku

29. Výjimka z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na
den 18. 6. 2022

30. Žádost o povolení uzavření náměstí ve Velkém Meziříčí - "8. ročník
Memoriálu zasloužilých funkcionářů"

31. Různé
32. Závěr

2903/87/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemků města v k. u. Velké Meziříčí, úl. U Světlé

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy? smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG.D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, k tíží pozemků města pare. č. 2832/1, 2834/1, 3841/2, 3906, 3911/1,
3911/2, 3912/2, 3912/5, 3920/21, 638, 646/2 a 668/16, všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN, kabelové vedení VN, telekomunikační síť, kabelový pilíř, l
x sloup a uzemnění na pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právem obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené,
které zaniká pouze v případech stanovených zákonem, za jednorázovou náhradu, která bude stanovena
znaleckým posudkem vypracovaným znalcem na základě geometrického plánu po realizaci Stavby. Smluvní
strany se dohodly, že 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. Vyhotovení znaleckého posudku zajistí na své náklady Budoucí oprávněná. K takto stanovené částce
bude připočtená platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG.D, a. s.
Termín: 13. 5.2022

2904/87/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2817, obec a k. u.
Velké Meziříčí, Náměstí - letní a zimní zahrádka před cukrárnou

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 18 m2 z pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění letní a zimní zahrádky mezi DŮičitelem městem Velké Meziřfčí a vypůjčitelem

za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu
neurčitou s možnosti 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: 31. 5.2022

2905/87/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2804/6, obec a k.
u. Velké Meziříčí, úl. Novosady - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 12 m2 z pozemku pare. č. 2804/6, obec a k. u. Velké Meziříčí
za účelem umístění letní zahrádky mezi °jčitelem městem Velké Meziříčí a vypfijčitetem

, za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s tím,



že bude umístěna vždy od l. dubna do 31. října kalendářního roku, 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. Mg r. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 31. 5.2022

2906/87/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k.
u. Velké Meziříčí, Náměstí - letní a zimní zahrádka před Kavárnou a Bistrem termoska

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 5 m2 z pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění letní a zimní zahrádky m zi ' ' m městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností
Kavárna a Bistro termoska s. r. o., 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: 31. 5.2022

2907/87/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k.
u. Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka, restaurace v budově Obecník

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 16 m2 z pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. u. Velké Meziříčí
za účelem umístění letní zahrádky i "" lem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností Filda gastro
s. r. o., za těchto podmfnek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s
tím, že bude umístěna vždy od l. dubna do 31. října kalendářního roku, 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: 31. 5.2022

2908/87/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2850/13,obec a k.
u. Velké Meziříčí, ulice Hornoměstská - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 18 m2 z pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. u. Velké Meziříčí
za účelem umí ění letní zahrádky mezi půcitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem

za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s
tím, že bude umístěna v y od l. dubna do 31. října kalendářního roku, 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: 31. 5.2022

2909/87/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2817, obec a k. u.
Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka ' ~ • —— —- ^——— •— - " -—, — - ~. ".



I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 45 m2 z pozemku pare. č. 2817, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem mí ní letní zahrádky mezi pů'čitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností Jéčko s. r. o.,

, za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu
neurčitou s tím, že bude umístěna vždy od l. dubna do 31. října kalendářního roku, 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: 31.5.2022

2910/87/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků pare. c. 5190/1 a 5190/2, k. u.
Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků pare. č. 5190/1 a 5190/2, obec a k. u. Velké Meziříčí za
účelem redukce na ' dřevin a kosen' vních ploch mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem

za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu určitou
od data podpisu smlouvy do 31. 12. 20 .
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu
Termín: 31. 5.2022

2911/87/RM/2022 Návrh na prodej částí pozemku pare. č. 5597/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Pionýrská

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře 14 m2 z pozemku pare. č. 5597/1 (dle GP díly "a+b'">. k. u.
Velké Meziříčí a doooručuie zastupitelstvu m schválit orode' částí oozemku těmto spoluvlastníkům:

(podíl 1/6), foodíl 1/6),
podíl 1/6), vš' bytem

(pod /6)
(podíl 1/6) za kupní cenu ve 490 Kč/m2. Celková kupní

cena dni 6.860 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 21.6.2022

2912/87/RM/2022 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 2844/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nová Říše

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 17 m2 z pozemku pare. č. 2844/1 k. u. Velké Meziříčí a
doDoručue zastuoitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 19 m2 z pozemku pare. č. 2844/1, k. u. Velké Meziříčí a
doDoručuie zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2.
III. Ra a města schvaluje



zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 16 m2 z pozemku pare. č. 2844/1, k. u. Velké Meziříčí a
doDoruču'e zastuoitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2.
IV. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 17 m2 z pozemku pare. č. 2844/1, k. u. Velké Meziříčí a
dODoručue zastuDitelstvu města schválit orodei Dředmětné části pozemku

do společného jmění manželu za kupní cenu ve výši 500
Kč/m2.
V. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 18 m2 z pozemku pare. č. 2844/1, k. u. Velké Meziříčí a
doDoručuie zastuoitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2.
VI. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 16 m2 z pozemku pare. č. 2844/1, k. u. Velké Meziříčí a
doporučue zastupitelstvu města schválit orode' předmětné části pozemku

. do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 500
Kč/m.
Vil. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 17 m2 z pozemku pare. č. 2844/1, k. u. Velké Meziříčí a
doporučue zastupitelstvu města schválit prodej oředmětné části oozemku SDoluvlastníkům

(podíl 1/2) a (podíl
1/2), za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2.
Vlil. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 16 m2 z pozemku pare. č. 2844/1, k. u. Velké Meziříčí a
doporučue zastUDitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2.
IX. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 30. 9. 2022

2913/87/RM/2022 Zásady pro spolupráci s investory v otázce developerské výstavby

I. Rada města schvaluje
přiložené Zásady pro spolupráci s investory v otázce developerské výstavby.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. infonnovat dotčené vedoucí odborů o přijetí Zásad pro spolupráci s investory v
otázce developerské výstavby.

Termín: 2. 5.2022

jimatel město Velké

2914/87/RM/2022 Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl. Bezručova 1520/7

I. Rada města souhlasí
se zasláním vyrozumění manželům

že se jim nájem bytu na adrese Bezručova 1520/7 neobnoví
Meziříčí požaduje byt k l. 6. 2022 vyklidit a předat.

V případě, že se do bytu č.
na adrese Bezručova l /7, Velké Mezin do 31. 5. 2022 nastěhují a budou ho trvale užívat jako své jediné

bydlení, souhlasí rada města s uzavřením nové nájemní smlouvy s oběma manžely na dobu určitou 6 měsíců
počínaje dnem l. 6. 2022

II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové



1. 1. zaslat manželům (byt Bezmčova 1520/7) usnesení
Termín: 30.4.2022

2915/87/RM/2022 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za I.Q 2022

I. Rada města bere na vědomí
informace o nedoplatcích na nájemném a platbách za služby v bytech a nebytových prostorách.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. předložit RM pohledávky za II. Q 2022.

2916/87/RM/2022 Zpráva o činnosti bytové komise za I. čtvrtletí 2022

I. Rada města bere na vědomí

zprávu o činnosti bytové komise.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit do RM zprávu o činnosti bytové komise za II.Q 2022.

Termín: 31. 8.2022

Termín: 31. 8.2022

2917/87/RM/2022 Změny úhrad za poskytování pečovatelských a odlehčovacích služeb.

I. Rada města bere na vědomí

změny úhrad za poskytování pečovatelských a odlehčovacích služeb platné od 1.6.2022.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Martě Muchové

1. 1. předat usnesení Mgr. Janě Nachtigalové.

2918/87/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: 29. 4. 2022

Termín: 30.4.2022

2919/87/RM/2022 Prodej nepotřebné techniky

I. Rada města schvaluje v působnosti valné hromady společnosti TSVM s. r. o.
prodej nepotřebné techniky: S706 RTH cisterna, SPZ ZR 24-44 za minimální cenu 39 000,- Kč (bez DPH)
společnosti VeaCom s. r. o. Plzeňská 155/113, Praha, IČ 27581063 do elektronické dražby.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

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



Termín: 30. 4.2022

2920/87/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města

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

II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města Velké Meziříčí
Termín: 30.4.2022

2921/87/RM/2022 Šetření České školní inspekce

I. Rada města bere na vědomí
zjištění týkající se stížnosti čj. ČŠI3-215/22-J na Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13.
II. Rada města sděluje,
že pozvala k podání vysvětlení a projednání nápravných opatření ředitele Základní školy Velké Meziříčí,
Sokolovská 470/13 Mgr. Karla Kašlána a vedoucího odboru školství a kultury Ing. Pavla Stupku na schůzi rady
města 6. 4. 2022
III. Rada města sděluje,
že na schůzi rady města 6. 4. 2022 uložila vedoucímu odboru školství a kultury Ing. Pavlu Stupkovi, aby provedl
na Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 kontrolu dokumentace týkající se stížnosti
IV. Rada města pověřuje
ředitele školy Mgr. Karla Kaštana k přijetí příslušných opatření navržených a uvedených ve zprávě č. j. Sok -
117/2022 -tum ze dne 21. 3. 2022
V. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. infonnovat Českou školní inspekci a ředitele školy o usnesení rady města
Termín: 6. 5. 2022

VI. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. písemně informovat stěžovatelku o vytížení její stížnosti a o přijatých opatřeních
Termín: 6. 5.2022

2922/87/RM/2022 Žádost o povolení výjimky pro MS

I. Rada města povoluje
pro školní rok 2022/2023 v souladu s §23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) výjimku z nejvyššího
počtu dětí v Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci takto:
MS Sokolovská 100 dětí

MS Sportovní 78 dětí
MS Čechova 100 dětí
MS Nad Plovárnou 56 dětí
MS Mírová 84 dětí

II. Rada města povoluje
pro školní rok 2022/2023 v souladu s §23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) výjimku z nejvyššího
počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizaci takto:
Mostiště 25 dětí

MS Olší nad Oslavou 28 dětí
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi



1. 1. předat usnesení žadatelům
Termín: 30.4.2022

2923/87/RM/2022 Navýšení kapacit mateřských škol

I. Rada města schvaluje
v souladu s § 7 zákona 67/2022 Sb., navýšení kapacit mateřských škol takto:
Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace ze 418 dětí na 429
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace z 53 dětí na 56
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace z 24 dětí na 28 dětf a u školní
jídelny z 55 dětí na 59.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zpracovat a odeslat pnslušné žádosti
Termín: 30. 4. 2022

2924/87/RM/2022 Úplata za vzdělávání v ZUŠ

I. Rada města bere na vědomí

informace ředitele Základní umělecké školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace o úpravě úplaty za vzdělávání
pro školní rok 2022/2023.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení řediteli ZUS
Termín: 6. 5.2022

2925/87/RM/2022 ZUŠ OPEN

I. Rada města souhlasí

se záborem veřejného prostranství dne 25. 5. 2022 v době od 14 do 17 hodin pro pořádání akce ZUŠ OPEN na
Náměstí v místech uvedených v příloze včetně vestibulu radnice.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 30. 4. 2022

2926/87/RM/2022 Souhlas s užitím znaku

I. Rada města souhlasí
s užitím znaku města na propagaci Fiaťáckého srazu v termínu od 24. 6. do 26.6.2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 6. 5.2022

2927/87/RM/2022 Výjimka z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na den 18.6.2022

I. Rada města odkládá
bod Výjimka z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na den 18. 6. 2022



II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. předložit materiál na pnští schůzi rady města
Termín: 4.5.2022

2928/87/RM/2022 Žádost o povolení uzavření náměstí ve Velkém Meziříčí - "8. ročník Memoriálu
zasloužilých funkcionářů"

I. Rada města souhlasí

l. s uzavřením náměstí v neděli 4. září 2022 od 10. 00 hod do 19. 00 hod na soutěž "8.

ročníku Memoriálu zasloužilých funkcionářů".

2. s bezplatným umístěním stánků na náměstí s občerstvením pro soutěžní družstva a pro
návštěvníky soutěže na soutěž "8. ročník Memoriálu zasloužilých funkcionářů".

II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

l. l zajistit součinnost s městskou policií při soutěžích.
Termín: 2.9.2022


