
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ

z 89 schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 18. 5. 2022

2954/89/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 89. schůze rady města ze dne 18. 5. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 89. schůze rady města ze dne 18. 5. 2022 MUDr. Petra Judu a Mgr. Josefa
Prokopa

2955/89/RM/2022 Schválení programu 89. schůze rady města konané dne 18. 5. 2022

I. Rada města schvaluje
program 89. schůze rady města ze dne 18. 5. 2022:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 89. schůze rady města ze dne 18.

5. 2022
3. Schválení programu 89. schůze rady města konané dne 18. 5.

2022
4. Připomínky k zápisu z 88. zasedání rady města
5. Nařízení města Velké Meziříčí, kterým se vydává tržní řád
6. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží

pozemků města v k. u. Lavičky, k, u. Svařenov, k. u. Hrbov u
Velkého Meziříčí a k. u. Velké Meziříčí

7. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží
pozemků města pare. č. 2028/51 a 719/2, k. u. Olší nad
Oslavou

8. Zadost o prodej částí o výměře 31 m2 z pozemku pare. č.
2060/2, k. u. Olší nad Oslavou

9. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad
Oslavou

10. Návrh na koupi části pozemku pare. č. 49/2, k. u. Mostiště u
Velkého Meziříčí

11. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2200/7, k. u. Velké
Meziříčí

12. Návrh na změnu usnesení č. 2935/88/RM/2022 - Obsazení
městské pouti pro rok 2022 pouťovými atrakcemi a pronájem
části pozemku pare. č. 2506/1, k. u. Velké Meziříčí

13. Prodloužení nájemních smluv na byty
14. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku
15. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá

1050/2, 594 Ol Velké Meziříčí
16. Rozpočtové opatření - náklady spojené s akcí "Na kole dětem"
17. Rozpočtové opatření - historické slavnosti (dofinancování

akce)
18. Rozpočtové opatření - dar o. p. s. Zdravotní klaun
19. Rozpočtové opatření - úhrada nákladů pro pěvecké soubory
20. Zapojení transferů do rozpočtu města
21. Přehled stavu vybraných pohledávek z výkonu přenesené

působnosti města k 31. 3. 2022



22. Otevření věže kostela

23. Úprava ceníku sportovišť
24. Navýšení kapacit školních družin
25. Platový postup ředitelky školy
26. Souhlas s přijetím daru
27. Souhlas s přijetím daru
28. Světový den bez tabáku ve Velkém Meziříčí 2022
29. Odměna při pracovním výročí
30. Žádost o udělení souhlasu k omezení provozu na Náměstí ve

dnech 17. 6. - 19. 6. 2022 z důvodu konání akce "Městské
pouťové slavnosti"

31. Ukončení členství ve Sdružení obcí Vysočiny
32. Souhlas se zvláštním užíváním komunikace
33. Různé
34. Závěr

2956/89/RM/2022 Nařízení města Velké Meziříčí, kterým se vydává tržní řád

I. Rada města vydává
nařízení města Velké Meziříčí, kterým se vydává tržní řád
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. zajistit vyhlášení nařízení, kterým se vydává tržní řád, ve Sbírce právních předpisů územních
samosprávných celků

Termín: 20. 5.2022
III. Rada města ukládá

l. Jitce Souhradové

1. 1. zajistit umístění vývěsky s novým tržním řádem na stálém tržišti

Termín: 30. 6. 2022

2957/89/RM/2022 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží pozemků
města v k. u. Lavičky, k, u. Svařenov, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí a k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Svazu
vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČO: 433 83
513 k tíží pozemků města pare. č. 2537, k. u. Lavičky, pare. č. 695/8, 944/1, 939/3, 952/1, k. u.
Svařenov, pare. č. 69/8, 69/2, 1793/7, 1796/15, 1796/1, 1799/1, 10/2, 1565/3, 1565/7, 1569/18,
1653/33, 1653/3, 1808/1, k. Ú. Hrbov u Velkého Meziříčí a parc.č. 6418, 2835/12, 2835/1, k. u. Velké
Meziříčí za účelem vybudování stavby vodního díla s názvem „Hrbov a Svařenov - splašková
kanalizace s čištěním odpadních vod na ČOV Velké Meziříčí". Služebnost bude zřízena na dobu
určitou, a to na dobu životnosti nebo účelného využití stavby a bezúplatně.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu k podpisu
Termín: 30. 6. 2022



2958/89/RM/2022 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží pozemků
města pare. č. 2028/51 a 719/2, k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Svazu
vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČO: 433 83
513 k tíží pozemků města pare. č. 2028/51 a 719/2, k. u. Olší nad Oslavou za účelem vybudování
stavby vodního díla s názvem „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní
Moravy, region Zďársko, subp.č. 5 - Rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov - Velké
Meziříčí". Služebnost bude zřízena na dobu určitou, a to na dobu životnosti nebo účelného využití
stavby a bezúplatně.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu k podpisu.

Termín: 30. 6. 2022

2959/89/RM/2022 Žádost o prodej částí o výměře 31 m2 z pozemku pare. č. 2060/2, k. u.
Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře 31 m2 z pozemku pare. č. 2060/2 (dle GP nová pare. č.
2060/7), k. u. Olší nad Oslavou a do ru" " itelstvu města schválit prode' předmětné části
pozemku spoluvlastníkům )odíl 1/2) a (podíl
1/2), za kupní cenu 500 Kč/m2. Celková kupní cena činí
15.500 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 21. 6. 2022

2960/89/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 85 m2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP díly "a + b") k.
u. Olší nad Oslavou a dopor " ' zastu itelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu 500 Kč/m2. Celková kupní
cena činí 42.500 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 21.6.2022

2961/89/RM/2022 Návrh na koupi části pozemku pare. č. 49/2, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

I. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města schválit kouDi části o wměře cca 100 m2 z oozemku oarc. č. 49/2, k. u. Mostiště
u Velkého Meziříčí od , za
kupní cenu 500 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 30.9.2022

2962/89/RM/2022 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2200/7, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 9 m2 z pozemku pare. č. 2200/7, k. u. Velké Meziříčí
za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik, odpadních
automobilových baterií nebo akumulátorů.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 15.6.2022

2963/89/RM/2022 Návrh na změnu usnesení č. 2935/88/RM/2022 - Obsazení městské
pouti pro rok 2022 pouťovými atrakcemi a pronájem části pozemku pare. č. 2506/1, k.
u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 2935/88/RM/2022 ze dne 4. 5. 2022, kterou schválila obsazení městské Douti ve
nech 14. června - 20. června 2022 panem Františkem Hubeným,

a to tak, že

• navážení atrakcí do vymezeného prostoru je umožněno v úterý 14. 6. 2022. Začátek
provozování atrakcí bude v pátek 17. 6. 2022.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit k podpisu návrh nájemní smlouvy
Termín: 31. 5.2022

2964/89/RM/2022 Prodloužení nájemních smluv na byty

I. Rada města souhlasí

s prodloužením nájemních smluv na uvedené byty za podmínek, že mají nájemci uhrazeny veškeré
dluhy vůči městu Velké Meziříčí:

na adrese Náměstí 24/25 ve Velkém Meziříčí s do
30. 06. 2 23,
byt na adrese Náměstí 24/25 ve Velkém Meziříčí s Výchovným ústavem, základní
škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakfivkám l, K Rakůvkám 916/1, 594 Ol Velké
Meziříčí do 30. 06.2023,



bvt na adrese Čermákova 2009/49 ve Velkém Meziříčí s
do 30.06. 2023,

byt na adrese Školní 2055 ve Velkém Meziříčí s
do 3 2023,
bvt na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s

o 2 roky,
byt na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
o2ro ,
byt na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s
ro

byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velké Meziříčí s
ro

o2r
bvt

na adrese Čermákova 2066/57 ve Velké Meziříčí s

na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
o 2 roky.

V ostatním zůstávají shora uvedené smlouvy beze změny.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatky na bytv na adrese Náměstí 24/25
ústav), Čermákova 2009/49 , Školní 2055
2064/8 -r ákova 2065/10

).

02

o2

Výchovný
, Čermákova

, Čermákova 2066/57

2965/89/RM/2022 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku

I. Rada města souhlasí
s umístěním sídla spolku Voda Fajtův kopec Velké Meziříčí, z.s. na adrese

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit souhlas pro

Termín: 31. 7.2022

Termín: 31. 7. 2022

2966/89/RM/2022 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá 1050/2,
594 Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
uzavřít náemní smlouvu na byt v DPS na úl. Strmá 1050/2 594 Ol Velké Meziříčí s

Nájemní smlouva
na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 40,00 Kč/m2/měsíc.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na úl. Strmá 1050/2, 594 Ol Velké
Meziříčí.

Termín: 30. 12. 2022



2967/89/RM/2022 Rozpočtové opatření - náklady spojené s akcí "Na kole dětem"

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 10 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 10 tis. Kč - § 3119 náklady spojené s akcí "Na kole dětem"
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 5.2022

2968/89/RM/2022 Rozpočtové opatření - historické slavnosti (dofinancování akce)

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj: 150 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 150 tis. Kč - § 3315 dofinancování historických slavností v Muzeu - náklady hrazené
městem
II, Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 5.2022

2969/89/RM/2022 Rozpočtové opatření - dar o. p.s. Zdravotní klaun

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3549 poskytnutí daru příjemci Zdravotní klaun o. p. s., se sídlem Paříkova
355/7, 190 00 Praha 9, IC: 265 47 953 jako finanční příspěvek na pokrytí nákladů spojených s
realizací zdravotních klauniád v zařízeních Nemocnice Jihlava, Třebíč a ostatních nemocnic v okolí
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 rozpoftu města.

Termín: 30.6.2022

Termín: 31. 5.2022

2970/89/RM/2022 Rozpočtové opatření - úhrada nákladů pro pěvecké soubory

I. Rada města odkládá
bod Rozpočtové opatření - úhrada nákladů pro pěvecké soubory
II. Rada města ukládá



l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit rozpočtové opatření na další schůzi rady města
Termín: 1.6.2022

2971/89/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci květnu 2022 do rozpočtu
města Velké Meziříčí.

II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města Velké Meziříčí.
Termín: 31.5.2022

2972/89/RM/2022 Přehled stavu vybraných pohledávek z výkonu přenesené působnosti
města k 31. 3. 2022

I. Rada města bere na vědomí

stav vybraných pohledávek z výkonu přenesené působnosti města k 31. 3. 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předat usnesení rady JUDr. Javůrkové.
Termín: 20.5.2022

2973/89/RM/2022 Otevření věže kostela

I. Rada města schvaluje
podmínky pro zpřístupnění věže kostela sv. Mikuláše v roce 2022:
l. Bude uzavřena smlouva o výpůjčce dle návrhu s Římskokatolickou farností Velké Meziříčí, Náměstí
16/18
2. Provozní doba bude od l. 6. 2022 do 11. 9. 2022 a to PO-SO 9:00-18:00 a NE 12:00-18:00 hod.
3. Jednotné vstupné 30,- Kč.

II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. uzavřít přiloženou smlouvu o výpůjčce
Termín: 31.5.2022

2974/89/RM/2022 Úprava ceníku sportovišť

I. Rada města schvaluje
ceník hřiště s umělým povrchem a koupaliště od 1. 6.2022 a dále ceník na zimním stadionu od
1. 8.2022 dle návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi



1. 1. předat usnesení řediteli Sportoviště VM, příspěvkové organizace.
Termín: 31.5.2022

2975/89/RM/2022 Navýšení kapacit školních družin

I. Rada města schvaluje
v souladu s §7 zákona 67/2022 Sb., navýšení kapacit školních družin při základních školách takto:

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 ze 120 na 130 žáků

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace ze 120 na 130 žáků.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. zpracovat a zaslat žádost na krajský úřad

Termín: 31. 5.2022

2976/89/RM/2022 Platový postup ředitelky školy

2977/89/RM/2022 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí

ve smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpoftů s přijetím fínančního
účelového daru pro Základní školu Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkovou organizaci pro žáky 8.
ročníků a třídy 7. A od různých dárců uvedených v žádostech ze dne 28. 4. 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 31. 5.2022

2978/89/RM/2022 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí

ve smyslu § 27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím věcného
účelového daru od dárce Lékárna U Černého orla. Velké Meziříčí s. r. o. dle žádosti ze dne 4. 5. 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 31. 5.2022

2979/89/RM/2022 Světový den bez tabáku ve Velkém Meziříčí 2022

I. Rada města schvaluje
bezplatné zpřístupnění věže kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí pro veřejnost ve dnech
3. 6. 2022 - 5. 6. 2022. V souvislosti s pořádáním kampaně Světový den bez tabáku.



II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit zorganizování akce.
Termín: 3. 6. 2022

2980/89/RM/2022 Odměna při pracovním výročí

2981/89/RM/2022 Žádost o udělení souhlasu k omezení provozu na Náměstí ve dnech 17.
6. -19. 6. 2022 z důvodu konání akce "Městské pouťové slavnosti"

I. Rada města souhlasí

s omezením provozu na Náměstí ve dnech 17. 6. - 19. 6. 2022 z důvodu konání akce "Městské
pouťové slavnosti" dle harmonogramu
II. Rada města pověřuje
Mgr. Milana Dufka organizací akce "Městské pouťové slavnosti"
III. Rada města ukládá

l. Janu Klikarovi

1. 1. zajistit uzávěry komunikací a parkovacích míst dle harmonogramu na akci "Městské pouťové
slavnosti"

Termín: 19.6.2022
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi

1. 1. zajistit na akci "Městské pouťové slavnosti"
- odvoz květináčů
- kontejnery na odpad
- úklid náměstí po akci - sobota, neděle, pondělí

Termín: 20.6.2022

2982/89/RM/2022 Ukončení členství ve Sdružení obcí Vysočiny

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout podle úst. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích a podle úst. či. 4
odst. 7 stanov Sdružení obcí Vysočiny o ukončení členství města Velké Meziříčí ve Sdružení obcí
Vysočiny, z. s. p.o.. Matky Boží 1182/9, 586 Ol Jihlava, IČ 70812853, a to rezignací na členství ze
strany člena.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Zacharovi

1. 1. předložit dokument k projednání v zastupitelstvu města
Termín: 21. 6. 2022

2983/89/RM/2022 Souhlas se zvláštním užíváním komunikace



I. Rada města souhlasí
se zvláštním užíváním komunikace v sídlišti Hliniště dle přílohy pro potřeby konání akce otevření
volnočasového parku mezi ulicemi Sluneční, U Statku a Střední dne 3. června 2022 v době od 14 do
22 hodin.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. požádat odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání místní
komunikace.

Termín: 31. 5.2022


