Rada města

Velké Meziříčí

PŘEHLED

USNESENÍ

z 90. schůze rady města

Velké Meziříčí,

která se konala dne 1. 6. 2022

2984/90/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu

I. Rada města

z 90. schůze rady města ze dne l. 6. 2022

určuje

ověřovateli zápisu z 90. schůze rady města ze dne l. 6. 2022 Mgr. Tomáše Rapušáka a Ing. Františka Fňukala

2985/90/RM/2022 Schválení programu 90. schůze rady města konané dne l. 6. 2022
I. Rada města

schvaluje

program 90. schůze rady města ze dne l. 6. 2022:
l.

2.
3.

Zahájeni

Určení ověřovatelů zápisu
z 90. schůze rady města ze dne l. 6.
2022
Schválení programu 90. schůze rady města konané dne l. 6. 2022

4. Připomínky k zápisu z 89. zasedání rady města
5.

Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pare. č.
2884/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad Plovárnou
6. Návrh na směnu částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí se společností
ZELENÝ KOUT, s. r. o.
7. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3800/37, k. u. Velké
Meziříčí,

8. Žádost

úl. Arch. Neumana

o obnovení pronájmu nebytových prostor v DPS na úl.

Komenského

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Změna hospodářského
Zapojení transferů do
Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření

výsledku
rozpočtu města
úhrada nákladů pro pěvecké soubory
pouťové slavnosti
projekt IROP kybernetická bezpečnost
- projekt na vybudování muzea v sýpce

Komenského pro IROP (ZM)

15. Rozpočtové opatření - převod dotace pro Sociální služby města
Velké Meziříčí (ZM)
16. Rozpočtové opatření - příspěvek
SVK Žďársko
na vodovod a
kanalizaci úl. Krškova

17. Rozpočtové

opatření

(ZM)

- příspěvek

SVK Žďársko

na

splaškovou

kanalizaci Hrbov (ZM)
18. Dohoda o ukončeni nájmu

19. Žádost o výjimku pro MS Lhotky
20. Projekt dětské skupiny Nad Plovárnou
21. Pravidla pro politickou reklamu
22. Pronájem pozemku na koupališti
23. Úprava ceníku sportovišť

24. Obhajoba

dosažené

kategorie B Zdravého města

a MA21 Velké

Meziříčí

25. Výzva Integrovaného regionálního operačního programu - projekt
Kybernetická bezpečnost města Velké Meziříčí
26. Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany
27. Zveřejnění

záměru

28. Žádost o výpůjčku

k pronájmu

sálu hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí ve

dnech l. a 2. října 2022
29. Den zdraví ve Velkém Meziříčí dne 6. září 2022
30. Výsledek hospodaření za l. Q roku 2022

31. Akce na Náměstí - BURGER BEER FEST 25. 6. 2022; ŘECKÝ VEČER
5. 7. 2022
32. Hodnocení práce jednatele společnosti

TSVM s. r. o. za měsíc květen

2022
33. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké
Meziříčí

za měsíc

květen

2022

34. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 2913/7,
k. u. Velké Meziříčí

35. Návrh na směnu pozemku pare. č. 2913/8 a částí pozemku pare. č.
2909 za část pozemku pare. č. 2908/1, k. u. Velké Meziříčí, lokalita
Palouky

36. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2555/17, včetně budovy a
části pozemku pare. č. 2555/5, k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská
37. Závazek uskutečnit směnu pozemků v k. u. Velké Meziříčí
38. Výtěžek z konání veřejné sbírky - darovací smlouva
39. Příprava a podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního
programu 2021 - 2027 - základní školy

40. Návrh na zveřejnění záměru prodeje a směny částí pozemků v k. u.

Velké Meziříčí, lok. Čechovy sady II

41. Návrh na zveřejnění
Meziříčí,

lok. Čechovy

záměru

směny částí

pozemku v k. u. Velké

sady II

42. Závazek uskutečnit směnu
43. Závazek uskutečnit směnu

pozemků v k. u. Velké Meziříčí
pozemků v k. u. Velké Meziříčí

44. Rozpočtové opatření - zpracování žádosti
škol včetně povinných příloh

o dotaci na modernizaci

45. Rozpočtové opatření - zpracování žádosti o dotaci na modernizaci
škol včetně povinných příloh (ZM)
46. Rozpočtové opatření - navýšení dotace na provoz Jupiter dubu

(ZM)

47. NKT Půlmaratón

2022

48. Rozpočtové opatření - dar na NKT Půlmaratón 2022
49. Různé
50. Závěr

2986/90/RM/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 2884/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Nad Plovárnou
I. Rada města
uzav'

ni n

schvaluje
l W

n

'i

m městem

Velké Meziříčí a ná'emci

na část o výměře 70 m2 z pozemku pare.

č. 2884/1, k. u. Velké Meziříčí za účelem užíváni jako zahrada 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 350 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit k podpisu nájemní smlouvu
Termín: 29. 7.2022

2987/90/RM/2022 Návrh na směnu částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí se společností ZELENÝ KOUT,
s. r.o.

I. Rada města

schvaluje

zveřejnění záměru směny části o výměře cca 307 m2 z pozemku pare. č. 6051/100, části o výměře cca 2. 170
m2 z pozemku pare. č. 6051/100 a části o výměře cca 348 m2 z pozemku pare. č. 6051/100, k. u. Velké Meziříčí
ve vlastnictví města za část o výměře cca 558 m2 z pozemku pare. č. 6051/99, části o výměře cca 1.955 m2 z

pozemku pare. č. 6051/98 a části o výměře cca l m2 z pozemku pare. č. 6051/64, k. u. Velké Meziříčí
a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu předmětných částí pozemků se společností ZELENY KOUT,
s. r.o. se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 26922738. Směna bude s doplatkem ve výši 1.800
Kč/m2 ve prospěch města.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedánízastupitelstva města.
Termín: 21. 6. 2022

2988/90/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3800/37, k. u. Velké Meziříčí, úl. Arch.
Neumana

I. Rada města

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje částic výměře 1.083 m2 z pozemku pare. č. 3800/37 (dle GP nová pare. č.
3800/117), k. u. Velké Meziříčí a doporučuj zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku
za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2v

případe časti pozemku určené uzemním plánem na zastavění (plocha BI - Bydlení v rodinných domech) a cenu
250 Kč/m2 v případě části určené územním plánem pro zeleň (plocha ZV - Veřejná prostranství - veřejná zeleň).
Podmínkou prodeje bude poskytování plnohodnotné stomatologické péče po dobu 10 ti let. Celková kupní cena

činí 403.000 Kč.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelce, připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města.
Termín: 21.6.2022

2989/90/RM/2022 Žádost o obnovení pronájmu nebytových prostor v DPS na úl. Komenského
I. Rada města schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s organizací Sociální služby města Velké Meziříčí, IČO:

687 26 732, Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí ze dne 11. 10. 1999 ve smyslu zvýšení výměry

pronajatých prostor o nebytový prostor o výměře 13,5 m2 umístěné v l. NP budovy č. p. 6 na úl. Komenského
ve Velkém Meziříčí od 1. 7. 2022.
II. Rada města

schvaluje

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s organizacíChaloupky o. p.s., školské zařízení pro

zájmová a další vzdělávání, IČO: 255 57 475, Kněžice 109, 675 21 Okříšky ze dne 23. 12. 2010 na nebytové
prostory umístěné v l. NP budovy č. p. 6 na úl. Komenského ve Velkém Meziříčí dohodou k 30. 6. 2022.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s organizacíSociálníslužby města Velké
Meziříčí.

Termín: 15. 7. 2022
2. Ing. Magdaléně Kašparové

2. 1. připravit dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor s organizací Chaloupky o. p. s.
Termín: 15. 7.2022

2990/90/RM/2022 Změna hospodářského výsledku
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu hospodářského výsledku rozpočtu hospodářské činnosti pro r. 2022, jehož
nová výše by činila 4. 786 tis. Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. připravit materiál na jednání ZM.
Termín: 17.6.2022

2991/90/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: 30.6. 2022

2992/90/RM/2022 Rozpočtové opatření - úhrada nákladů pro pěvecké

soubory

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj:
32 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezen/a

Rozdělení:

32 tis. Kč - § 3113 úhrada nákladů pro pěvecké soubory při ZŠ Školní - náklady hrazené městem

II. Rada města ukládá
l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30.6. 2022

2993/90/RM/2022 Rozpočtové opatření - pouťové slavnosti
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj:
150 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 150 tis. Kč - § 3399 pouťové slavnosti - náklady hrazené městem
II. Rada města

ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30.6. 2022

2994/90/RM/2022Rozpočtové opatření - projekt IROP kybernetickábezpečnost
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:

Zdroj:

Rozdělení:

435 tis. Kč - § 6171 činnost místní správy - mzdy

435 tis. Kč - § 6171 výzva IROP kybernetickábezpečnost - studie proveditelnosti, projekt, žádost

II. Rada města ukládá
l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30.6.2022

2995/90/RM/2022 Rozpočtové opatření - projekt na vybudování muzea v sýpce Komenského pro
IROP (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:
2 027 tis. Kč - § 3639 oprava střechy sýpky
Rozdělení: 2 027 tis. Kč - § 3315 studie a PD na vybudování muzea v sýpce na úl. Komenského - příprava k
žádosti o dotaci z IROP
II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednáníZM.
Termín: 10. 6. 2022

2996/90/RM/2022 Rozpočtové opatření - převod dotace pro Sociální služby města Velké Meziříčí

(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpoftové opatření:

Zdroj:
2 869 tis. Kč - § 4351 přijatá dotace pro Sociálníslužby města Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
Rozdělení: 2 869 tis. Kč - § 4351, pól. 5336 zvýšení příspěvku na provoz - převod dotace příspěvkové

organizaci Sociálníslužby města Velké Meziříčí
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do ZM
Termín: 10.6. 2022

2997/90/RM/2022 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na vodovod a kanalizaci úl. Krškova

(ZM)

I. Rada města

odkládá

bod Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na vodovod a kanalizaci úl. Krškova
II. Rada města

ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat usneseníIng. Pólové
Termín: 10. 6. 2022

2998/90/RM/2022Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na splaškovou kanalizaci Hrbov
(ZM)
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj:
430 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Hrbov
Rozdělení: 430 tis. Kč - § 2321 příspěvek SVK Žďársko na PD splaškové kanalizace Hrbov-Svařenov s čištěním
odpadních vod na COV Velké Meziříčí
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. připravit materiál na jednání ZM.

Termín: 10.6.2022

2999/90/RM/2022 Dohoda o ukončení nájmu
I. Rada města

schvaluje

uzavření Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor Sportovního centra na ulici Poštovní.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. zajistit uzavření předložené

dohody
Termín: 30. 6.2022

3000/90/RM/2022 Žádost o výjimku pro MS Lhotky
I. Rada města

povoluje

na základě § 23 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), pro školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího poftu

dětí Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkové organizaciv součásti mateřská škola
z 24 na 25 dětí.

U. Rada města ukládá
l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 10.6.2022

3001/90/RM/2022Projekt dětské skupiny Nad Plovárnou
I. Rada města schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných na parcele č. 2708/2 k. ú. Velké Meziříčí v areálu mateřské

školy Nad Plovárnou (bývalý služební byt) o výměře 62 m2 pro potřeby zřízení dětské skupiny.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce
Termín: 10.6. 2022

3002/90/RM/2022 Pravidla pro politickou reklamu
I. Rada města

schvaluje

pravidla pro politickou reklamu ve Velkomeziříčsku pro subjekty, které budou kandidovat ve volbách do

Zastupitelstva města Velké Meziříčí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 dle návrhu.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zuzaně Najtové
1. 1. zveřejnit schválená pravidla
Termín: 30.6. 2022

3003/90/RM/2022 Pronájem pozemku na koupališti
I. Rada města schvaluje

uzavření náemní smlouvy mezi Sportovištěm VM, příspěvkovou organizací a firmou Evem group
v areálu letního koupaliště Palouky p.č. 2913/8 k. ú. Velké Meziříčí v době od l .6.

do 31.8. 2022 o celkové ploše 11 m2 pro umístění foodtracku k zajištění občerstvení pro veřejnost a dále na
parcele 2913/5 o celkové ploše 15 m2 k zajištění prodeje zmrzliny a to za částku ve výši 6 tis. Kč. Náklady na
energie budou hrazeny samostatně.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení řediteli Sportoviště VM, příspěvkové

organizace
Termín: 10. 6.2022

3004/90/RM/2022Úprava ceníku sportovišť
I. Rada města ruší
své usnesení č. 2974/89/RM ze dne 18. 5. 2022.
II. Rada města schvaluje

ceník hřiště s umělým povrchem a koupaliště od l. 6. 2022 a dále ceník na zimním stadionu od l. 8. 2022 dle
návrhu.

III. Rada města ukládá
l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení řediteli Sportoviště VM.
Termín: 10.6.2022

3005/90/RM/2022 Obhajoba dosažené kategorie B Zdravého města a MA21 Velké Meziříčí
I. Rada města

doporučuje

zastupitelstvu města přistoupit
II. Rada města

k obhajobě města

v kategorii B MA21.

ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. přihlásit město Velké Meziříčí k obhajobě kategorie B
Termín: 30. 11.2022

3006/90/RM/2022 Výzva Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Kybernetická
bezpečnost města Velké Meziříčí
I. Rada města

bere na vědomí

předloženou informaci k projektu Kybernetická bezpečnost města Velké Meziříčí dle připravované Výzvy

Integrovaného regionálníhooperačního programu.
II. Rada města

doporučuje

zastupitelstvu města schválit předložený projektový záměr Kybernetická bezpečnost města Velké Meziříčí dle
připravované Výzvy Integrovaného regionálníhooperačního programu poskytovateli dotace.

III. Rada města ukládá
l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit zpracování všech potřebných dokumentů projektu Kybernetická bezpečnost města Velké Meziříčí
dle Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu a předložit zpracovanou žádost
poskytovateli dotace do schvalovacího procesu.
Termín: 30. 12.2022

3007/90/RM/2022 Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města Velké Meziříčf schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární
ochrany s obcí Osové, IČ: 008 42 532, a to ve znění dle přílohy
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. Předložit tento návrh smlouvy na jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí dne 21. 6. 2022.
Termín: 21.6. 2022

3008/90/RM/2022Zveřejnění záměru k pronájmu
I. Rada města schvaluje

zveřejnit záměry pronájmů tělocvičny

v hasičské zbrojnici na ulici Nad Gymnáziem a v Základních školách na

ulici Bezděkov, Kostelní, Oslavická, Školní. A dáte pronájem tělocvičny v Základní škole místní části Lhotky

II. Rada města ukládá
l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zveřejnit záměr k pronájmu tělocvičny v hasičské zbrojnici v ulici Nad Gymnáziem
Termín: 4. 7. 2022

2. Ing. Pavlu Stupkovi

2. 1. zveřejnit záměry k pronájmu tělocvičen v Základních školách na ulici Bezděkov, Kostelní, Oslavická,
Školní a v Základní škole místní části Lhotky.
Termín: 4. 7. 2022

3009/90/RM/2022 Žádost o výpůjčku sálu hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí ve dnech l. a 2.
října 2022
I. Rada města souhlasí

l. s výpůjčkou sálu hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí pro
"Dnů otevřených ateliérů" ve dnech l. - 2. října 2022.
II. Rada města

za účelem konání

ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. zajistit předání usnesení rady města žadatelce
Termín: 8. 6. 2022

3010/90/RM/2022 Den zdraví ve Velkém Meziříčí dne 6. září 2022
I. Rada města souhlasí

se záměrem uspořádání Dne zdraví v úterý 6. září 2022, na Náměstí ve Velkém Meziříčí dle předloženého
návrhu.
II. Rada města souhlasí

s částečnou uzavírkou veřejného prostranství a komunikace od staré budovy radnice po budovu Jupiter dubu

s. r. o., s omezením parkovacích míst v tomto prostoru dne 6. září 2022, od 6.00 hod. do 17.00 hod., dle
přiložené mapky uzavírky.
III. Rada města souhlasí

s výpůjčkou veřejného prostranství na Náměstí, 6. září 2022 neziskovým organizacím a organizátory vybraným
podnikatelským subjektům, prezentujícím zde svou činnost a produkty.

IV. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi
1. 1. uspořádat 6. září 2022 Den zdraví na Náměstí ve Velkém Meziříčí
Termín: 6. 9. 2022

3011/90/RM/2022 Výsledek hospodaření za l. Q roku 2022

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technickéslužby VM s. r.o.
bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti za l. Q roku 2022
II. Rada města ukládá
l. Ing. Jaroslavu Mynářovi
1. 1. Informovat dozorčí radu.
Termín: 3. 6. 2022

3012/90/RM/2022Akce na Náměstí - BURGER BEER FEST 25. 6. 2022; ŘECKÝ VEČER 5. 7. 2022

I. Rada města souhlasí

s omezením provozu dne 25. 6. 2022 na spodní straně náměstí z důvodu konání akce "Burger beer fest" v čase
od 14 hod po dobu konání akce a následného úklidu do 24 hod
II. Rada města souhlasí

s omezením provozu dne 5. 7. 2022 na spodní straně náměstí z důvodu konání akce "Řecký večer" v čase od
14 hod po dobu konání akce a následného úklidu do 24 hod
III. Rada města ukládá
l. Mgr. Milanu Dufkovi

1. 1. zajistit uzavření náměstí na odboru dopravy a požádat o koordinaci městskou policii a TSVM s. r. o.
Termín: 5. 7. 2022

3013/90/RM/2022 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s.r.o. za měsíc květen 2022

3014/90/RM/2022Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí za
měsíc květen 2022

3015/90/RM/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 2913/7, k. u. Velké

Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření ná'emní smlouvy mezi na emcem městem Velké Meziříčí a pronajímatelem
na pronájem pozemku pare. č. 2913/7 o výměre 506 mz, k. u.

Velké Meziříčí za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu určitou 10 let od data podpisu s tím, že nájemní
smlouva skončí ke konci kalendářního roku, ve kterém bude dovršen desátý rok nájmu. Výše ročního nájemného

činí 30 Kč/m2, celkové roční nájemné činí 15. 180 Kč. Splatnost je do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
II. Rada města

ukládá

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

Termín: 31.8. 2022

3016/90/RM/2022 Návrh na směnu pozemku pare. č. 2913/8 a částí pozemku pare. č. 2909 za část

pozemku pare. č. 2908/1, k. u. Velké Meziříčí, lok. Palouky

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny pozemku pare. č. 2913/8, části o výměře 185 m2 z pozemku pare. č. 2909 (dle GP

díl "a"), části o výměře 46 m2 z pozemku pare. č. 5672/1 (dle GP díly "f + e"), díly "a, f, e" tvoří novou pare. č.
2909/5 o výměře 232 m2, části o výměře 55 m2 z pozemku pare. č. 2909 (dle GP nová pare. č. 2909/7), k.
u. Velké Meziříčí za část o výměře 223 m2 z pozemku pare. č. 2908/1 (dle GP nová pare. č. 2908/3), k. u. V Ik
Meziříčí ve vlastnictví m"

r

i

" města

schválit směnu předmětných pozemků s
s doplatkem ve výši 23. 380 Kč k tíží města.

Podmínkou uzavření směnné smlouvy bude zřízen v něho břemene chůze a jízdy k tíži části pozemku pare. č.
2909 (dle GP pozemek pare. č. 2909/6), k. u. Velké Meziříčí ve prospěch částí pozemku pare. č. 2909 (dle GP
nové pare. č. 2909/7 a 2909/5), k. u. Velké Meziříčí a zřízení věcného břemene chůze a jízdy k tízi pozemku pare.
č. 2913/7, k. u. Velké Meziříčí ve prospěch pozemků pare. č. 2913/6, 2913/1, 2913/4, 2913/9 a 2913/10, k. u.

Velké Meziříčí.

II. Rada města

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy k tíží části pozemku pare. č. 2909 (dle GP pozemek
pare. č. 2909/6), k. u. Velké Meziříčí ve prospěch částí pozemku pare. č. 2909 (dle GP nové pare. č. 2909/7 a

2909/5), k. u. Velké Meziříčí a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy k tíží pozemku pare.
č. 2913/7, k. u. Velké Meziříčí ve prospěch pozemků pare. č. 2913/6, 2913/1, 2913/4, 2913/9 a 2913/10, k. u.
Velké Meziříčí. Služebnosti budou zřízeny na dobu neurčitou a bezúplatně.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr směny, sdělit usnesení rady města žadateli

zastupitelstva města

a připravit materiál pro zasedání

Termín: 21.6. 2022

3017/90/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 2555/17, včetně budovy a části pozemku
pare. č. 2555/5, k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje oozemku care. č. 2555/17 k. u. V Iké M iři ' v

2555/5, k. u. Velké Meziříčí

w a pozemku pare. č.

II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadateli

a připravit materiál projednání rady města.
Termín: 15.6.2022

3018/90/RM/2022Závazek uskutečnit směnu pozemků v k. u. Velké Meziříčí
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zavázat se k uskutečnění směny části o výměře 900 m2 z pozemku pare. č. 3700/10 (dle
GP nová pare. č. 3700/41) k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví m
z
z
k re. č. 6000/7, k. u. Velké
Meziříčí ve vlastnictví
až budou známy veškeré
náklady na technickou a dopravní infrastrukturu pro nové stavební pozemky včetně zeleně v lokalitě Hliniště.
Kupní cena pozemku pare. č. 6000/7 bude určena znaleckým posudkem a bude se jednat o obvyklou cenu.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli

a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 21.6. 2022

3019/90/RM/2022Výtěžek z konáníveřejné sbírky - darovací smlouva (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválitdarovací smlouvu na částečný výtěžek veře'né sbírky konané Městem Velké Meziříčí
(dárcem) pro
odnikající
(obdarovaného) na částku 230. 000,- Ke. Výtěžek sbírky bude použit k
jeho dílny vč.
vybavení, sloužící k podnikání, která byla zničena požárem dne 1.4. 2022.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednáníZM.
Termín: 10.6.2022

3020/90/RM/2022 Příprava a podání žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu 20212027 - základní školy
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit podání 4 žádostí o dotaci do Integrovaného regionálníhooperačního programu pro
období 2021-2027 - Specifický cíl 4. 1 Infrastruktura pro vzdělávání:

žádost l

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace

žádost 2
žádost 3

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13

• žádost 4

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková

organizace

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zavázat se vyčlenit finanční prostředky ve výši max. l 685 000 Kč za zpracování Studií
proveditelnosti v případě přiznání dotací.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové
1. 1. připravit tento materiál na jednánízastupitelstva města dne 21.6. 2022
Termín: 3. 6. 2022

3021/90/RM/2022 Návrh na zveřejnění záměru prodeje a směny částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí,
lok. Čechovy Sady II.

I. Rada města

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 746 m2 z pozemku pare. č. 6051/67, částí o výměře cca
2.432 m2 z pozemku pare. č. 6051/67, části o výměře cca 28 m2 z pozemku pare. č. 6051/175, části o

výměře cca 48 m2 z pozemku pare. č. 6051/113 a části o výměře cca 843 m2 z pozemku pare. č. 6050, všechny
pozemky k. u. Velké Meziříčí společnosti BUILDINGcentrum - HSV, s. r.o., se sídlem Karlov 169/88, Velké
Meziříčí, IC: 25317873 za kupní cenu 1. 800 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru směny pozemku pare. č. 6051/178, částí o výměře cca 2. 172 m2 z pozemku pare. č.
6051/135, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictvíspolečnosti BUILDINGcentrum - HSV, s. r.o., se sídlem Karlov 169/88,
Velké Meziříčí, IC: 25317873 za část o výměře cca 2.464 m2 z pozemku pare. č. 6051/67, k. u. Velké Meziříčí, ve
vlastnictví města. Směna bude bez doplatku.
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti, zveřejnit záměr prodeje a směny a připravit materiál projednání
rady města.

Termín: 15. 6. 2022

3022/90/RM/2022Návrh na zveřejnění záměru směny částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, lok.

Čechovy Sady II.
I. Rada města

schvaluje

zveřejnění záměru směny části o výměře cca l. 606 m2 z pozemku pare. č. 6051/118, části o výměře cca 184
m2 z pozemku pare. č. 6051/126, části o výměře cca 130 m2 z pozemku pare. č. 6051/163, části o výměře cca
115 m2 z pozemku pare. č. 6051/165, části o výměře cca 270 m2z pozemku pare. č. 6051/121, části o výměře
cca 615 m2 z pozemku pare. č. 6051/121, části o výměře cca 1. 048 m2 z pozemku Dare. č. 6051/154, všechny
pozemky k. u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví

za část

o výměře cca 222 m2 z pozemku pare. č. 6051/111, časti o vym re cca 17 m2 z pozemku pare. č. 6051/111,
části o výměře cca 168 m2 z pozemku pare. č. 6051/164, pozemku pare. č. 6051/166, části o výměře cca
3.421 m2 z pozemku pare. č. 6051/1, všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví města.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 77 m 2 z pozemku pare. č. 6051/152, části o výměře cca 1264 m2 z
pozemku pare. č. 6051/150, části o výměře cca 1092 m2 z pozemku pare. č. 6051/120, části o výměře cca 689
m2 z pozemku pare. č. 6051/153, všechny oozemky k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví
za část o výměře cca 610 m2 z pozemku pare. . 6051/151, části

o výměre cca 575 m2 z pozemku pare. č. 6051/151, části o výměře cca 1.937 m2 z pozemku pare. č. 6051/1,
všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví města.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměr srn v
stí o vyměř
vlastnictví

cca 451 m2z noz m

pare. č. 6051/156, k. u. Velké Meziříčí, ve

(podíl 289/699) a

(podíl

410/699),

za pozemek pare. č. 6051/112, k. u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví

města.

IV. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům,

zveřejnit záměr směny a připravit materiál pro jednání rady

města.

Termín: 15.6.2022

3023/90/RM/2022 Závazek uskutečnit směnu pozemků v k. u. Velké Meziříčí
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zavázat se k uskutečnění směny části o výměře 1. 026 m2 z pozemku pare. č. 3700/10 (dle

GP nová pare. č. 3700/30), k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví města za část o výměře cca 400 m2 z pozemku
narc. č. 6051/116 a části o výměře cca 1. 500 m2 z oozemku pare. č. 6051/116, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví
až budou známy veškeré náklady na technickou a

dopravní infrastrukturu pro nové stavební pozemky včetně zeleně v lokalitě Hliniště. Kupní cena částí
pozemku pare. č. 6051/116 bude určena znaleckým posudkem a bude se jednat o obvyklou cenu. Podmínkou
směny bude, že nejpozději do 10 ti let od zápisu do katastru nemovitostí bude zahájena stavba na pozemku
pare. č. 3700/30.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelce

a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 21. 6. 2022

3024/90/RM/2022Závazek uskutečnit směnu pozemků v k. u. Velké Meziříčí
I. Rada města

doporučuje

zastupitelstvu města zavázat se k uskutečnění směny části o výměře cca 730 m2 z pozemku pare. č. 3800/16,
k. u. Velké Meziříčí v ví

i

im

z m

r . č. 6000/9 a 6000/10, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví
po přeložce VN na pozemku pare. č. 3800/16

a až budou známy ve keře náklady na technickou a dopravní infrastrukturu pro nové stavební pozemky včetně
zeleně v této lokalitě Hliniště. Kupnícena pozemků pare. č. 6000/9 a 6000/10 bude určena znaleckým posudkem
a bude se jednat o cenu obvyklou.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesenírady města žadatelce a připravit materiál pro zasedánízastupitelstva města
Termín: 21.6.2022

3025/90/RM/2022 Rozpočtové opatření - zpracování žádosti o dotaci na modernizaci škol včetně
povinných příloh
I. Rada města

schvaluje

rozpočtové opatření:

Zdroj:

256 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

242 tis. Kč - § 3639 uzemní studie Čechovy sady II
Rozdělení:

498 tis. Kč - § 3113 ZS-PD k žádosti o dotaci z IROP 2021-2027

II. Rada města

ukládá

l. Jitce Si mand love

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 30.6. 2022

3026/90/RM/2022 Rozpočtové opatření - zpracování žádosti o dotaci na modernizaci škol včetně
povinných příloh (ZM)
I. Rada města stahuje z programu
bod Rozpočtové opatření - zpracování žádosti o dotaci na modernizaci škol včetně povinných příloh

3027/90/RM/2022 Rozpočtové opatření - navýšení dotace na provoz Jupiter dubu CZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:
30 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

30 tis. Kč - § 3392 navýšení dotace na provoz Jupiter dubu
II. Rada města ukládá
l. Jitce Simandlové

1. 1. připravit materiál do ZM

Termín: 30. 6. 2022

3028/90/RM/2022 NKT Půlmaratón 2022
I. Rada města souhlasí

s konáním akce "NKT Půlmaratón 2022" dne 11. 6. 2022 na Náměstí a se záborem veřejného prostranství v
prostoru pod lipami a vyčleněním tří parkovacích míst ve spodní straně náměstí před Jupiter dubem

II. Rada města souhlasí

s použitím znaku města pro účely propagace města
III. Rada města

ukládá

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

Termín: 3.6.2022

3029/90/RM/2022 Rozpočtové opatření - dar na NKT Půlmaratón 2022
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj:
5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daru
podporu sportovní akce NKT Půlmaratón Velké Meziříčí 2022
II. Rada města

na

ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. vyhotovit darovací smlouvu
III. Rada města ukládá

Termín: 10.6.2022

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 30.6. 2022

