
Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENÍ

z 91. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 15. 6. 2022

3030/91/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 91. schůze rady města ze dne 15. 6. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 91. schůze rady města ze dne 15. 6. 2022 MUDr. Petra Judu a Mgr. Josefa
Prokopa

3031/91/RM/2022 Schválení programu 91. schůze rady města konané dne 15. 6. 2022

I. Rada města schvaluje
program 91. schůze rady města ze dne 15. 6. 2022:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 91. schůze rady města ze dne 15.

6. 2022
3. Schválení programu 91. schůze rady města konané dne 15. 6.

2022
4. Připomínky k zápisu z 90. zasedání rady města
5. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene k tíži pozemků pare. č. 3331/2, 3331/29, k.
u. Velké Meziříčí, lok. Amerika

6. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k tíží pozemku pare. č. 888/1, k. u. Mostiště
u Velkého Meziříčí

7. Návrh na prodej pozemku pare. č. 2555/17, včetně budovy a
pozemku pare. č. 2555/5, k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská

8. Návrh na prodej a směnu částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí,
lok. Čechovy Sady II. se společností BUILDINGcentrum-HSV,
s. r.o

9. Návrh na směnu částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, lok.
Čechovy Sady II

10. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č.
2200/7, k. u. Velké Meziříčí

11. Obsazení bytů
12. DOZA - nabídka nepotřebného majetku
13. Zapojení transferů do rozpočtu města
14. Rozbor hospodaření k 31. 3. 2022
15. Rozpočtové opatření - nátěr střechy kostela sv. Marka

v Mostištích

16. Rozpočtové opatření - veřejné prostranství Mostiště - drobný
nákup

17. Rozpočtové opatření - volnočasová hřiště Školní -
dofinancování

18. Změna ceníku od 1. 7. 2022

19. Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací
20. Znovuobnovení provozu mateřské školy Ostrůvek
21. Úplata za předškolní vzdělávání
22. Dodatky smluv o výpůjčce



23. Káceni keřů u zimního stadionu
24. Česká cena za architekturu

25. Reklamní plocha u dálnice
26. Souhlas s umístěním banneru

27. Dodatek č. l - Příkazní smlouva s

28. Den záchranářů 2022
29. Žádost o zapůjčení automobilů Města Velkého Meziříčí - hasiči

SDH Velké Meziříčí
30. Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Zďársko na vodovod a

kanalizaci úl. Krškova (ZM)
31. Různé
32. Závěr

3032/9 l/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíží pozemků pare. č. 3331/2, 3331/29, k. u. Velké Meziříčí, lok. Amerika

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o 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. 3331/2 a
3331/29, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN 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
připočtena platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31.8.2022

3033/9 l/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemku pare. č. 888/1, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o 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 pozemku města pare. č. 888/1, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN a
uzemnení 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
připočtena platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 8.2022

3034/9 l/RM/2022 Návrh na prodej pozemku pare. č. 2555/17, včetně budovy a pozemku
pare. č. 2555/5, k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku re. č. 2555/17, k. u. Velké Meziříčí včetně budow
a pozemku pare. č. 2555/5, k. u. Velké Meziříčí

za kupní cenu 500 Kč/m2. Celková kupní cena činí 474.500 Kč.
Podmínky prodeje budou:

• poskytování stomatologické péče po dobu 10 ti let od úspěšné kolaudace stavby
• zřízení předkupního práva pro prodávajícího, které vznikne podpisem smlouvy a

zaniká ke konci kalendářního roku, ve kterém bude dovršen 10. rok provozu, s tím,
že v případě využití tohoto práva prodávajícím a zpětného odkupu pozemku uhradí
prodávající kupujícímu kupní cenu ve stejné výši, popř. poníženou o náklady spojené
s odstraněním stavby, zpětně nabízený pozemek nesmí být zatížen žádným omezením
výkonu vlastnického práva, výmaz do katastru nemovitostí bude podán jen v případě
doložení, že stavba již byla dokončena (např. pravomocné kolaudační rozhodnuto,

• provoz bude zahájen nejpozději do 5 ti let od podpisu kupní smlouvy, v případě
nezahájení provozu bude smluvní pokuta 100.000 Kč za každý započatý měsíc

• pokud nebude v prvních 10 ti letech od zahájení provozu poskytována služba, za každý
rok bude smluvní pokuta 100. 000 Kč,

• péče bude zajištěna pro 3. 000 -10. 000 pacientů, a to, nejpozději v 10. roce provozu
• kupující se zavazuje, že bude konzultovat projektovou dokumentaci s městem, v

případě nedodržení této podmínky, je stanovena smluvní pokuta ve výši 100. 000 Kč

II. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pare. č. 2555/17 k. u. Velké Meziříčí včetně budovy
a Dozemku pare. č. 2555/5, k. u. Velké Meziříčí

III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli

Termín: 8. 7. 2022

3035/9 l/RM/2022 Návrh na prodej a směnu částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, lok.
Čechovy Sady II. se společností BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o.

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je
prodej části o výměře cca 746 m2 z pozemku pare. č. 6051/67, části o výměře cca 2.432 m2'z
pozemku pare. c. 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, IČ: 25317873 za kupní cenu 1. 800 Kč/m2za těchto podmínek:



l. Stavba bude provedena dle dokumentace s názvem Situační výkres a stavebník se
zavazuje k výstavbě veškerých stavebních objektů včetně zeleně, které jsou součástí
řešeného území označeného červenou čárkovanou čarou (parkovací dům,
komunikace, chodníky, parkovací stánic zídky, terasy, schodiště, technická
infrastruktura, zeleň) a dle Územní studie Čechovy Sady II vypracované společností
TAM architekti, s. r.o., Fibichova 23, Jihlava, 586 Ol

2. Po předložení projektu pro stavební povolení na bloky B a C a odsouhlasení
jednotlivými odbory úřadu a po předložení stavebního povolení vydaného stavebním
úřadem na bloky B a C, budou zahájeny kroky k uzavření kupní smlouvy

3. Zahájení stavby bude nejpozději na začátku měsíce ledna roku 2024
4. Kolaudace l. vchodu BD bude nejpozději 3 roky od zahájení stavby a následné

kolaudace dalších vchodů BD budou vždy od kolaudace předchozího vchodu BD
nejpozději do tří let

5. Předkupní právo bude zřízeno na pozemky ve vlastnictví města do doby kolaudace
jednotlivých vchodů BD (Bl - B7, ČI - C5), zpětně nabízený pozemek nesmí být
zatížen žádným omezením výkonu vlastnického práva, výmaz do katastru nemovitostí
bude podán jen v případě doložení, že stavba již byla dokončena (např. pravomocné
kolaudační rozhodnutí), a po kolaudaci podá stavebník žádost o výmaz předkupního
práva na majetkoprávní oddělení odboru správy majetku a bytů do 3 měsíců od
kolaudace

6. V případě nedodržení termínu zahájení stavby a termínu kolaudací bude sjednána
smluvní' pokuta ve výši 100.000 Kč za každý započatý měsíc

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné, jejímž předmětem je
směna pozemku pare. č. 6051/178 o výměře 292 m2, části o výměře cca 2. 172 m2 z pozemku pare.
č. 6051/135, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví společnosti BUILDINGcentrum - HSV, s. r. o., se sídlem
Karlov 169/88, Velké Meziříčí, IČ: 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.

l. Stavba bude provedena dle dokumentace s názvem Situační výkres a stavebník se
zavazuje k výstavbě veškerých stavebních objektů včetně zeleně, které jsou součástí
řešeného území označeného červenou čárkovanou čarou (parkovací dům,
komunikace, chodníky, parkovací stání, zídky, terasy, schodiště, technická
infrastruktura, zeleň) a dle Územní studie Čechovy Sady II vypracované společností
TAM architekti, s. r. o., Fibichova 23, Jihlava, 586 Ol

2. Po předložení projektu pro stavební povolení na bloky B a C a odsouhlasení
jednotlivými odbory úřadu a po předložení stavebního povolení vydaného stavebním
úřadem na bloky B a C, budou zahájeny kroky k uzavření směnné smlouvy

3. Zahájení stavby bude nejpozději na začátku měsíce ledna roku 2024
4. Kolaudace l. vchodu BD bude nejpozději 3 roky od zahájení stavby a následné

kolaudace dalších vchodů BD budou vždy od kolaudace předchozího vchodu BD
nejpozději do tří let

5. Předkupní právo bude zřízeno na pozemky ve vlastnictví města do doby kolaudace
jednotlivých vchodů BD (Bl - B7, ČI - C5), s tím, že v případě využití tohoto práva
prodávajícím a zpětného odkupu pozemku uhradí prodávající kupujícímu kupní'cenu
ve stejné výši, popř. poníženou o náklady spojené s odstraněním stavby, zpětně
nabízeny pozemek nesmí být zatížen žádným omezením výkonu vlastnického práva,
výmaz do katastru nemovitostí bude podán jen v případě doložení, že stavba již byla
dokončena (např. pravomocné kolaudační rozhodnutí), zpětně nabízený pozemek
nesmí být zatížen žádným omezením výkonu vlastnického práva, výmaz do'katastru
nemovitostí bude podán jen v případě doložení, že stavba již byla dokončena (např.
pravomocné kolaudační rozhodnutí), a po kolaudaci podá stavebník žádost o výmaz
předkupního práva na majetkoprávní oddělení odboru správy majetku a bytů do 3
měsíců od kolaudace



6. V případě nedodržení termínu zahájení stavby a termínu kolaudací bude sjednána
smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč za každý započatý měsíc

III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti

Termín: 8. 7. 2022

3036/9 l/RM/2022 Návrh na směnu částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, lok. Čechovy Sady
II.

I. Rada města doporučuje
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části o výměře 115 m2 z pozemku pare. č. 6051/165 (dle GP nová pare. č. 6051/220), části o
výměře 270 m2 z pozemku pare. č. 6051/121 (dle GP nová pare. č. 6051/199), části o
výměře 615 m2 z pozemku pare. č. 6051/121 (dle GP nová pare. č. 6051/198), části o
výměře 1. 048 m2z pozemku pare. č. 6051/154 Cdle GP nová pare. č. 6051/214') všechnv Dozemky
k. u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví za část
o výměře 222 m2 z pozemku pare. č. 6051/111 (dle GP nová pare. č. 6051/229), často
výměře 17 m2 z pozemku pare. č. 6051/111 (dle GP nová pare. č. 6051/231), část o výměře 168 m2 z
pozemku pare. č. 6051/164 (dle GP nová pare. č. 6051/235), pozemku pare. č. 6051/166 o výměře
194 m2, část o výměře 3. 421 m2 z pozemku pare. č. 6051/1 (dle GP nová pare. č. 6051/221),
všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví města. Směna bude bez doplatku.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu části o výměře 77 m 2 z pozemku pare. č. 6051/152 (dle GP
nová pare. č. 6051/209), části o výměře 1.264 m2z pozemku pare. č. 6051/150 (dle GP nová pare.
č. 6051/207), části o výměře 1.092 m2 z pozemku pare. č. 6051/120 (dle GP nová pare. č.
části o výměře 689 m2 z pozemku pare.
pozemky k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví

za část o výměře 610 m2 z pozemku pare. č. 6051/151 (dle GP nová pare. č.
6051/232), část o výměre 575 m2 z pozemku pare. č. 6051/151 (dle GP nová pare. č. 6051/233),
část o výměře 1. 937 m2 z pozemku pare. č. 6051/1 (dle GP nová pare. č. 6051/226), všechny
pozemky k. u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví města. Směna bude bez doplatku.
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit směnu části o výměře 451 m2 z pozemku pare. č. 6051/156 fdle GP
nová Dare. č. 6051/215), k. u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví

(podíl 289/699) a (podíl 410/699),
za pozemek pare. č. 6051/112 o 397 m2, k. u. Velké Meziříčí, ve vlastnictví města.

Směna bude bez doplatku.
IV. Rada města ukládá

nová pare. č. 6051/209), části o výměře 1.264 m2z pozemku pare. č. 6051/150 (dle GP nová pare.
c. 6051/207), části o výměře 1. 092 m2 z pozemku pare. č. 6051/120 (dle GP nová pare. č. 6051/197),
části o výměře 689 m2 z pozemku pare. č. 6051/153 fdle GP nová Dare. č. 6051/212), všechny
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l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům.

Termín: 15.6.2022

3037/9 l/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č.
k. u. Velké Meziříčí ' 'r--"~ ~-~ -—--— •—- - —, -,

I. Rada města schvaluje



uzavření smlouvy o výpůjčce 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 mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypfijčitelem
společností GREEN Logistics CZ s. r. o., se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO:
09632409 za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou od data podpisu smlouvy.
Smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí ke konci kalendářního roku,
odstoupením od smlouvy či zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 8.2022

3038/91/RM/2022 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje
uzavřít ná'emní smlouvu na ubvtovací ednotku
s

6 měsíců, výše nájemného 25,- Kč/m/měsíc.
II. Rada města schvaluje
uzavřít ná'emní smlouvu na ubytovací "ednotku
s

6 měsíců, výše nájemného 25,- Kč/m2/měsic.
III. Rada města schvaluje
uzavřít náemní smlouvu na byt na adrese Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců,
výše nájemného 55,- Kc/m /měsíc. V případě l. náhradníka nájemní smlouva na dobu určitou l
roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:

na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí
. Nájemní smlouva na dobu určitou

na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí
. Nájemní smlouva na dobu určitou

IV. Rada města schvaluje
uzavřít náiemní smlouvu na bvt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na
dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 55, - Kc/m /měsíc. V případě 3. náhradníka nájemní
smlouva na dobu určitou 3 měsíců, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

hradník:

2. náhradník:
3. náhradník:

v případě uskutečnění výměny schvaluje rada města uzavření náiemní
smlouvy na byt na adrese Bezrucova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 55,-
- Kc/m /měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

v případě uskutečnění výměny schvaluje rada města uzavření
nájemní smlouvy na byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s



. Nájemní smlouva na dobu určitou 3 měsíců, výše
nájemného 55,- Kc/m/měsíc, v případe 2. náhradníka nájemní smlouva na dobu určitou l roku s
obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:
2. náhradník:

V. Rada města schvaluje
uzavřít náemní smlouvu na bvt na a re rmákova 2009/49 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu
určitou l roku, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc, V případě 2. náhradníka nájemní smlouva na
dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:

2. náhradník:

VI. Rada města schvaluje
uzavřít ná'emní smlouvu na bvt na adrese Pionvrská 1873/1 ve Velkém Meziříčí s

Nájemní smlouva
na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc. V případě l. a 2. náhradníka
nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

l. náhradník:

2. náhradník:

Vil. Rada města schvaluje
v případě uskutečnění výměny uzavřít dohodu o ukončení na'mu byt na adrese
Bezručova 1520/7, Velké Meziříčí s
Vlil. Rada města schvaluje
v případě uskutečnění výměny uzavřít dohodu o ukončení na "mu bytu na adrese V
Jirchářích 313/6, Velké Meziříčí s
IX. Rada města schvaluje
uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s p.

X. Rada města schvalu"e
zařadit žádost o b

do seznamu zadosti o byt.
XI. Rada města neschvaluje
přidělení bytu a zařazení do seznamu žádostí o byt žádost:

XII. Rada města schvaluje
nepřidělit byt a vyřadit ze seznamu žádostí o byt žádost:



XIII. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na ubytovací jednotku na adrese Uhřínovská 540/20,
Velké Meziříčí, na na adrese Čermákova l /4, Velké Meziříčí, na byt
adrese Bezručova 1543/12, Velké Meziříčí, na byt na adrese Čermákova 2009/49, Velké
Meziříčí a na byt na adrese Pionýrská 1873/1, Velké Meziříčí.

Termín: 30.9.2022
1.2. v případě uskutečnění výměny:

připravit nájemní smlouvu na byt na adrese Bezručova 1520/7, Velké Meziříčí nebo na
byt na adrese V Jirchářích 313/6, Velké Meziříčí.

Termín: 30.9.2022

2. Dagmar Bdinkové

2. 1. v případě uskutečnění výměny:
připravit dohodu o ukončení nájmu na adrese Bezručova 1520/7, Velké
Meziříčí nebo bytu na adrese V Jirchářích 313/6, Velké Meziříčí.

Termín: 30.9.2022

3. Dagmar Bdinkové

3. 1. připravit dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Čermákova 1927/4, Velké Meziříčí.
Termín: 31. 8.2022

4. Aleně Halasové

4. 1. informovat žadatele o byt o usnesení RM.
Termín: 31. 7. 2022

3039/91/RM/2022 DÓZA - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace DÓZA-středisko volného času Velké
Meziříčí, Komenského 10/2 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:
DOZA-středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2 .................. 3.920,- Kč

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 24. 6. 2022

3040/9 l/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci květnu a červnu 2022 do
rozpočtu města Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá



l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města Velké Meziříčí

3041/91/RM/2022 Rozbor hospodaření k 31.3.2022

I. Rada města schvaluje
rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 31.3.2022.

II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. doložit usnesení ke zpracovanému rozboru.

Termín: 30.6.2022

Termín: 30. 6.2022

3042/91/RM/2022 Rozpočtové opatření - nátěr střechy kostela sv. Marka v Mostištích

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 130 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 130 tis. Kč - § 3322 nátěr střechy kostela sv. Marka v Mostištích vč. opravy vikýře
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpoftové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30. 6. 2022

3043/91/RM/2022 Rozpočtové opatření - veřejné prostranství Mostiště - drobný nákup

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství Mostiště - drobný nákup
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30. 6.2022

3044/9 l/RM/2022 Rozpočtové opatření - volnočasová hřiště Školní - dofinancování

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 450 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 450 tis. Kč - § 3412 parkourové a workoutové hřiště vč. malého pumptracku úl. Školní -
dofínancování

II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové



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

3045/91/RM/2022 Změna ceníku od 1.7.2022

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s. r. o.
schvaluje změnu ceníku od 1.7.2022
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi
1. 1. Zveřejnit nový ceník na webových stránkách

Termín: 30.6.2022

3046/9 l/RM/2022 Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací

I. Rada města schvaluje
účetní závěrky níže uvedených příspěvkových organizací, sestavených v rozsahu rozvaha, výkaz zisku
a ztráty a příloha k datu 31. 12. 2021:
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace
Mateřská škola Velké Meziříčí, jiříspěvková organizace
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace
Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Muzeum Velké Meziříčí
Městská knihovna Velké Meziříčí

Dóza -středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Sociální služby města Velké Meziříčí
Sportoviště VM, příspěvková organizace
II. Rada města schvaluje
výsledky hospodaření níže uvedených příspěvkových organizací dle účetní závěrky sestavené k 31.
12. 2021 a jejich rozdělení:

Výsledek Příděl do fondu príde!,d0^
hospodaření (Kč) oďměn7Kč)"u" r^^'h° fonduNázev organizace

Základní škola a mateřská škola Velké
Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková
organizace

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

Mateřská škola Velké Meziříčí,
příspěvková organizace

143 523,40

207 175,82

13 042,72

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055,
příspěvková organizace '~^-r ~T~"J1'

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická
1800/20 102 260,68

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská
470/13 lyy l't3'J

Muzeum Velké Meziříčí -16 654,81

0,00

20 000,00

2 600,00

14 000,00

20 000,00

39 829,03

0,00

143 523, 40

187 175,82

10 442,72

220 496,70

82 260,68

159 316, 14

0,00



Městská knihovna Velké Meziříčí

Dóza - středisko volného času Velké

Meziříčí, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Velké Meziříčí,
příspěvková organizace
Sociální služby města Velké Meziříčí

750,15

13 156,91

-40 764,75

89 055,53
Sportoviště VM, příspěvková organizace 103 256,35
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení příspěvkovým organizacím

0,00

0,00

20 000,00
82 000,00

750,15

13 156,91

0,00

69 055,53
21 256,35

Termín: 30. 6.2022

3047/91/RM/2022 Znovuobnovení provozu mateřské školy Ostrůvek

I. Rada města bere na vědomí

předložené informace týkající se možnosti znovuobnovení mateřské školy Ostrůvek.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení ředitelce Mateřské školy Velké Meziříčí.
Termín: 30. 6. 2022

3048/91/RM/2022 Úplata za předškolní vzdělávání

I. Rada města doporučuje
zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci
z 380,- na 400,- Kč měsíčně od l. září 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení paní ředitelce Mateřské školy Velké Meziříčí
Termín: 30. 6. 2022

3049/9 l/RM/2022 Dodatky smluv o výpůjčce

I. Rada města schvaluje
uzavření předložených dodatkfi smluv o výpůjčce mezi městem a Základní školou Velké Meziříčí,
Školní 2055, příspěvkovou organizací. Základní uměleckou školou Velké Meziříčí, příspěvkovou
organizací a Mateřskou školou Velké Meziříčí, příspěvkovou organizací.
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrej Javůrkové

1. 1. zajistit uzavření schválených dodatků ke smlouvám o výpůjčce
Termín: 15. 7.2022

3050/91/RM/2022 Káceni keřů u zimního stadionu

I. Rada města odkládá



bod Kácení keřů u zimního stadionu
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. připravit materiál na další schůzi rady města
Termín: 22. 6. 2022

3051/91/RM/2022 Česká cena za architekturu

I. Rada města souhlasí

se zabořen veřejného prostranství na Náměstí v prostoru pod lipami pro instalaci výstavy České
ceny za architekturu v termínu od 27. června 2022 do 5. září 2022 a současně souhlasí s vyčlenění
8 parkovacích míst dne 27. června a 5. září 2022 pro zázemí při zajištění montáže a demontáže
výstavy.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

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

Termín: 24.6.2022
III. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. zajistit instalaci a následné sejmutí bannerů

Termín: 27.6.2022

3052/9 l/RM/2022 Reklamní plocha u dálnice

I. Rada města souhlasí

s umisténím plakátu v měsíci srpnu 2022 na obě strany reklamního nosiče společnosti BigBoard u
dálnice pro reklamní kampaň Historických slavností pořádaných Muzeem Velké Meziříčí dle grafického
návrhu uvedeného v příloze. Náklady na výrobu a výlep plakátů uhradí Muzeum Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení

Termín: 28. 6. 2022

3053/91/RM/2022 Souhlas s umístěním banneru

I. Rada města souhlasí

s umístění reklamního banneru na Dolní bránu na ulici Komenského ve dnech l. srpna až 5. září
2022 pro Historické slavnosti Lacka z Kravař pořádané Muzeem Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 30. 6. 2022

3054/91/RM/2022 Dodatek č. l - Příkazní smlouva s



I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy s na práce energetika Města na dobu
neurčitou s 2 měsíční w vědní lhůtou. Výše odměny za provedené práce bude od
1.8.2022
II. Rada města ukládá

l. Vilmě Drápelové

1. 1. Uzavřít Dodatek č. l k příkazní smlouvě ze dne 16.01.2014 s
Termín: 15.7.2022

3055/9 l/RM/2022 Den záchranářů 2022

I. Rada města souhlasí
se záměrem uspořádání Dne záchranářů ve čtvrtek 8. září 2022 v době od 10.00 - 12.00 hod, na
Náměstí ve Velkém Meziříčí.

II. Rada města souhlasí
s částečnou uzavírkou veřejného prostranství a komunikace od staré budovy radnice po budovu
JuDiter dubu s. r. o., s omezením parkovacích míst v tomto prostoru dne 8. září 2022, od 6.00 hod.
do 14.00 hod., dle přiložené mapky uzavírky.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. uspořádat 8. září 2022 na Náměstí ve Velkém Meziříčí akci Den záchranářů

Termín: 8.9.2022

3056/91/RM/2022 Žádost o zapůjčení automobilů Města Velkého Meziříčí - hasiči SDH
Velké Meziříčí

I. Rada města souhlasí

se zapůjčením osobního automobilu Města Velkého Meziříčí a hasičského automobilu Volkswagen
Transportér SPZ 6J6 0056 za účelem dopravy reprezentace místního družstva žen dobrovolných
hasičů na mezinárodní hasičskou olvm iádu, která se na ve Slovinsku ve městě Celje ve dnech 17
- 24. 7 2022, řidiči

II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit předání usnesení rady města žadateli

Termín: 22. 6. 2022

3057/9 l/RM/2022 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na vodovod a kanalizaci
úl. Krškova (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 148 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 74 tis. Kč - § 2310 příspěvek SVK Žďársko na PD rekonstrukce vodovodu úl. Krškova
Velké Meziříčí

74 tis. Kč - § 2321 příspěvek SVK Žďársko na PD rekonstrukce kanalizace úl. Krškova
Velké Meziříčí

II. Rada města ukládá



l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM.
Termín: 17. 6.2022


