Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED
USNESENÍ
z 92. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 22. 6. 2022

3058/92/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu

z 92. schůze rady města ze dne 22. 6. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 92. schůze rady města ze dne 22. 6. 2022 Ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo
Sulce

3059/92/RM/2022 Schválení programu 92. schůze rady města konané dne 22. 6. 2022
I. Rada města

schvaluje

program 92. schůze rady města ze dne 22. 6. 2022:
l. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu z 92. schůze rady města ze dne 22.
6. 2022
3. Schválení programu 92. schůze rady města konané dne 22. 6
2022
4. Připomínky k zápisu z 91. zasedání rady města
5. Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí
(od 1. 7. 2022)
6.

Návrh

na

uzavření

věcného břemene
úl. Bezručova

smlouvy

o

smlouvě budoucí

k tíží pozemků města,

o zřízení

k. u. Velké Meziříčí,

7. Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch
města, lok. Čechovy Sady II.
8. Návrh na změnu nájemní smlouvy ze dne 7. 2 2013 Technické služby VM s. r.o

9. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 3800/70 a oplocení
pozemku, k. u. Velké Meziříčí
10. Žádost o prodej části o výměře cca 162 m2 z pozemku pare.
c. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou

11. Žádost

o prodej části

pozemku

pare. č.

638, k. u. Velké

Meziříčí, úl. U Světlé

12. Žádost o prodej části

pozemku pare. č.

5653/1, k. u. Velké

13. Žádost o prodej částí pozemku pare. č.

1482/1, k. u. Velké

Meziříčí,

úl. Sluneční

Meziříčí, úl. Poštovní

14. Žádost o prodej pozemku pare. č. 5682/4, k. u. Velké Meziříčí,

úl. Novosady
15. Zveřejnění záměru pronájmu garáže
16. Rozpočtové opatření - zpracování žádosti
modernizaci škol včetně povinných příloh
17. Rozpočtové

opatření - dar SDH Olší nad Oslavou

18. Pronájem nebytových prostor
19. Žádost o bezplatný pronájem
20. Žádost

o

o mimořádnou

odměnu

21. Kácení keřů u zimního stadionu
22. Doplnění usnesení

dotaci

na

23. Schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor
24. Rozpočtové opatření - dar na studentský ples Gymnázia
25. Rozpočtové

26. Různé

opatření - příspěvek

na maturitní ples

27. Závěr

3060/92/RM/2022Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu
1. 7. 2022)

I. Rada města

nově počet

schvaluje

zaměstnanců Městského úřadu

zaměstnanců.
II. Rada města

Velké Meziříčí (od

Velké Meziříčí od 01.07.2022 ve výši 121

povoluje

tajemníkovi do výše uvedeného počtu zaměstnanců uzavírat
určitou za dočasně nepřítomné
apod. ).
III. Rada města ukládá

dohody a pracovní poměry na dobu

zaměstnance (mateřské a rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci

l. Ing. Marku Svaříčkovi
1. 1. Předat usnesení personální a mzdové účetní úřadu.
Termín: 30. 6. 2022

3061/92/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
břemene k tíži pozemků města, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezručova

o zřízení věcného

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Nej. cz

s. r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, k tíží pozemků města pare. č. 2868/1,
2863/98, 2871/5, 2868/2, 2863/3, 2867/1, 2863/56, 2863/51, 2863/53, 2743, 5685, 5620/1, 2747,
5802/1, k. u. Velké Meziříčí, za účelem zřízení a provozovánípodzemního vedení komunikační sítě,

včetně vstupu na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby

sítě. 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 připoftena platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 16. 9. 2022

3062/92/RM/2022 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch města, lok.

Čechovy Sady II.
I. Rada města

schvaluje

zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cestv k tíží části pozemku pare. č. 6051/78, k. u.
Velké Meziříčí ve vlastnictví
(podíl 1/3)
(podíl 1/3) a

(podíl 1/3), vymezené

geometrickým plánem č. 5606-442/2022, vyhotoveným
Velké Meziříčí, na dobu neurčitou a bezúplatně.
II. Rada města ukládá

ve prospěch města

l. Mg r. Zdeňce Zemanové
1. 1. učinit potřebné kroky ke zřízení věcného břemene.
Termín: 31. 10. 2022

3063/92/RM/2022 Návrh na změnu nájemní smlouvy ze dne 7. 2. 2013 - Technické služby
VM s. r. o.
I. Rada města schvaluje
změnu či. I nájemní smlouvy ze dne 7. 2. 2013 ve znění dodatku č. l ze dne 15. 4. 2013 a dodatku
č. 2 ze dne 25. l. 2016, uzavřené mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem

Technickými službami VM s. r. o. tak, že se zúží předmět nájmu o část o výměře 9 m2 z pozemku pare.
č. 2200/7, ostatní plocha, k. u. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit k podpisu návrh dodatku k nájemní smlouvě.

Termín: 31.8.2022

3064/92/RM/2022 Žádost o výpůjčku části
k. u. Velké Meziříčí

pozemku pare. č. 3800/70 a oplocení pozemku,

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 42 m2 z pozemku pare. č. 3800/70, k. u. Velké
Meziříčí za účelem sečení trávy a oplocení pozemku.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 10.8.2022

3065/92/RM/2022 Žádost o prodej části o výměře cca 162 m2 z pozemku pare. č. 2065/1,
k. u. Olší nad Oslavou

I. Rada města

neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 162 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad
Oslavou a doDoručue zastuoitelstvu města neschválitprodej předmětné části pozemku
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli

a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 13. 9. 2022

3066/92/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 638, k. u. Velké Meziříčí, úl. U
Světlé

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 638, obec a k. u. Velké
Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku společnosti
EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, za kupní cenu 1.000 Kč/m2.

II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál
pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 31. 10. 2022

3067/92/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5653/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Sluneční

I. Rada města

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 5653/1, obec a k. u. Velké
Meziříčí a doporučme zastupitelstvu města schválit orodei Dředmětné části Dozemku
za

kupní cenu 900 Kc/m2.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům,

zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál

pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 31. 10. 2022

3068/92/RM/2022 Žádost o prodej částí pozemku pare. č. 1482/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Poštovní

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 1482/1, části o výměře 6 m2 z
pozemku pare. č. 1482/1, části o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 1482/1 a části o výměře 6 m2 z
pozemku pare. č. 1482/1, vše k. u. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření
budoucí smlouvy kupní se "Společenstvím vlastníků domu 1831", se sídlem Poštovní 1831/14, Velké

Meziříčí", IČO: 08778094, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2.

II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města společenství, připravit materiál
pro zasedánízastupitelstva města
Termín: 13.9.2022

3069/92/RM/2022 Žádost o prodej pozemku pare. č. 5682/4/ k. u. Velké Meziříčí, úl.
Novosady

I. Rada města schvaluje
zveřejněni záměru prodeje pozemku pare. č. 5682/4 o výměře 11 m2, k. u. Velké Meziříčí a
doDoručuie zastuDitelstvu města schválit prodej předmětného pozemku
za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2. Celková kupní cena činí 6. 600
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: 13. 9. 2022

3070/92/RM/2022 Zveřejnění záměru pronájmu garáže
I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru

pronájmu garáže č.

3 umístěné v

bytovém domě na

adrese Čermákova

2009/49 ve Velkém Meziříčí, který je součástí pare. č. 5597/159 v k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá
l. Aleně Halasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu garáže č. 3 na úl. Čermákova 2009/49.
Termín: 31. 7. 2022

3071/92/RM/2022 Rozpočtové opatření - zpracování žádosti o dotaci na modernizaci škol

včetně povinných příloh
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj:
223 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení:

223 tis. Kč - § 3113 podání žádostí o dotaci z IROP 2021-2027 pro základní školy

II. Rada města ukládá
l. Jitce Simandlové

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

3072/92/RM/2022 Rozpočtové opatření - dar SDH Olší nad Oslavou
I, Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:
Zdroj:
5 tis. Kč- § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení:
5 tis. Kč - § 5512 poskytnutí daru příemci SH CMS - Sbor dobrovolných hasičů Olší nad

Oslavou, p. s. se sídlem

jako finanční

příspěvek na oslavu 120. výročí založení SDH Olší nad Oslavou
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. uzavřít darovací smlouvu.

III. Rada města ukládá

Termín: 8. 7. 2022

l. Jitce Simandlové

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

3073/92/RM/2022 Pronájem nebytových prostor

I. Rada města

schvaluje

pronájem nebytových prostor na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou v objektu bývalého
služebního bytu v areálu mateřské školy Nad Plovárnou ve Velkém Meziříčí za účelem provozování
dětské skupiny od l. 8. 2022 Spolku Karásek, z.s., Hornoměstské 418/14 Velké Meziříčí IČO
06340652 za měsíční nájemné ve výši 4 500,- Kč. Náklady na energie a vodu budou hrazeny zvlášť.
II. Rada města souhlasí
s provedením stavebních úprav tohoto nebytového prostoru ze strany nájemce v rozsahu dle návrhu
s tím, že tyto náklady budou umořeny ve stanoveném nájemném.
III. Rada města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. zajistit uzavření nájemní smlouvy
Termín: 31. 7. 2022

3074/92/RM/2022 Žádost o bezplatný pronájem
I. Rada města souhlasí

s bezplatným užíváním tělocvičny Komenského od l. 7. do 19. 8. 2022 pro potřeby adaptační skupiny
při Doze - středisku volného času, příspěvkové organizaci.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 30. 6. 2022

3075/92/RM/2022 Žádost o mimořádnou odměnu
3076/92/RM/2022 Káceni keřů u zimního stadionu
I. Rada města nesouhlasí

s kácením keřů dle žádosti Sportoviště VM, příspěvkové organizace ze dne 12. 5. 2022.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení panu řediteli Sportoviště VM, příspěvkové
prostředí.

organizace a odboru životního

Termín: 30.6.2022

3077/92/RM/2022 Doplnění usnesení
I. Rada města souhlasí

s vyřazením a likvidací nefunkčního dataprojektoru v Základní škole Velké Meziříčí, Školní 2055,
příspěvkové organizaci.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení finančnímu odboru
Termín: 30. 6. 2022

3078/92/RM/2022Schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor
I, Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s. r. o.
smlouvu o podnájmu nebytových prostor v přízemí haly B, B2-005, B2-006 a B2-007 o celkové

výměře 160 m2 s příslušenstvím, na ulici Karlov 1398/54 ve Velkém Meziříčí jako zázemípro zajištění

činnosti Příspěvkové organizaci Sportoviště VM, Vrchovecká 1091/37, 594 Ol Velké Meziříčí, IČO
09241019 za cenu 64 000,- Kč/rok a příslušenství (spotřeba el. energie, odvod srážkových vod) s
účinnosti od 1. 7. 2022.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jaroslavu Mynářovi
1. 1. Zajistit podpis smlouvy
Termín: 30. 6. 2022

3079/92/RM/2022 Rozpočtové opatření-dar na studentský ples Gymnázia
I. Rada města

schvaluje

rozpočtové opatření:

Zdroj:
5 000,00 Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení:
5 000,00 Kč - § 3121 poskytnutí daru pro Sdružení rodičů při Gymnáziu ve Velkém
Meziříčí, z.s., Sokolovská 235/27, 594 Ol Velké Meziříčí, IC 26639734 na pořádání tradičního
studentského plesu v r. 2022
II. Rada města ukládá
l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. vyhotovit darovací smlouvu.

Termín: 30.6.2022
III. Rada města ukládá
l. Jitce Simandlové

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

3080/92/RM/2022 Rozpočtové opatření - příspěvek na maturitní ples
I. Rada města

neschvaluje

Rozpočtové opatření - příspěvek na maturitní ples

II. Rada města ukládá
l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení Ing. Pólové
Termín: 24. 6. 2022

