Zastupitelstvo města Velké Meziříčí
PŘEHLED
USNESENÍ
z 30 zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí,
které se konalo dne 21. 6. 2022

829/30/ZM/2022 Určení ověřovatelů zápisu

I. Zastupitelstvo města určuje

ověřovateli zápisu z 30. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 6. 2022 Ing. Františka Komínka a Ing.
Radovana Necida

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘDATO ]
830/30/ZM/2022Schváleníprogramu 30. zasedánízastupitelstva města
I. Zastupitelstvo města schvaluje
program 30. zasedáníZastupitelstva města Velké Meziříčí ze dne 21. 6. 2022:
Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu 30. zasedánízastupitelstva města
Připomínky k zápisu z 29. zasedánízastupitelstva města
Kontrola plnění usnesení

Příprava a podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu 2021 - 2027 - základní

7.

školy

Výzva Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Kybernetická bezpečnost
města Velké Meziříčí

Koupě části pozemku pare. č. 280/190, k. u. Olší nad Oslavou

9. Směna částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí se společností ZELENÝ KOUT, s. r.o.
10 Prodej části pozemku pare. č. 3800/37, k. u. Velké Meziříčí, úl. Arch. Neumana
11 Prodej pozemku pare. č. 2555/17, včetně budovy a pozemku pare. č. 2555/5,
Meziříčí, úl. Třebíčská

k. u. Velké

12, Směna částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, lok. Čechovy Sady II.
13, Směna pozemku pare. č. 2913/8 a částí pozemku pare. č. 2909 za část pozemku pare. č. 2908/1,
k. u. Velké Meziříčí, lok. Palouky
14, Prodej a směna částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, lok. Čechovy Sady II. se společností
BUILDINGcentrum-HSV, s. r. o.
15. Prodej částí pozemku pare. č. 5597/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Pionýrská
16. Prodej části pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou
17. Prodej části pozemku pare. č. 2060/2, k. u. Olší nad Oslavou
'vážek uskutečnit směnu pozemků v k. u. Velké Meziříčí s
19. Závazek uskutečnit směnu pozemků v k. u. Velké Meziříčí s
20. Závazek uskutečnit směnu pozemků v k. u. Velké Meziříčí s
21. Změna hospodářského výsledku

22. Rozpočtové opatřeni - převod dotace pro Sociálníslužby města Velké Meziříčí

23. Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na splaškovou kanalizaci Hrbov

24. Rozpočtové opatřeni - projekt na vybudování muzea v sýpce Komenského pro IROP

25. Rozpočtové opatření - navýšení dotace na provoz Jupiter dubu
26. Výtěžek z konání veřejné sbírky - darovací smlouva

27. Rekonstrukce zimního stadionu - stanovení dalšího postupu
28. Ukončení členství ve Sdružení obcí Vysočiny

29. Obhajoba dosažené kategorie B Zdravého města MÁ 21 Velké Meziříčí

30. Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany

31. Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na vodovod a kanalizaci úl. Krškova

32. Rozpočtové opatření - Bytový dům pro seniory - dofinancování víceprací
33. Zadávací řízení"RD Hliniště III -1. etapa"
34. Interpelace, diskuse

35. Závěr

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsneseníbylo: PŘDATO ]
831/30/ZM/2022 Příprava a podání žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu 20212027 - základní školy
I. Zastupitelstvo města schvaluje

podání 4 žádostí o dotaci do Integrovaného regionálního operačního 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

Základní škola a mateřská škola

4

Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková

organizace

II. Zastupitelstvo města se zavazuje

vyčlenit finanční prostředky ve výši max. l 685 000 Kč za zpracováníStudií proveditelnostiv případě přiznání
dotací.

III. Zastupitelstvo města

ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové
1. 1. zajistit podání žádostí
IV. Zastupitelstvo města

Termín: 30. 11. 2022

ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zařadit potřebné finanční prostředky do požadavků na rozpočet 2023
Termín: 30.9. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: SUsnesení bylo: PŘDATO ]

832/30/ZM/2022Výzva Integrovaného regionálníhooperačního programu - projekt Kybernetická
bezpečnost města

Velké Meziříčí

I. Zastupitelstvo města

bere na vědomí

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

Integrovaného regionálníhooperačního programu.
II. Zastupitelstvo města schvaluje

předložený

projektový záměr Kybernetická bezpečnost města

Velké Meziříčí dle připravované

Integrovaného regionálníhooperačního programu poskytovateli dotace.

III. Zastupitelstvo města

Výzvy

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

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsneseníbylo: PŘIJATO ]
833/30/ZM/2022Koupě části pozemku pare. č. 280/190, k. u. Olší nad Oslavou
I. Zastupitelstvo města

neschvaluje

kouDi části o vvměře cca 916 m2 z pozemku pare. č. 280/190, k. u. Olší nad Oslavou od

II. Zastupitelstvo města
l. Ing. Blance Brodské

ukládá

1. 1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadateli

Termín: 8. 7. 2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]
834/30/ZM/2022 Směna částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí se společností ZELENÝ KOUT, s. r.o.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu části o výměře 307 m2 z pozemku pare. č. 6051/100 (dle GP nová pare. č. 6051/241), části o
výměře 2. 169 m2 z pozemku pare. č. 6051/100 (dle GP pozemek pare. č. 6051/100 - nová výměra
2. 170 m2) a části o výměře 348 m2 z pozemku pare. č. 6051/100 (dle GP nová pare. č. 6051/236), k. u. Velké
Meziříčí ve vlastnictví města za část o výměře 558 m2 z pozemku pare. č. 6051/99 (dle GP nová pare. č.
6051/243), části o výměře 1.955 m2 z pozemku pare. č. 6051/98 (dle GP nová pare. č. 6051/239) a části o
výměře l m2 z pozemku pare. č. 6051/64 (dle GP nová pare. č. 6051/237), k. u. Velké Meziříčí 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. Celková výše doplatku činí 559. 800 Kč.

Podmínkou směny bude zřízení věcného břemene chůze a jízdy k tťži části pozemku pare. č. 6051/78, k. u. Velké

Meziříčí ve prospěch části pozemku pare. č. 6051/98 (dle GP nová pare. č. 6051/239), k. u. Velké Meziříčí.
II. Zastupitelstvo města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit směnnou smlouvu k podpisu.

Termín: 16.9. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: lUsnesení bylo: PŘIJATO ]
835/30/ZM/2022 Prodej části pozemku pare. č. 3800/37, k. u. Velké Meziříčí, úl. Arch. Neumana
I. Zastupitelstvo města

schvaluje

orodei části o wměře 1. 083 m2 z Dozemku Dare. č. 3800/37 (dle GP nová pare. č. 3800/117), k. u. Velké Meziříčí

za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2v

případě části pozemku určené územním pianem na zastavění (plocha BI - Bydlení v rodinnýchdomech) a cenu
250 Kč/m2 v případě části určené územním plánem pro zeleň (plocha ZV - Veřejná prostranství- veřejná zeleň).

Celková kupní cena činí 403.000 Kč.
Podmínkou prodeje bude:

poskytovánístomatologické péče po dobu 10 ti let od registrace prvního pacienta,
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 prodávajícíkupujícímu kupní cenu ve

stejné výši, pepř. ponĚenou 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 rozhodnutí),

provoz bude zahájen nejpozději do 10 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 800 -1. 000 pacientů, a to, nejpozději v 10. roce provozu
kupující se zavazuje, že bude konzultovat projektovou dokumentaci s městem, v případě

nedodrženi této podmínky, je stanovena smluvní pokuta ve výši 100. 000 Kč
II. Zastupitelstvo města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 16.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: l. Nehlasoval: 2, Zdržel se: /Usnesení bylo: PŘDATO ]

836/30/ZM/2022 Prodej pozemku pare. č. 2555/17, včetně budovy a pozemku pare.č. 2555/5, k. u.
Velké Meziříčí, úl. Třebíčská
I. Zastupitelstvo města

odkládá

bod Prodej pozemku pare. č. 2555/17, včetně budovy

Třebíčská

a pozemku pare. č. 2555/5, k. u. Velké Meziříčí, úl.

[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 2Usneseníbylo: PŘUATO ]

837/30/ZM/2022Směna částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, lok. Čechovy Sady II.
I. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu části o výměře l. 606 m2 z pozemku pare. č. 6051/118 (dle GP nová pare. č. 6051/196), části o
výměře 184 m2 z pozemku pare. č. 6051/126 (dle GP nová pare. č. 6051/203), části o výměře 130 m2 z pozemku

pare. č. 6051/163 (dle GP nová pare. č. 6051/218), 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 m2 z pozemku care. č. 6051/154 fale GP nová č.
1/214), všechny pozemky 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), část o výměre 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. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu časti o výměře 77 m 2 z pozemku pare. č. 6051/152 (dle GP nová pare. č. 6051/209), části o výměře

1.264 m2 z 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. 6051/197), části o výměře 689 m2 z pozemku Dare. č. 6051/153 fdle
GP nová pare. č. 6051/212) všechny oozemky k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví

za část o výměře 610 m2 z pozemku pare. č. 6051/151 (dle GP nová

pare. c. 6051/232) část o výměře 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. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu části o výměře 451 m2 z pozemku Dare. č. 6051/156 Cdle GP nová pare. č. 6051/215),k. u. Velké Meziříčí

ve vlastnictví

(podíl 289/699) a

za pozemek pare. č. 6051/112 o výměre 397
Velké Meziříčí, ve vlastnictví města. Srn na bude bez doplatku.
IV. Zastupitelstvo města ukládá

k. u.

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení žadatelům.
Termín: 16.9. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsneseníbylo: PŘIJATO ]
838/30/ZM/2022 Směna 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. Zastupitelstvo města schvaluje

směnu 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 care. č. 2908/3^ k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví
mestas „
s
doplatkem ve výši 23. 380
Kč k tíží města.

Podmiyikou uzavření směnné smlouvy bude zřízení věcného břemene chůze a jízdy k tíží části pozemku pare. č.
2909 (dle GPPOZemek pare. č. 29p9/6), k. u. Velké Meziříčí ve prospěch částí pozemku pare. č. 2909 (dle GP
nove .parc-č-2909/7 a2909/5)' k- ú-velké Meziříčí a zřízení věcného břemene chůze a jízdy ktíži 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. Zastupitelstvo města

ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit směnnou smlouvu k podpisu.
Termín: 16.9. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

839/30/ZM/2022 Prodej a směna částí pozemků v k. u. Velké Meziříčí, lok. Čechovy Sady II. se
společností BUILDINGcentrum-HSV/

s. r. o.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
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. 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, IČ: 25317873 za kupnícenu 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
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 povolenína bloky B a C a odsouhlaseníjednotlivými odbory
úřadu a po předložení stavebního povolenívydaného stavebním úřadem na bloky B a C, budou
zahájeny kroky k uzavření kupní smlouvy

3.
4.

Zahájenístavby bude nejpozději na začátku měsíce ledna roku 2024
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 majetkoprávníoddělení 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. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavřeni smlouvy o smlouvě budoucí směnné, jejímž předmětem je směna pozemku pare. č. 6051/178o výměře

292 m2, části 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, 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,

označeného červenou čárkovanou čarou

které jsou součástí řešeného

území

(parkovací dům, komunikace, chodníky, parkovací

stání, zídky, terasy, schodiště, technická infrastruktura, zeleň) a dle Územní studie Čechovy
2.

Sady II vypracované společností TAM architekti, s. r. o., Fibichova 23, Jihlava, 586 Ol

Po předloženi' projektu pro stavebnípovolenína bloky B a C a odsouhlaseníjednotlivýmiodbory

úřadu a po předložení stavebního povolenívydaného stavebním úřadem na bloky B a C, budou

zahájeny kroky k uzavření směnné smlouvy
Zahájení stavby bude nejpozději na začátku měsíce ledna roku 2024

Kolaudace l. vchodu BD bude nejpozději 3 roky od zahájenístavby a následné kolaudace

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

omezen m 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. Zastupitelstvo města

ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit budoucí kupní a budoucí směnnou smlouvu k podpisu.
Termín: 16.9. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]
840/30/ZM/2022 Prodej částí pozemku pare. č, 5597/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Pionýrská
I. Zastupitelstvo města

prodej částí o výměře
spoluvlastníků • M
fDodíl 1/61

schvaluje

14 m2 z pozemku care. č. 5597/1 (dle GP díly "a+b") k. u. Velké Meziříčí těmto
(podíl 1/6), SJM
1/61
odíl 1/6), všichni bytem
^"odíl 1/6), SJM
(podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 490

Kč/m2. Celková kupní cena činí 6. 860 Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 16.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]
841/30/ZM/2022 Prodej části pozemku pare. č. 2065/1, k. u. Olší nad Oslavou
I. Zastupitelstvo města schvaluje
orode' části o wměře 85 m2 z oozemku Dare. č. 2065/1 (dle GP díly "a + b"), k. u. Olší nad Oslavou
za kupní cenu 500 Kč/m2. Celková kupní cena činí 42. 500
Kč.
II. Zastupitelstvo města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 16.9. 2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PRDATO ]

842/30/ZM/2022 Prodej části pozemku pare. č. 2060/2, k. u. Olší nad Oslavou
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části o výměře 31 m2 z pozemku pare. č. 2060/2 (dle GP nová pare. č. 2060/7), k. u. Olší nad Oslavou
sooluvlastníkům
(podíl 1/2) a
(podíl 1/2),
za kupní cenu 500 Kč/m2. Celková
cena činí 15.500 Kč.
I.

stupite štva m

ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. připravit kupní smlouvu k podpisu.
Termín: 16.9. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

843/30/ZM/2022 Závazek uskutečnit směnu pozemků v k. u. Velké Meziříčí s
I. Zastupitelstvo města

se zavazuje

uskutečnit směnu 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 pare. č. 6051/116 a části o výměře
cca 1. 500 m2 z pozemku 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 zápisudo katastru nemovitostí bude zahájenastavba na pozemku pare. č. 3700/30, k. u. Velké Meziříčí.
II. Zastupitelstvo města

ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadatelce.
Termín: 8. 7. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]
844/30/ZM/2022Závazek uskutečnit směnu pozemků v k. u. Velké Meziříčí s
I. Zastupitelstvo města

se zavazuje

uskutečnit směnu části o výměře cca 730 m2 z pozemku pare. č. 3800/16, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví
města za oozemkv Dare. 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 veškeré
náklady na technickou a dopravní infrastrukturu pro nové stavební pozemky včetně zeleně v této lokalitě
Hliniště. Kupní cena pozemků pare. č. 6000/9 a 6000/10 bude určena znaleckým posudkem a bude se jednat
o cenu obvyklou.
II. Zastupitelstvo města

ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadatelce.
Termín: 8. 7. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]
845/30/ZM/2022Závazek uskutečnit směnu pozemků v k. u. Velké Meziříčí s
I. Zastupitelstvo města se zavazuje
uskutečnit směnu části o výměře 900 m2 z pozemku pare. č. 3700/10 (dle GP nová pare. č. 3700/41), k. u.
Velké Meziříčí ve vlastnictví města z oozemek care. č. 6000/7, k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví
až budou známy veškeré náklady na technickou a dopravní
in rastrukturu 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. Zastupitelstvo města

ukládá

l. Ing. Blance Brodské
1. 1. sdělit usnesenízastupitelstva města žadateli
Termín: 8. 7.2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

846/30/ZM/2022Změna hospodářského výsledku
I. Zastupitelstvo města

schvaluje

změnu hospodářského výsledku rozpočtu hospodářské činnosti

pro r. 2022, jehož nová výše

bude

činit 4. 786 tis. Kč.

II. Zastupitelstvo města ukládá
l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. informovat účetní pro hospodářskou činnost

o změně hospodářského

výsledku.
Termín: 15. 7.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 4Usnesení bylo: PŘIJATO ]

847/30/ZM/2022Rozpočtové opatření - převod dotace pro Sociálníslužby města Velké Meziříčí
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové 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. Zastupitelstvo města ukládá
l. Jitce Simandlové
1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.6. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]
848/30/ZM/2022 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na splaškovou kanalizaci Hrbov
I. Zastupitelstvo města

schvaluje

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 ČOV Velké Meziříčí
II. Zastupitelstvo města

ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30. 6. 2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]
849/30/ZM/2022 Rozpočtové opatření - projekt na vybudování muzea v sýpce Komenského pro
IROP
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj:
Rozdělení:

2 027 tis. Kč - § 3639 oprava střechy sýpky
2 027 tis. Kč - § 3315 studie a PD na vybudování muzea v sýpce na úl. Komenského - příprava k

žádosti o dotaci z IROP

II. Zastupitelstvo města

ukládá

l. Jitce Simandlové

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

[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 4Usneseníbylo: PŘIJATO ]
850/30/ZM/2022 Rozpočtové opatření - navýšení dotace na provoz Jupiter dubu
I. Zastupitelstvo města

rozpočtové opatření:

Zdroj:

schvaluje

30 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
30 tis. Kč - § 3392 navýšení dotace na provoz Jupiter dubu - propagace Evropského festivalu filozofie
II. Zastupitelstvo města ukládá
l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. vyhotovit smlouvu na dotaci.
Termín: 30.6.2022
III. Zastupitelstvo města

ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30.6. 2022
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 3Usnesení bylo: PŘIJATO ]
851/30/ZM/2022Výtěžek z konání veřejné sbírky - darovací smlouva
I. Zastupitelstvo města

schvaluje

darovací smlouvu na částečný výtěžek veře'né sbírky konané Městem Velké Meziříčí (dárcem) pro
FO podnikavci (obdarovaného) na
vč. vybavení, sloužící k

částku 230. 000,- Kč. Výtěžek sbírky bude použit k obnově jeho dílny
podnikání, která byla zničena požárem dne 1.4. 2022.
II. Zastupitelstvo města

ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. zajistit podpis darovací smlouvy.

Termín: 30.6. 2022
III. Zastupitelstvo města

ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. na základě darovací smlouvy zaslat částečný výtěžek obdarovanému.
Termín: 30. 6.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsneseníbylo: PŘIJATO ]
852/30/ZM/2022 Rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí - stanovení dalšího postupu
I. Zastupitelstvo měsfca ruší
usnesení zastupitelstva města č. 637/22/ZM/2021 ze dne 13. 4. 2021 v bodě I.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

že v případě vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci na rekonstrukci zimního stadionu podá město Velké

Meziříčí žádost o poskytnutí dotace v rozsahu I. etapy specifikované projektovou dokumentací

vypracovanou obchodní společností AS PROJECT CZ s.r.o. v červnu 2022.
III. Zastupitelstvo města ukládá
l. Ing. Zuzaně Villertové

1. 1. v případě vyhlášení výzvy k podání žádostí o dotaci na rekonstrukci zimního stadionu zajistit podání
žádosti o dotaci ve výše stanoveném rozsahu.

Termín: 31. 12. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 2Usneseníbylo: PŘIJATO ]
853/30/ZM/2022 Ukončení členství ve Sdružení obcí Vysočiny
I. Zastupitelstvo města rozhodlo

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 Vejké 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. Zastupitelstvo města ukládá
l. Ing. Jiřímu Zacharovi

1. 1. doručit rozhodnutí zastupitelstva města Velké Meziříčí o rezignaci na členství ve Sdružení obcí Vysočiny,
a to předsednictvu SOV nejpozději do 30.6.2022.

Termín: 30.6. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsneseníbylo: PŘDATO ]
854/30/ZM/2022 Obhajoba dosažené kategorie B Zdravého města a MA21 Velké Meziříčí
I. Zastupitelstvo města

schvaluje

přistoupení k obhajobě města

v kategorii B MA21.

II. Zastupitelstvo města ukládá
l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. přihlásit město Velké Meziříčí k obhajobě kategorie B
Termín: 30. 11. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdrzel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]
855/30/ZM/2022Veřejnoprávní smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí Osové, IČ: 008 42 532, a to
ve znění dle přílohy.
II. Zastupitelstvo města

ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. Zajistit podpis Veřejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí
Osové.

Termín: 29.7. 2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsneseníbylo: PŘIJATO ]
856/30/ZM/2022 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na vodovod a kanalizaci úl. Krškova
I. Zastupitelstvo města
rozpočtové opatření:

schvaluje

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. Zastupitelstvo města ukládá
l. Jitce Simandlové

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

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘDATO ]
857/30/ZM/2022 Rozpočtové opatření - Bytový dům pro seniory - dofinancování víceprad
I. Zastupitelstvo města schvaluje
a) rozpočtové opatření:

Zdroj:

4. 506. 230 Kč - § 3412 Areál zdraví-kurty - uvolněné FP města vlivem obdržení dotace z Národní

sportovní agentury

Rozdělení:

b)

Zdroj:
Rozdělení:

4.506. 230 Kč - § 3412 parkourové a workoutové hřiště vč.

malého pumptracku úl. Školní

4. 506. 230 Kč - § 3412 parkourové a workoutové hřiště vč. malého pumptracku
4.506.230 Kč - § 4351 bytový dům pro seniory - dofínancovánívíceprací

II. Zastupitelstvo města ukládá
l. Jitce Simandlové

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

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘUATO ]
858/30/ZM/2022 Zadávací řízení "RD Hliniště III - l. etapa"
I. Zastupitelstvo města schvaluje
vyhlášení zadávacího řízení "RD Hliniště III - l. etapa". Maximální cena, za níž se bude realizovat část veřejné

zakázky, kde je zadavatelem město

Velké Meziřfčí, tj. provedení komunikace, chodníků, veřejného

osvětlení, dešťové kanalizace, plynovodu a všech přípojek, činí včetně DPH
51 168 767,23 Kč.
II. Zastupitelstvo města mění
usnesení č. 803/28/ZM/2022 takto: "Zastupitelstvo města se zavazuje vyčlenit v rozpočtu na rok 2023 potřebné
finanční prostředky k dofínancování díla "RD Hliniště III - l. etapa - část komunikace, chodníky, veřejné
osvětlení, dešťová kanalizace, plynovod a přípojky" do výše ceny vzešlé ze zadávacího řízení, popř. dofinancovat
chybějící finanční prostředky prostřednictvím úvěru. Zároveň se zastupitelstvo města zavazuje vyčlenit finanční
prostředky na příspěvek Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 Ol Zďár nad
Sázavou, IČ: 43383513, na akci "RD Hliniště III - l. etapa - část vodovod a kanalizace" v maximální výši 14
843 314,89 Kč".
III. Zastupitelstvo města ukládá
l. Antonínu Šilhavému

1. 1. ve spolupráci s finančním odborem zařadit do požadavků na rozpočet 2023 finanční prostředky na
dofinancování akce "RD Hliniště III -1. etapa - část komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, dešťová

kanalizace, plynovod aj>řípojky" a finanční prostředky na poskytnutívýše uvedeného příspěvku Svazu

vodovodů a kanalizací Žďársko, popř. navrhnout řešení financování prostřednictvím úvěru.

Termín: 31. 3. 2023
IV. Zastupitelstvo města

ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové

1. 1. zajistit vyhlášení zadávacího řízení"RD Hliniště III -1. etapa".
Termín: 30.9.2022

[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 2Usneseníbylo: PŘIJATO ]

Ing. arch. Alexandros Kaminaras
starosta

v.r

Ing. František Smažil
místostarosta

v. r.

