Rada města
PŘEHLED

Velké Meziříčí
USNESENI

z 93. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 10. 8. 2022

3081/93/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 93. schůze rady města ze dne 10. 8. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 93. schůze rady města ze dne 10. 8. 2022 Mgr Josefa Prokopa a Mgr. Tomáše
Rapušáka

3082/93/RM/2022 Schválení programu 93. schůze rady města konané dne 10. 8. 2022
I. Rada města schvaluje
program 93. schůze rady města ze dne 10. 8. 2022:
l. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu z 93. schůze rady města ze dne 10.
8. 2022
3. Schválení programu 93. schůze rady města konané dne 10. 8.
2022
4. Připomínky k zápisu z 92. zasedání rady města
5. Náborový příspěvek
pro strážníky Městské
Meziřiči

6. Návrh
města
7. Návrh
města
8. Návrh
města
9.

policie

Velké

2022

smlouvy
pare. č.
smlouvy
pare. č.
smlouvy
pare. č.

o zřízení věcného břemene k tíží
5810/34, 6399/5, k. u. Velké Meziříčí
o zřízení věcného břemene k tíží
2832/1 a 2832/2, k. u. Velké Meziříčí
o zřízení věcného břemene k tíží
2778/1, 2789, 5623/5, 5623/6, k.

pozemků
pozemků
pozemků
u. Velké

Meziříčí, úl. Bezděkov
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
k tíži pozemku
města pare. č. 2778/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezdékov

10. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
k tíží pozemků
města pare. č. 5999/237, 6000/1, 6035/1, 6050, 6051/67,
6051/113, obec a k. u. Velké Meziříčí, lok. Čechovy Sady II.
11. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků
města pare. č. 5810/34, 6399/5, k. u. Velké Meziříčí
12. Návrh

smlouvy

o zřízení věcného břemene

k tíží pozemku

města pare. č. 1540/3, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí
13. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků
města pare. č. 18/6, 881/12, 882/43, k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí

14. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení
věcného břemene
k tíži pozemku pare. č. 905, k. u. Mostiště
u Velkého Meziříčí

15. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení
věcného břemene
k tíží pozemku pare. č. 2757, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Lipnice

16. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k tíží pozemků pare. č.
5810/34, 5837/3,
5917/16, 6399/5, k. u. Velké Meziříčí

17. Návrh

na

uzavření

smlouvy

o

smlouvě budoucí

věcného břemene

k tíží pozemků pare. č.

u. Velké Meziříčí,

úl. Sluneční

o zřízení

5653/1 a 6404/6, k.

18. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k tíží pozemků v k. u. Velké Meziříčí
19. Návrh

na

uzavření

věcného břemene

smlouvy

o

smlouvě budoucí

o zřízení

k tíží pozemku pare. č. 2817, k. u. Velké

Meziříčí, Náměstí

20. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k tíží pozemku pare. č. 5667/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Nad Gymnáziem
21. Návrh

na

uzavření

věcného břemene

smlouvy

o

smlouvě budoucí

k tíží pozemků města

a v k. u. Mostiště u

o zřízení

v k. u. Velké Meziříčí

Velkého Meziříčí

22. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k tíží pozemků pare. č. 1904/2, 1904/5, k.
u.
23. Návrh

Velké
na

uzavření

Meziříčí,
smlouvy

o

lok.

Kunšovec

smlouvě budoucí

o zřízení

věcného břemene k tíží pozemků pare. č. 2778/4 a 2782, k.
u. Velké Meziříčí, úl. Hřbitovní a Bezděkův
24. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení
věcného břemene
k tíží pozemku pare. č. 5657/1, k. u. Velké
Meziříčí, lok. Amerika

25. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene
k tíží pozemků pare. č.
3911/1, 3911/3,
3911/5, 3912/2, 3912/5, k. u. Velké Meziříčí
26. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží
pozemků města pare. č. 5633/3, 5633/9 a 5226/1, k. u. Velké
Meziříčí

27. Návrh
na
schválení
vlastnického práva k

smlouvy
o
bezúplatném převodu
nemovité věci
- pozemek pare. č.

3600/16, k. u. Velké Meziříčí
28. Návrh na směnu pozemku 237/3 za pozemek pare. č. 309/4,
k. u. Kúsky
29. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu na část

pozemku pare.

č. 646/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. U Světlé
30. Žádost o prodej pozemku pare. č. 850/1, k. u. Velké Meziříčí,
úl. Zámecká

31.Žádost

o prodej části o výměře

cca 42 m2 z pozemku pare. č.

2800, k. u. Velké Meziříčí
32. Návrh na zrušení usnesení rady města č. 2986/90/RM/2022
33. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č.
3800/70 a oplocení pozemku, k. u. Velké Meziříčí
34. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5065, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Karlov
35. Prodloužení nájemních smluv na byty
36. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
37. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá

1050/2, Velké Meziříčí
38. Pronájem garáže
39. Zveřejnění záměru

na úl. Čermákova č.
pronájmu garáže

40. Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a
II. Q 2022

p. 2009

nebytových prostor za

41. Zpráva o činnosti bytové komise za II. čtvrtletí 2022

42. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky
Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí

43. Zavedení nového spoje MHD Velké Meziříčí - zkušební provoz

44. Zapojení transferů do rozpočtu města
45. Rozpočtové opatření - žádost o dotaci na projekt "Stavební
úpravy a přístavba objektu MS Mostiště"
46. Rozpočtové opatření - dar pro TJ Spartak Velké Meziříčí
47. Souhlas s přijetím daru
48. Žádost o povolení výjimky
49. Vyřazení majetku
50. Platový postup ředitele příspěvkové
organizace
51. Kronika města

2021

52. Výpůjčka tělocvičny

v Hasičské zbrojnici na rok 2022/2023

53. Férová zahradní slavnost

54. Výsledek hospodaření JUPITER dubu, s. r. o. Velké Meziříčí za
I. pololetí 2022
55. Akce na Náměstí - DRAKA HEROES FAMILY DAY 9. 9. 2022;
SLAVNOSTI VÍNA 10. 9. 2022
56. Hodnocení práce jednatele společnosti
červen

TSVM s. r. o. za měsíc

a červenec 2022

57. Hodnocení práce jednatele společnosti
Velké Meziříčí

za měsíc červen

JUPITER

a červenec

dub, s. r. o.

2022

58. Různé
59. Závěr

3083/93/RM/2022 Náborový příspěvek pro strážníky Městské policie Velké Meziříčí 2022
I. Rada města

schvaluje

poskytovánínáborového příspěvku ve výši 60 000,- Kč nově nastupujícím strážníkům Městské policie

Velké Meziříčí, a to ode dne přijetí usnesení.
II. Rada města schvaluje

dva typy Smluv o poskytnutí náborového příspěvku uzavíraných mezi městem Velké Meziříčí a
zájemcem o práci u Městské policie Velké Meziříčí, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
III. Rada města svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, starostovi pravomoc rozhodovat o uzavíránísmluv o poskytnutí náborového

příspěvku se zájemci o práci u Městské policie Velké Meziříčí.
IV. Rada města pověřuje

starostu podpisem smluv o poskytnutí náborového příspěvku.

V. Rada města ukládá
l. Janu Klikarovi

1. 1. připravit novou náborovou kampaň, kde bude zdůrazněno poskytnutí vyššího náborového
příspěvku. Tuto náborovou kampaň rozjet na webových stránkách města, ve Velkomeziříčsku,
a pod.

Termín: 15. 9. 2021

3084/93/RM/2022Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků města pare.
C. 5810/34, 6399/5/ k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, k tíží pozemků města

pare. č. 5810/34, 6399/5,

k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení VN a telekomunikační

síť na pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem je právo oprávněné zřídit a provozovat
distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně

jejího odstranění. Právo věcného břemene je zřízeno jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem, za jednorázovou náhradu ve výši 20. 000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 10. 2022

3085/93/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města
č. 2832/1 a 2832/2, k. u. Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

pare.

ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická

1873/36, Černá Pote, 602 00 Brno, IČO: 28085400, k tíží pozemků města

pare. č. 2832/1 a 2832/2,

k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN a kabelový pilíř na

pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem je právo oprávněné zřídit a provozovat
distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně

jejího odstranění. Právo věcného břemene je zřízeno jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem, za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mg r. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 10. 2022

3086/93/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene

k tíži pozemků města

C. 2778/1, 2789, 5623/5, 5623/6, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezděkov

pare.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, k tíží pozemků města pare. č. 2778/1, 2789,
5623/5, 5623/6, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN,
kabelový pilíř, sloup a uzemnění na pozemku za účelem jejího provozování,jejímž obsahem je právo
oprávněné zřídit a provozovat distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího

odstranění. Právo věcného břemene

je zřízeno jako časově

neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem, za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč
plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 10.2022

3087/93/RM/2022Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare.

č. 2778/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Bezděkov

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem

Klíšská 940/96, Klišé, 400 Ol Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci společností GasNet
Služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, k tíží pozemku města

pare. č.

2778/1, obec a k. u. Velké Meziříčí, za účelem uložení plynárenského zařízení „Přeložka STL
plynovodní přípojky pro objekt č. p. 912/10 na ulici Vrchovecká ve Velkém Meziříčí, číslo stavby:
8800099502".
Služebnost
bude
spočívat
v
právu zřídit
a
provozovat
na
služebném pozemku plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 605 Kč včetně

DPH.

II. Rada města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 10.2022

3088/93/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene

k tíži pozemků města

pare.

č. 5999/237, 6000/1, 6035/1, 6050, 6051/67, 6051/113, obec a k. u. Velké Meziříčí,
lok. Čechovy Sady II.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klišé, 400 Ol Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci společností GasNet
Služby, s. r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, k tíží pozemků města pare. č.

5999/237, 6000/1, 6035/1, 6050, 6051/67, 6051/113, obec a k. u. Velké Meziříčí, za účelem uložení

plynárenskéhozařízení „STL plynovod a 4 přípojky pro 4 bytové domy na ulici U Jasanu ve Velkém
Meziříčí, číslo stavby: 8800093811". Služebnost bude spočívat v právu zřídit a provozovat na
služebných pozemcích plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 24.200 Kč
včetně DPH.

II. Rada města

ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 10. 2022

3089/93/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 5810/34, 6399/5, k. u. Velké Meziříčí

k tíží pozemků města

pare.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s. r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klišé, 400 Ol Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci společností GasNet
Služby, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, k tíží pozemků města pare. č.
5810/34, 6399/5, obec a k. u. Velké Meziříčí, za účelem uložení plynárenského zařízení „STL
plynovod a plynovodní přípojka pro novostavbu provozovny na pozemku pare. č. 5917/17 v k. u.

Velké Meziříčí, číslo stavby: 9900105018". Služebnost bude spočívat v právu zřídit a provozovat na

služebných pozemcích plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vj^dět na služebné pozemky v
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského
zařízení. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 24. 200 Kč
včetně DPH.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 10. 2022

3090/93/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare.
č. 1540/3, k. u. Hrbov u Velkého Meziříčí
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, ktíži pozemku města pare. č. 1540/3, k. u. Hrbov
u Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN na pozemku za

účelem jejího provozování, jejímž obsahem je právo oprávněné zřídit a provozovat distribuční
soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění. Právo věcného břemene je zřízeno jako časově neomezené a zaniká v případech
stanovených zákonem, za jednorázovou náhradu ve výši 20. 000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města

ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 10.2022

3091/93/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města
č. 18/6, 881/12, 882/43, k. u. Mostíště u Velkého Meziříčí

pare.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a.s., se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, k tíží pozemkfi města pare. č. 18/6, 881/12,
882/43, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení
NN

na pozemku za účelem

jejího provozování, jejímž obsahem

je právo oprávněné zřídit

a provozovat distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene je zřízeno jako časově neomezené a
zaniká v případech stanovených zákonem, za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč
plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 10. 2022

3092/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemku pare. č. 905, 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. 905, k. u.
Mostiště u Velkého 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 jejívýkonnosti, 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 základnícena stavebního pozemku cena v místě a čase obvyklá. Vyhotovení
znaleckého posudku zajistí na své náklady Budoucí oprávněná. K takto stanovené částce bude

připo&ena platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 10. 2022

3093/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemku pare. č. 2757, k. u. Velké Meziříčí, úl. Lipnice
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 tíži pozemku města pare. č. 2757, k.
u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN a kabelový pilíř 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
připočtená platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.

Termín: 31. 10.2022

3094/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemků pare. č. 5810/34, 5837/3, 5917/16, 6399/5, k. u. Velké 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 tíž\ pozemků města pare. č. 5810/34,
5837/3, 5917/16, 6399/5, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové
vedení NN, kabelové vedení VN a telekomunikační síť, 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. 10. 2022

3095/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene k tíží pozemků pare. č. 5653/1 a 6404/6, k. u. Velké Meziříčí/ úl. Sluneční
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. 5653/1 a
6404/6, 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. 10. 2022

3096/93/RM/2022Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemků v k. u. Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje

uzavřeni 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. 2835/10,
2835/8, 2835/9, 3800/14, 3800/35, 3800/38, 3800/71, 3810/1, 3822/2, 4065/1, 4067/4, 4067/6,
4085/2, 5645/1, 5648/1, 6404/4, 6405/2, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční
soustavy - kabelové vedení VN, kabelové vedení NN, telekomunikační síť, stožáry a uzemnění 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 jejívýkonnosti, 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. 10. 2022

3097/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
břemene k tíži pozemku pare. č. 2817, k. u. Velké Meziříčí, Náměstí

o zřízení věcného

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. 2817, 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. 10. 2022

3098/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení věcného

břemene k tíží pozemku pare. č. 5667/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad Gymnáziem

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. 5667/1, k.
u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN a kabelový pilíř 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

připočtená platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 10.2022

3099/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíží pozemků města v k. u. Velké Meziříčí a v 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. 870, k. u.
Mostistě u Velkého Meziříčí a pozemků pare. č. 4067/4, 4406, 4411, 5645/1, 5650, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - stožár, uzemnění, sloup, kabelové vedení VN
a telekomunikační síť 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 základnícena 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. 10. 2022

3100/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení věcného

břemene k tíži pozemků pare. č. 1904/2, 1904/5, k. u. Velké Meziříčí, lok. Kunšovec
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. 1904/2 a
1904/5, 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. 10. 2022

3101/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

břemene k tíží pozemků pare. č.
Bezděkov

o zřízení věcného

2778/4 a 2782, k. u. Velké Meziříčí/ úl. Hřbitovní a

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. 2778/4 a 2782,

k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN a kabelový pilíř 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 jejívýkonnosti, 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

zaklade 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
připočtená platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 31. 10. 2022

3102/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení věcného

břemene k tíží pozemku pare. č. 5657/1, 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 pozemku města pare. č. 5657/1, 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 základnícena
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: 31. 10. 2022

3103/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíží pozemků pare. č. 3911/1, 3911/3, 3911/5, 3912/2, 3912/5, k. u. Velké
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, ktiii pozemků města pare. č. 3911/1, 3911/3,
3911/5, 3912/2, 3912/5, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové
vedení NN a kabelový pilíř, 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. 10. 2022

3104/93/RM/2022 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží pozemků
města pare. č. 5633/3, 5633/9 a 5226/1, k. u. Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a. s., se
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, k tíži pozemků města pare.
č. 5633/3, pare. č. 5633/9 a pare. č. 5226/1, všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí za
účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - ochranné trubky
HDPE, optický komunikační kabel, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné umístit a
provozovat komunikační vedení a zařízení. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou 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
připočtená platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 31. 10. 2022

3105/93/RM/2022 Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci - pozemek pare. č. 3600/16, k. u. Velké Meziříčí
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
j. UZSVM/BZR/778/2022-BZRM, a to k pozemku pare. č. 3600/16, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v obci a k. u. Velké Meziříčí z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do
vlastnictví města Velké Meziříčí, včetně podmínek uvedených v ČI. IV. smlouvy.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a připravit materiál do
zastupitelstva města

Termín: 13. 9. 2022

3106/93/RM/2022 Návrh na směnu pozemku 237/3 za pozemek pare. č. 309/4, k. u. Kúsky
I. Rada města schvaluje

zveřejněni záměru směny pozemku pare. č. 237/3 o výměře 98 m2, k. u. Kúsky ve vlastnictví města
za pozemek pare. č. 309/4 o výměře 18 m2, k. u. Kúskva doooručue zastupitelstvu města schválit
směnu předmětných
pozemků s
Směna bude bez doplatku.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva
města.

Termín: 13. 9. 2022

3107/93/RM/2022 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu na část pozemku pare. č.

k. u. Velké Meziříčí, úl. U Světlé

'
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I. Rada města schvaluje

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu ze dne l. 8. 2017, uzavřené na část pozemku pare. č.

646/1 o výměře 20 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí za účelem užívání ako' zahrádka mezi
prána"ímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem

Smlouva o nájmu bude ukončena ke dni podpisu dohody o ukončení smlouvy o nájmu.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o nájmu.
Termín: 30.9.2022

^108/93/RM/2022 Žádost o prodej pozemku pare. č. 850/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.

Zámecká

I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 850/1 o výměře
doporučue zastupitelstvu města schválit prode' předmětného

137 m2, k. u. Velké Meziříčí a
Dozemku manželům

jmění manželů, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2. Celková kupní cena činí 68. 500 Kč.

do společného

Podmínkou prodeje bude zřízení věcného břemene stezky a cesty k tíží části pozemku pare. č. 850/1,

k- ú-„yelké Meziříčí dle Dřílohy s názvem Ortofoto, ve DrosDěch Dozemku pare. č. 850/4, k. u. Velké

Meziříčí ve vlastnictví
II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit zaměř prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelům, připravit
pro zasedánízastupitelstva města

materiál
Termín: 30. 12. 2022

3109/93/RM/2022 Žádost o prodej části o výměře cca 42 m2 z pozemku pare. č. 2800, k.
u. Velké Meziříčí

I. Rada města neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 42 m2 z pozemku pare. č. 2800, k. u. Velké Meziříčí a

doporučue zastuDitelstvu města neschválit prode' 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

3110/93/RM/2022 Návrh na zrušení usnesení rady města č. 2986/90/RM/2022
I. Rada města

ruší

usnesení č. 2986/90/RM/2022 ze dne l. 6. 2022, kterým schválila uzavření náemní smlouvy mezi

Drána "ímatelem městem Velké Meziříčí a náemci

na část o výměře 70 m2 z pozemku pare.

č. 2884/1, k. u. Velké Meziříčí za účelem užívání jako zahrada za těchto podmínek: nájemní poměr
na dobu neurčitou s možností ukončen i 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 Ke.

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. kontaktovat nového majitele bytu
Termín: 30. 9. 2022

3111/93/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 3800/70

a oplocení pozemku, k. u. Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje

uzavrení smlouvy ° výpůjčce části o výměře cca 42 m2 z pozemku pare. č. 3800/70, k. u. Velké
Meziříčí za účelem sečení trávy a oplocení Dozemku mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a

vypfijčitelem

za těchto podmínek:

• smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou

• žadatel

má zakázáno na předmětném

reliéfterénu, skladovat materiál

pozemku provádět stavební činnosti, měnit

• pozemek bude užíván pouze k sečení trávy
• vždy musí být zajištěn přístup na předmětný pozemek
II. Rada města

ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.
Termín: 31. 10.2022

3112/93/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5065, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Karlov

-

-
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I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře 14 m2 z pozemku pare. č. 5065 (dle GP díl "a"), části o

yyměrcl m2. zpozemku Parc- č- 5065(dle GP díl "b") a části o'výměře l m2 ^pozemku pare.'č~5065

Sl.e,-.G^d-íl.. "^'. obec a. k" ú-velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schváíitprodei

?^d?!ětnych 5Í!tíPozemku společnosti Floor Group VM s.r.o., se sídlem Králova 279/9, Žabovře
6_16_OOBrno,^ČO: 25584529, za kupní cenu 1. 000 Kč/m2. Celková kupní cena cin7Í6^Ó6o'Kč."~'"*7'

II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál
pro zasedánízastupitelstva města.

Termín: 13. 9. 2022

3113/93/RM/2022 Prodloužení nájemních smluv na byty

I. Rada města souhlasí

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

na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí s
do 28. 02. 2023,
• ubytovací ednotka
na adrese Uhřínovská ve Velkém Meziříčí s
do 31. 08. 2023,
• n
adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s
do 28. 02. 2023,

• byt

na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s

do

28.
23,
• byt
na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s
do 31. 0 . 2023,
na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
do 28. 0 . 2023,
• byt
na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s
o dva roky,

• yt

na

adrese Čermákova

2066/57 ve Velkém

Meziříčí s

o dva roky.
II. Rada města

ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit k podpisu dodatky na byty a ubytovací jednotku na adrese Nad Sv. Josefem 238/1
Uhřinovská 540/20

152 •

),

), Karlov 1001/3 (

Bezručova 1543/12

), Bezručova

), Čermákova 2066/57
Termín: 30. 9. 2022

3114/93/RM/2022 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
I. Rada města schvaluje

ukončení náemní smlouvy na byt
II. Rada města ukládá

na adrese Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí s

dohodou k 31. 08. 2022.

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s
Vorlové 2001).

(Zdenky
Termín: 30. 9. 2022

3115/93/RM/2022 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Strmá

Velké Meziříčí
I. Rada města

ruší

usnesení č. 2966/89/RM/2022 ze dne 18. 5. 2022
U. Rada města

ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. Sdělit usnesení paní ředitelce Sociálních služeb VM

Termín: 31. 12. 2022

3116/93/RM/2022 Pronájem garáže

na úl. Čermákova č. p. 2009

I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na aráž umístěné
Velkém Meziříčí s
měsíční výpovědní

v bytovém domě na adrese Čermákova 2009/49 ve
tamtéž, počínaje 1. 9. 2022 na dobu neurčitou s 3

mného 570,- Kč/m2/rok. Náhradník

II. Rada města ukládá
l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na garáž na úl. Čermákova 2009/49.
Termín: 30.9. 2022

3117/93/RM/2022Zveřejnění záměru pronájmu garáže
I. Rada města schvaluje
zveřejněni záměru pronájmu garáže

umístěné v bytovém doména adrese Nad Sv.

Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí, který je součástí pare. č. 1650 v k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá
l. Aleně Halasové

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu garáže

na úl. Nad Sv. Josefem 238/1.
Termín: 19. 8. 2022

3118/93/RM/2022 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za II. Q 2022
I. Rada města

bere na vědomí

infomiace o nedoplatcích na nájemném a platbách za služby v bytech a nebytových prostorách.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. předložit RM pohledávky za III. Q 2022.
Termín: 1. 11. 2022

3119/93/RM/2022Zpráva o činnosti bytové komise za II. čtvrtletí 2022
I. Rada města

bere na vědomí

zprávu o činnosti bytové komise.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. připravit do RM zprávu o činnosti bytové komise za III. Q 2022.
Termín: 1. 11. 2022

3120/93/RM/2022 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky Vorlové
2001, 594 Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje

uzavřít náemní smlouvu na bvt

v DPS na úl. Zdenky Vorlové 2001 594 Ol Velké Meziříčí s

Náemnísmlouv
Náhradník:

ki s obnovou, výše na'

eslc.

II. Rada města ukládá
l. Dagmar Bdinkové

1. 1. PriPravit naJemnl smlouvu na pronájem bytu
Ol Velké Meziříčí.

v DPS na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594
Termín: 31.3.2023

3121/93/RM/2022 Zavedení nového spoje MHD Velké Meziříčí - zkušební provoz.
I. Rada města

nesouhlasí

se.zayedenÍm.zkušebního Pr°YOZU "ového spoje na lince číslo 2 MHD Velké Meziříčí s časem odjezdu

pnbližně 14:50 hod. ze zastávky Oslavická dle předloženého návrhu trasy spoje, a to v období
1.9. 2022-31. 12. 2022.

" . -——- .
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II. Rada města ukládá
l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. sdělit usnesení rady města řediteli

ZŠ Školní Mgr Blažkovi
Termín: 20. 8. 2022

3122/93/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města
I. Rada města souhlasí

se zapojeném účelově určených

Velké Meziříčí
II. Rada města

transferů přijatých na účet města v červenci 2022 do rozpočtu města

ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města Velké Meziříčí
Termín: 30. 8. 2022

3123/93/RM/2022 Rozpočtové opatření - žádost o dotaci na projekt "Stavební úpravy a
přístavba objektu MS Mostiště"

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj:

Rozdělení:

242 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště

242 tis. Kč - § 3111 zpracovánía podání žádosti o dotaci na projekt "Stavební ú|

a přístavba objektu MS Mostiště"
II. Rada města

ukládá

l. Jitce Símandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpoftu města.
Termín: 31. 8. 2022

3124/93/RM/2022 Rozpočtové opatření - dar pro TJ Spartak Velké Meziříčí
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj:

5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary

Rozdělení: 5 tis. Ke - §^3419 poskytnutí daru příjemci TJ Spartak Velké Meziříčí, z. s.. Náměstí 79/3,
594 Ol Velké Meziříčí, IC: 488 95 768 jako finanční příspěvek na výdaje souvisejícís pořádáním akce
slavnostního otevření kurtů Areálu zdraví dne 14. 8. 2022 pro děti a dospělé

II. Rada města

ukládá

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

Termín: 31. 8. 2022

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31. 8. 2022

3125/93/RM/2022Souhlas s přijetím daru
I. Rada města souhlasí

ve smyslu §27 žák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpoftů s přijetím věcného

účelového daru ^ odborné literatury a didaktických pomůcek od dárce MOST Vysočiny, o. p.s.,

Náměstí 17, Velké Meziříčí pro Základní uměleckou školu Velké Meziříčí, příspěvkovou

II. Rada města ukládá

organizaci.

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 31. 8. 2022

3126/93/RM/2022 Žádost o povolení výjimky
I. Rada města povoluje

nazáklade § 230dst-. 4.zá.kona 561/2004 sb-' (školský zákon) v platném znění, výjimku z nejnižšího
počtu žáků_v Základní škole a mateřské škole Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizacil

školní rok 2022/2023 v první stupni základní školy na 49 dětí.
II. Rada města povoluje

na základe §_23 odst 5 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, výjimku z nejvyššího
počtu dětí v Základní škole a materské škole Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizaci pro

školní rok 2022/2023 na odloučeném pracovišti mateřské školy Mostiště na 28 dětí a mateřské št

Olší nad Oslavou na 28 dětí.

III. Rada města

ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení žadateli
Termín: 31. 8. 2022

3127/93/RM/2022 Vyřazení majetku
I. Rada města souhlasí

s vyřazením a likvidacístolu pod model města umístěného ve věži kostela sv. Mikuláše.

II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení finančnímu odboru
Termín: 31. 8. 2022

3128/93/RM/2022 Platový postup ředitele příspěvkové

organizace

3129/93/RM/2022 Kronika města 2021
I. Rada města schvaluje
text kroniky města za rok 2021.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi
1. 1. předat usnesení kronikárce města
Termín: 31. 8. 2022

3130/93/RM/2022 Výpůjčka tělocvičny

v Hasičské zbrojnici na rok 2022/2023

I. Rada města souhlasí

s yypfijckou tělocvičny a^sálu v Hasičské zbrojnici ve Velkém Meziříčí na školní rok 2022/2023 pro
Dózu-středisko volného času Velké Meziříčí každé pondělí, úterý a středu.

II. Rada města

souhlasí

s^výpůjčkou Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí na nepravidelnou zájmovou činnost (kulturní a

sportovní akce) ve školním roce 2022/2023 pro Dózu-středisko volného času Velké Meziříčí.

III. Rada města ukládá
l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. rezervovat schválené časy výpůjčky v kalendáři hasičské zbrojnice.
Termín: 30.9.2022

3131/93/RM/2022 Férová zahradní slavnost
I. Rada města souhlasí

s konáním^akceFérová zahradní slavnost, která se uskuteční v neděli 4. září 2022 do 10 do 16 hodin
na zahradě Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí, úl. U Světlé

Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá
l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit realizaciakce Férová zahradní slavnost dne 4. září 2022.
Termín: 4. 9. 2022

3132/93/RM/2022 Výsledek hospodaření JUPITER dubu, s.r.o. Velké Meziříčí za I. pololetí
I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s. r.o. Velké Meziříčí

bere_navědomí vysledek hospodaření společnosti JUPFTER dub, s. r. o. Velké Meziříčí za I. pololetí
roku 2022

II. Rada města ukládá
l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení jednateli společnosti JUPFTERclub, s. r.o. Velké Meziříčí
Termín: 20. 8. 2022

3133/93/RM/2022 Akce na Náměstí - DRAKA HEROES FAMILY DAY 9. 9. 2022; SLAVNOSTI
VÍNA 10. 9. 2022
--—---.—.
-... -. -. _^__,
I. Rada města

souhlasí

s uzavřením provozu spodní strany náměstí od pátku 9. 9. 2022 od 6. 00 hod do skončení akcí v
sobotu 10. 9. 2022 do 24. 00 hod z důvodu konání těchto akcí:
- DRAKA HEROES FAMILY DAI 9. 9. 2022

- SLAVNOSTt VÍNA 10. 9. 2022
II. Rada města souhlasí

s uzavřením vjezdu na náměstí v průběhu konáníakcí následovně:

- v pátek 9. ?. 2022 od 15. 30 hod do 22. 30 hod (DRAKA HEROES FAMILY DAI)
- v sobotu 10. 9. 2022 od 12.00 hod do 22. 30 hod (SLAVNOSTI VÍNA)
III. Rada města

ukládá

l. Janu Klikarovi

1. 1. poskytnout součinnost při zajištění vymezení parkovacích míst a uzavření náměstí u obou akcí
IV. Rada města

ukládá

Termín: 9. 9. 2022

l. Mgr. Milanu Dufkovi

1. 1. zajistit povolení uzavření náměstí na odboru dopravy a SH MěÚ Velké Meziříčí a požádat o
koordinaci Městskou policii a TSVM s. r. o. u výše uvedených akcí

Termín: 30.8. 2022

3134/93/RM/2022 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc červen a

červenec 2022

3135/93/RM/2022 Hodnoce"i Práce jednatele společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké
Meziříčí za měsíc červen a červenec 2022

