Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED
USNESENÍ
z 94. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 24. 8. 2022

3136/94/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu

I. Rada města

z 94. schůze rady města ze dne 24. 8. 2022

určuje

ověřovateli zápisu z 94. schůze rady města ze dne 24. 8. 2022 ing. Františka Fňukala a MVDr. Ivo
Sulce

3137/94/RM/2022 Schválení programu 94. schůze rady města konané dne 24. 8. 2022
I. Rada města

schvaluje

program 94. schůze rady města ze dne 24. 8. 2022:
l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 94. schůze rady města ze dne 24
8. 2022
3. Schválení programu 94. schůze rady města konané dne 24. 8
2022
4. Připomínky k zápisu z 93. zasedání rady města
5. Grantový program podpory sportu 2023

6. Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu

(od 1. 9. 2022)

Velké Meziříčí

7. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k tíží pozemků pare. č. 6051/100, 6051/87,
6051/94, k. u. Velké Meziříčí, lok. Zelený kout
8.

Návrh

na

uzavření

věcného břemene

smlouvy

o

smlouvě budoucí

k tíží pozemků pare. č.

o zřízení

5881/2 a 5881/3, k.

u. Velké Meziříčí

9.

Návrh

na

uzavření

smlouvy

o

smlouvě budoucí

o zřízení

věcného břemene
k tíží pozemků pare. č.
5667/1, 5881/3/
5881/4, 5881/5, 5881/6, 5881/7, 5881/8, k. u. Velké Meziříčí
10. Návrh

na

uzavření

smlouvy

o

smlouvě budoucí

věcného břemene k tíží pozemků pare. č.

o zřízení

2770/1, 2773, k. u.

Velké Meziříčí, úl. Nad Kunšovcem
11. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení

věcného břemene k tíží pozemků pare. č. 5964/1, 5999/151,
5999/215, 5999/216 a 5999/217, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Zdenky Vorlové
12. Návrh na uzavření

věcného břemene

smlouvy

úl. Nad Gymnáziem
13. Návrh na uzavření

věcného břemene

o

smlouvě budoucí

k tíží pozemků města,
smlouvy

o

o zřízení

k. u. Velké Meziříčí,

smlouvě budoucí

o zřízení

k tíži pozemku pare. č. 2833, k. u. Velké

Meziříčí, úl. Skřivanova
14. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení
věcného břemene
k tíží pozemku pare. č. 5645/2, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Lesní

15. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemků
města, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad Gymnáziem

16. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pozemek pare. č.
3465, k. u. Velké Meziříčí,

lok. Amerika

17. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 977/2, obec a k. u.
Velké Meziříčí, úl. Ke Třem křížům
18. X Park Velké Meziříčí - smlouvy o právu provést stavbu

19. Prodloužení

termínu

plnění

úkolfi

z

usnesení ze

dne

09. 02. 2022

20. Návrh na změnu usnesení týkající se směny pozemku pare. č
2913/8 a částí pozemku pare. č. 2909 za část pozemku pare
č. 2908/1, k. u. Velké Meziříčí, lok. Palouky
21. Návrh

na

umístění

zrušení

usnesení rady města,

úl. Vrchovecká -

vrat

22. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
23. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na úl. Zdenky
Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí
24. Rozbor hospodaření

k 30. 6. 2022

25. Rozpočtové opatření - pouťové slavnosti
26. Rozpočtové opatření - úprava v tělocvičně ZŠ Komenského
27. Rozpočtové

opatření - dar pro

28. Zapojení transferů do rozpočtu města
29. Mateřská škola
Velké Meziříčí -

nabídka

nepotřebného

majetku

30. Sociální služby - úprava příspěvku na provoz a závazného
ukazatele na platy pro rok 2022 (ZM)
31. Rozpočtové opatření - převod dotace pro Dózu - středisko
volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2 (ZM)
32. Rozpočtové opatření - převod dotace pro Dózu, středisko

volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2 (ZM)

33. Rozpočtové opatření - převod dotace pro ZUŠ Velké Meziříčí,
Poříčí 808/7 (ZM)
34. Rozpočtové
opatření - dotace na kulturní památky z
Ministerstva kultury v r. 2022 (ZM)

35. Rozpočtové opatření - zvýšení příspěvku

na provoz pro ZŠ

Školní (ZM)
36. Rozpočtové opatření - rekonstrukce veřejného osvětlení úl.
Gen. Jaroše

(ZM)

37. Rozpočtové opatření - úvěr na Bytový dům pro seniory zapojení skutečně čerpané částky
úvěru v r. 2022 (ZM)
38. Výsledek hospodaření za l. pól. roku 2022 společnosti TSVM
s. r. o.

39. Schválení smluv na pronájem hrobových míst
40. Změna

územního plánu Velké Meziříčí č.l

41. Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti
pro rok 2023

42. Grantový program podpory kultury

43. Úprava platů ředitelů příspěvkových
44. Grantový program Zdravé město

pro rok 2023

organizací
Velké Meziříčí - vyhlášení

45. Žádost o zapůjčení automobilu Města Velkého Meziříčí - hasiči
SDH Velké Meziříčí
46. Evropský týden mobility 2022 ve Velkém Meziříčí

47. Rozpočtové opatření - dotace pro Mendelovu univerzitu (ZM)
48. Rozpočtové opatření - dotace pro Římskokatolickou farnost

Velké Meziříčí (ZM)
49. Stanovení sazby za pronájem hřiště u hasičské zbrojnice
50. Žádost o prodej pozemku pare. č. 2555/17, včetně budovy a
pozemku pare. č. 2555/5, k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská

51. Návrh na prodej pozemku pare. č. 2555/17, včetně budovy a
pozemku pare. č.

52. Rfizné

2555/5, k. u. Velké Meziříčí,

úl. Třebíčská

53. Závěr

3138/94/RM/2022 Grantový program podpory sportu 2023
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Grantový program podpory sportu pro rok 2023 a vyhlásit Výzvu k
předkládání žádostí dle návrhu předkladatele

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2023 finanční
prostředky ke Grantovému programu podpory sportu na rok 2023 v celkové výši 7 700 000 Kč takto:
oblast A - dotace na činnost - mládež 5

oblast B - dotace na činnost - dospělí
oblast C - odměny trenérů mládeže
III. Rada města

200 000 Kč

l 500 000 Kč
l 000 000 Kč

ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové
1. 1. zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva města dne 13. 9. 2022.
Termín: 26. 8. 2022

3139/94/RM/2022 Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu
1.9.2022)

Velké Meziříčí (od

I. Rada města schvaluje

nově počet

zaměstnanců Městského úřadu

zaměstnanců.
II. Rada města

Velké Meziříčí od 01.09.2022 ve výši 122

povoluje

tajemníkovi do výše uvedeného počtu zaměstnanců uzavírat

dohody a pracovní poměry na dobu

určitou za dočasně nepřítomné zaměstnance (mateřské a rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci

apod.).
III. Rada města

ukládá

l. Ing. Marku Svaříčkovi
1. 1. Předat usnesení personální a mzdové účetní úřadu.
Termín: 31. 8. 2022

3140/94/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení věcného

břemene k tíži pozemků pare. č. 6051/100, 6051/87, 6051/94, k. u. Velké Meziříčí, lok.

Zelený kout

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. 6051/100,
6051/87, 6051/94, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení
NN a uzemnení, na pozemku a za účelem jejího provozování,jejímž obsahem bude právo budoucí
oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právem obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude

zřízeno jako časově neomezené,
které zaniká pouze v případech stanovených zákonem, za
jednorázovou náhradu, která bude stanovena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem na

základě geometrického plánu po realizaci Stavby. Smluvní strany se dohodly, že výpočet ceny
věcného břemene

bude proveden v souladu s oceňovací vyhláškou č.

441/2013 Sb., pro výpočet

ceny bude použita jako základní cena stavebního pozemku cena v místě a čase obvyklá. Vyhotovení
znaleckého posudku zajistí na své náklady Budoucí oprávněná. K takto stanovené částce bude
připočtená platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 30. 11. 2022

3141/94/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíží pozemků pare. č. 5881/2 a 5881/3, 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 tíži pozemků města pare. č. 5881/2 a pare.
č. 5881/3, 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: 30. 11. 2022

3142/94/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení věcného

břemene k tíži pozemků pare. č. 5667/1, 5881/3/ 5881/4, 5881/5/ 5881/6, 5881/7,
5881/8, 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 tíži pozemků města pare. č. 5667/1,
5881/3, 5881/4, 5881/5, 5881/6, 5881/7, 5881/8, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční
soustavy - kabelové vedení NN a kabelové pilíře, 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 miste 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: 30. 11. 2022

3143/94/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemků pare. č. 2770/1, 2773, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad Kunšovcem
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 tíz\ pozemků města pare. č. 2770/1, 2773,
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. Mg r. Zdeňce Zemanové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 30. 11. 2022

3144/94/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení věcného

břemene k tíží pozemků pare. č. 5964/1, 5999/151, 5999/215, 5999/216 a 5999/217,
k. u. Velké Meziříčí, úl. Zdenky Vorlové
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 pozemků města

pare. č. 5964/1,

5999/151, 5999/215, 5999/216, 5999/217, 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 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 realizaciStavby. 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: 30. 11. 2022

3145/94/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene k tíži pozemků města, k. u. Velké Meziříčí, úl. Nad Gymnáziem

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. 5667/1,
4770/3, 5902, 4807/4, 4770/16, 1623, 1624, 1568/14, 1568/2, 1568/3, 1568/57, 1568/90,
1568/112, 1568/113, 1568/123, 1568/124, 1568/128, 1568/129, 1546, 2777, 2775/1, 2775/2,
2776/1, k. u. Velké Meziříčí, za účelem zřízení a provozování podzemního 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 připočtena platná sazba DPH.
II. Rada města

ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 30. 11. 2022

3146/94/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemku pare. č. 2833, k. u. Velké Meziříčí, úl. Skřivanova
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 tci pozemku města pare. č. 2833, 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: 30. 11. 2022

3147/94/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení věcného

břemene k tíži pozemku pare. č. 5645/2, k. u. Velké Meziříčí, úl. Lesní
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. 5645/2, 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: 30. 11. 2022

3148/94/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
Velké Meziříčí, úl. Nad Gymnáziem

k tíži pozemků města,

k. u.

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Nej.cz s. r.o., se sídlem
Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, 148 00, IČO: 03213595, k tĚi pozemků města pare. č. 1568/3,

1568/14, 1568/15, 1568/129, 1600/1, 1600/4, 1625, 1633/1, 2328/1, 2768/10, 2775/1, 2775/2,

2778/3, 5633/42, vše k. u. Velké Meziříčí, za účelem zřízení a provozování podzemního vedení
komunikační sítě na předmětných pozemcích v rozsahu, jak je vyznačeno geometrickým plánem č.
5490-10/2021 ze dne 24. 2. 2022, s právem provádět jeho údržbu, opravy, modernizaci. Služebnost
se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 14. 150 Kč plus aktuální výše DPH.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 30. 11. 2022

3149/94/RM/2022 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 3465, k. u.
Velké Meziříčí, lok. Amerika
I. Rada města

schvaluje

uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne l. 7. 2006, uzavřené na pozemek pare. č. 3465,

obec a k. u. Velké Meziříčí pro nezemědělské využití - přístupová manipulační plocha mezi
pronajímatelem Pozemkovým fondem České republiky (dnes Státní pozemkový úřad) a nájemcem
městem Velké Meziříčí. Nájemnísmlouva bude ukončena ke dni podpisu dohody o ukončení nájemní
smlouvy.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy.
Termín: 30. 11. 2022

3150/94/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 977/2, obec a k. u. Velké
Meziříčí, úl. Ke Třem křížům

I. Rada města

neschvaluje

zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 55 m2 z pozemku pare. č. 977/2, k. u. Velké Meziříčí a
doporučme

zastupitelstvu města

II. Rada města

neschválit prode" Dředmětného

pozemku

ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadatelům

a připravit materiál pro zasedánízastupitelstva města.
Termín: 13. 9. 2022

3151/94/RM/2022 X Park Velké Meziříčí - smlouvy o právu provést stavbu
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Obchodní centrum X Park Velké Meziříčí" na částech
pozemků pare. č. 5027/7, 5220/10, 5220/2, 5222/2, 5280/17, 5280/18, 5280/20, 5280/13, 5232/1,
5226/1, 5633/9, 5633/3, 5633/68, k. u. Velké Meziříčí mezi společností Traxiat-chrome s. r. o., se
sídlem Jungmannova 750/34, 110 00 Praha l - Nové Město, IČO: 09138391, jako stavebníkem a
městem Velké Meziříčí jako vlastníkem.
II. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina „Obchodní
centrum X Park Velké Meziříčí" na částech pozemků pare. č. 5027/1 a pare. č. 5633/2, k. u. Velké
Meziříčí mezi Krajem Vysočina, se sídlem Zižkova 1882/57, Jihlava, jako vlastníkem dotčených

pozemků a městem Velké Meziříčí, jako budoucím nabyvatelem vlastnického práva k pozemkům.
III. Rada města ukládá
l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smluv
Termín: 30. 11. 2022

3152/94/RM/2022 Prodloužení termínu plnění úkolů z usnesení ze dne 09. 02. 2022
I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 2747/82/RM/2022 ze dne 09. 02. 2022, kterým ukládá
vyhotovit nájemní smlouvu na byt
na adrese Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí.
Úkol bude prodloužený do 31. 12.2022.
II. Rada města ukládá
l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit nájemní smlouvu na byt

).

na adrese Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí (po

Termín: 31. 12.2022

3153/94/RM/2022 Návrh na změnu usnesení týkající se směny pozemku pare. č. 2913/8 a

částí pozemku pare. č. 2909 za část pozemku pare. č. 2908/1, k. u. Velké Meziříčí, lok.
Palouky
I. Rada města

schvaluje

změnu usnesení č. 3016/90/RM/2022 ze dne l. 6. 2022 a to tak, že schvaluje zveřejnění záměru

směny pozemku pare. č. 2913/8, části o výměře 185 m2 z pozemku pare. č. 2909 (dle GP díl
"a"), části o výměře 47 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 224 m2 z pozemku pare. č. 2908/1 (dle GP nová

pare. č. 2908/3), k. u. Velké Meziříčí ve vlastnictví města

doporučuj zastupitelstvu města schválit

směnu předmětných pozemků s
s doplatkem ve výši 23.326 Kč k tíží města.

Podmínkou uzavření směnné smlouvy bude zřízení věcného břemene chůze a jízdy (stezky a cesty) k
tíží části pozemku pare. č. 2909 (dle GP pozemek pare. č. 2909/6), k. u. Velké Meziříčí ve prospěch
částí pozemku pare. č. 2909 (dle GP nové pare. č. 2909/7 a 2909/5), k. u. Velké Meziříčí a zřízení

věcného břemene

chůze a jízdy (stezky a cesty) k tíží pozemku pare. č. 2913/7, k. u.

Velké Meziříčí ve prospěch pozemkfi pare. č. 2913/6, 2913/1, 2913/4, 2913/9 a 2913/10, k. u. Velké
Meziříčí.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr směny, sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města

Termín: 13.9.2022

3154/94/RM/2022 Návrh na zrušení usnesení rady města, úl. Vrchovecká - umístění vrat
I. Rada města ruší

usnesení č. 82/2003 ze dne 5. 3. 2003, kterým souhlasila s umístěním vrat na pozemku pare. č.
5665/1, k. u. Velké Meziříčí, s tím, že bude umožněn přístup všem
majitelům sousedních pozemků.

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové
1. 1. vyzvat žadatele k odstranění sloupu
Termín: 31. 10. 2022

3155/94/RM/2022 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
I. Rada města

schvaluje

ukončení náemní smlouvy na byt
na adrese Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí s
dohodou k 30.09.2022.
II. Rada města ukládá
l. Dagmar Bdinkové

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

(Zdenky
Termín: 31. 10. 2022

3156/94/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 byt

v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké Meziříčí s

Nájemní smlouva na dobu určitou l roku s obnovou, výše nájemného 40,00 Kč/m2/měsíc.
II. Rada města ukládá
l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu
Ol Velké Meziříčí.

v DPS na úl. Zdenky Vorlové 2001, 594
Termín: 31. 3. 2023

3157/94/RM/2022 Rozbor hospodaření k 30.6. 2022
I. Rada města schvaluje
rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30.6.2022.
II. Rada města

ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. doložit usnesení ke zpracovanému rozboru.
Termín: 31. 8. 2022

3158/94/RM/2022 Rozpočtové opatření - pouťové slavnosti
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatřeni:

Zdroj:
Rozdělení:

19 000,- Kč - § 6409 neúčelová rezerva
19 000,- Kč - § 3392 pouťové slavnosti pořádané Jupiter dubem

II. Rada města ukládá
l. Jitce Simandlové

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

3159/94/RM/2022 Rozpočtové opatření - úprava v tělocvičně ZŠ Komenského
I. Rada města

schvaluje

rozpočtové opatřeni:

Zdroj:

170 000,- Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení:

170 000,-- Kč -§ 3113 úpravy v tělocvičně ZŠ Komenského - otočné koše na basketbal

- náklady hrazené městem
II. Rada města ukládá
l. Jitce Simandlové

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

3160/94/RM/2022 Rozpočtové opatření - dar pro
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj:
Rozdělení:

5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
5 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daru příjemci
ko fínanční dar na výdaje souvisejícís pořádáním akce slavnostního

otevření kurtů Areálu zdraví dne 14. 8. 2022
II. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. uzavřít darovací smlouvu.

Termín: 31. 8. 2022
III. Rada města ukládá
l. Jitce Simandlové

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

3161/94/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města
I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci červenci 2022 do rozpoftu
města Velké Meziříčí

II. Rada města

ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpoftu města Velké Meziříčí
Termín: 31.8.2022

3162/94/RM/2022Mateřská škola Velké Meziříčí - nabídka nepotřebného majetku
I. Rada města

souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí,
Čechova 1523/10 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného
majetku PO a uděluje písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v tabulce,
která je součástí přílohy materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:
Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/10.................. 84.248,- Kč
II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.
Termín: 31. 8. 2022

3163/94/RM/2022 Sociální služby - úprava příspěvku na provoz a závazného ukazatele na
platy pro rok 2022 (ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
a) rozpočtové opatření:

Zdroj:

503. 000 Kč - § 4351 snĚení příspěvku na provoz pro Sociální služby města Velké

Rozdělení:

503.000 Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Meziříčí

b) úpravu závazného ukazatele na platy pro Sociální služby města Velké Meziříčí - snížení o částku
4.903.000 Kč:
stávající výše závazného ukazatele na platy:

9 993 000 Kč

nová výše závazného ukazatele na platy:

5 090 000 Kč

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM 13. 9. 2022.
Termín: 31.8.2022

3164/94/RM/2022 Rozpočtové opatření - převod dotace pro Dózu - středisko volného času

Velké Meziříčí, Komenského 10/2 (ZM)
I. Rada města doporučuje
ZM schválit rozpočtové opatření:

Zdroj:
870 000,00 Kč - § 3421 přijatá dotace pro Dózu - středisko volného času Velké Meziříčí,
Komenského 10/2 - Adaptační skupina pro děti cizince migrujícíz Ukrajiny 2022
Rozdělení:
870 000,00Kč - § 3421, pól. 5336 převod dotace příspěvkové organizaci Dóza středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2 - Adaptační skupina pro děti cizince migrující
z Ukrajiny 2022
II. Rada města

ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedáníZM dne 13.9.2022
Termín: 13. 9. 2022

3165/94/RM/2022 Rozpočtové opatření - převod dotace pro Dózu, středisko volného času

Velké Meziříčí, Komenského 10/2 (ZM)
I. Rada města

doporučuje

ZM schválit rozpočtové opatření:
Zdroj:
20 000,00 Kč § 3421 přijatá dotace pro Dózu - středisko volného času Velké
Meziříčí, Komenského 10/2 - MC Mateřídouška

Rozdělení:

20 000,00 Kč §

Dóza,
II. Rada města

3421, pól. 5336 převod

dotace příspěvkové

organizaci

Komenského 10/2 - MC Mateřídouška
ukládá

l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání ZM dne 13.9. 2022
Termín: 13. 9. 2022

3166/94/RM/2022 Rozpočtové opatření - převod dotace pro ZUŠ Velké Meziříčí, Poříčí

808/7 (ZM)

I. Rada města doporučuje
ZM schválit rozpoftové opatření:
Zdroj:
15 000,00 Kč - § 3231 přijatá dotace pro ZUS Velké Meziříčí, Poříčí 808/7 Podpora okresních a krajských kol soutěží pro rok 2022

Rozdělení:
ZUS
krajských

15 000,00 Kč - § 3231, pól. 5336 převod dotace příspěvkové organizaci
Velké Meziříčí, Poříčí 808/7 - Podpora okresních a
kol soutěží pro rok 2022

II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavle Pólové
1. 1. předložit materiál na zasedání ZM dne 13. 9. 2022
Termín: 13. 9. 2022

3167/94/RM/2022 Rozpočtové opatření - dotace na kulturní památky z Ministerstva
kultury v r. 2022 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpoftové opatření:

Zdroj:

665 tis. Kč - § 3322 dotace Ministerstva kultury na zachování a obnovu kulturních

Rozdělení:

665 tis. Kč - § 3322 poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek jednotlivým

památek z Programu regenerace

vlastníkům takto:

l. Vlastník: Muzeum Kodet spol. s r.o.. Náměstí 11/13, 594 Ol Velké Meziříčí
Kulturní památka: Luteránské gymnázium č. p. 11

Akce obnovy: I. etapa obnovy dvorní fasády-oprava sgrafitových omítek východní strany
Celkové náklady: 283. 506,- Kč
Dotace MK: 141. 000,- Kč

2. Vlastník: Židovská obec Brno, Třída kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
Kulturní památka: Stará synagoga

Akce obnovy: II. etapa restaurování interiéru - ženská galerie
Celkové náklady: 434.658,- Kč
Dotace MK: 299. 000,- Kč

3. Vlastník: Město Velké Meziříčí

Kulturní památka: Radnice č. p. 29

Akce obnovy: obnova truhlářských prvků-výměna
Celkové náklady: 153.350,- Kč
Dotace MK: 75.000,-Kč

4 štítových oken

4. Vlastník:

Kulturní památka: Městsky dům se sklepem č. p. 2077
Akce obnovy: restaurování omítek a maleb historického sklepa

Celkové náklady: 230.000,- Kč
Dotace MK: 150. 000,-Kč
II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města

schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací vlastníkům

kulturních památek dle bodu I. usnesení.

III. Rada města

ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednáníZM dne 13.9.2022.
Termín: 31. 8. 2022

3168/94/RM/2022 Rozpočtové opatření - zvýšení příspěvku

na provoz pro ZŠ Školní (ZM)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpoftové opatření:
Zdroj:
95 tis. Kč - § 3141 SJ Poštovní - náklady hrazené městem
Rozdělení:
95 tis. Kč - § 3113 ZŠ Školní - zvýšení příspěvku na provoz - zajištění bezlepkové

II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednáníZM 13.9.2022.
Termín: 31. 8.2022

3ró9/94/RM/2022 Rozpočtové opatření - rekonstrukce veřejného osvětlení úl. Gen. Jaroše
(ZM)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj:

Rozdělení:

Jaroše

l 250 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezen/a

l 250 tis. Kč - § 3631 (pól. 6121 ORG 977) - rekonstrukce veřejného osvětlení úl. Gen.

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM 13. 9. 2022.
Termín: 31. 8. 2022

3170/94/RM/2022 Rozpočtové opatření - úvěr na Bytový dům pro seniory - zapojení

skutečně čerpané částky

úvěru v r. 2022 (ZM)

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

zdroj,: v 2^.053. 460, - Kč - pól. 8123 úvěr na bytový dfim pro senior/ - zapojení částky na aktuální

výši úvěru čerpaného v roce 2022

Rozdělení:

2. 053. 460, - Kč - § 4351 ORG. 835 Bytový dům pro seniory

II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM 13. 9. 2022.
Termín: 31. 8. 2022

3171/94/RM/2022 Výsledek hospodaření za l. pól. roku 2022 společnosti TSVM s. r.o.

I. Rada města bere na vědomí v působnosti valné hromady společnosti TSVM s. r.o.
výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s. r.o/za l. pól. roku 2022"
II. Rada města ukládá
l. Ing. Jaroslavu Mynářovi
1. 1. Informovat dozorčí radu

Termín: 31. 8. 2022

3172/94/RM/2022 Schválení smluv na pronájem hrobových míst
I. Rada města schvaluje
nájemní smlouvy pro hrobová místa podle přiloženého seznamu

II. Rada města ukládá
l. Aleně Hortové

1. 1. předat usnesení Ing. Mynářovi
Termín: 30. 8. 2022

3173/94/RM/2022Změna územního plánu Velké Meziříčí č.l
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny č. l územního plánu Velkého Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Ing. Antonínu Kozinovi

1. 1. předložit na zasedání nového zastupitelstva k projednání.
Termín: 31. 12. 2022

III. Rada města ukládá
l. Ing. Antonínu Kozinovi

1. 1. předložit požadavek do rozpočtu města na rok 2023, na finanční krytí zpracování změny č.l
územního plánu Velkého Meziříčí

Termín: 30. 9. 2022

^7^V94/RM/2022Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok
»•

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

vyhlášení Grantového programu pro poskytovánídotacív sociálníoblasti pro rok 2023 dle přílohy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2023 finanční prostředky ke Grantovému
programu pro poskytovánídotací v sociálníoblasti pro rok 2023 takto:

-pro sociálníslužby zařazené do skupiny A ve výši

2 744 577,-

Kč

-Pro ostatní aktivity a služby v sociálníoblasti zařazené do skupiny B ve výši

III. Rada města ukládá

'

'

617 166,-Kč

——,

l. Mgr. Martě Muchové

1. 1. zpracovat materiál pro jednánízastupitelstva města dne 13.9.2022.
Termín: 26. 8. 2022

3175/94/RM/2022 Grantový program podpory kultury
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit vyhlášení Výzvy k předkládání projektfi na rok 2023 v rámci Grantového

programu podpory kultury města Velké Meziříčí.
II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2023 finanční
prostředky ke Grantovému programu podpory kultury na rok 2023 v celkové výši 700 tis. Kč.

III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál na jednánízastupitelstva města
Termín: 30. 9. 2022

3176/94/RM/2022 Úprava platů ředitelů příspěvkových

organizací

3177/94/RM/2022 Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí - vyhlášení pro rok 2023
I. Rada města doporučuje

^s^p!?lstvu,mě. sta vdkéh(:) Mez"ííčí schválit Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí pro rok

2023, ktetý obsahuje Výzvu k předkládání projektů, formulář žádosti, formulář závěrečné ZDráw^a

čestného prohlášení.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2023 finanční

prostředky ke Grantovému programu Zdravé město Velké Meziříčí na rok 2023 v celkové výši 90 tis.

III. Rada města ukládá
l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva města dne 13. 9. 2022.
Termín: 9. 9. 2022

3178/94/RM^2022 Žádost o zapůjčení automobilu Města

Velké Meziříčí

Velkého Meziříčí - hasiči SDH

I. Rada města souhlasí

!TJ.a??ÍČ!nJn^_ hasičského automobilu Volkswagen Transportér SPZ 6J6 0056 za účelem dopravy

Mstupců města a Sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí na družební návštěvu do chorvatského

1?^ ^"^ ,památky haslčů ??SI1. ulych Přl Kornatské tragédii 30.08.2007. Plánovaný odjezd dne
28. 08.2022, návrat ne-DOzdě-i 03. 09. 2022 (bude upřesněno po domluvě se zástupci Tisna)~Řiďiči
II. Rada města schvaluje

ohradu cestovních nákladů na dopravu zástupců města SDH Velké Meziříčí do chorvatského města
Ti^sna_a zajištění věnce ke hrobu obětí Kornatské tragédie, jejíž oběti budou během~návstew~uctěr
III. Rada města ukládá
l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistit předání usnesenírady města žadateli.
Termín: 26. 8. 2022

3179/94/RM/2022 Evropský týden mobility 2022 ve Velkém Meziříčí
I. Rada města souhlasí

s podpisem Charty 2022 (Evropský týden mobility) za podmínek:

l]zorQanKwán[^^^ktív\t, od pátku 16." do čtvrtku 22. září 2022, s přihlédnutím k

tématu "Kombinuj a jeď!".

2LuskL!tecnenínoveho a stálého °Patření<. které přispěje k postupnému přechodu od využití osobního

automobilu k prostředkům dopravy šetrnějším k životnímu prostředí:'
• úprava

jízdních pruhů pro

vyznačením piktogramů
• oprava chodníku Na Výsluní

cyklisty na ulici Uhřínovská a Františkov s

• oprava průchozí uličky V Podloubí

3LzorganÍzováníDne, bez aut' y-vyčlenění jedné nebo více oblastí pouze pro chodce, cyklisty a

vereJ.noudoPravu P° dobu nejméně jednoho celého dne. Evropský denbezautseuskLite'čn7ďne22"
září 2022, dojde k uzavření části ulice Ostrůvek v době od 7. 00 do 18. 00 hod
II. Rada města

bere na vědomí

program "Evropský týden mobility" 16. - 22. září 2022 ve Velkém Meziříčí.

III. Rada města

souhlasí

^uzavřením části ulicepstrfiyek (asi lOOm) před budovou Kopretiny - centra pro rodiče s dětmi a
chaloupek °•p-s-velké Meziříčí - zařízení pro zájmové a další vzdělávání dne 22."září-202Í od'7. 00
-18. 00 hod., v rámci "Evropského týdne mobility"

IV. Rada města ukládá
l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. zajistitorganizaci Evropského týdne mobility a podpis Charty 2022.
Termín: 23. 9. 2022

3180/94/RM/2022 Rozpočtové opatření - dotace pro Mendelovu univeraitu (ZM)
I. Rada města odkládá

bod Rozpočtové opatření - dotace pro Mendelovu univerzitu

II. Rada města ukládá
l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM 13. 9. 2022
Termín: 31. 8. 2022

3.181/,94/RM/2022 Rozpočtové opatření - dotace pro Římskokatolickou
(ZM)

farnost Velké

I. Rada města doporučuje

ZM schválit rozpočtové opatření:

Zdroj:

100 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Ro?e!en!:., loofe:Kc :. §.. 3330 poskytnutí dotace PříJemci Římskokatolická farnost Velké Meziříčí,

Náměstí 16/18, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 657 60 131 '

~ ~ —-— . -— . .—.. -.,

Účel: částečná úhrada nákladů na výměnu osvětlení v kostele sv. Mikuláše

ve Velkém Meziříčí

II. Rada města doporučuje
ZM uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle bodu I. usnesení.

III. Rada města ukládá
l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na jednání ZM 13. 9. 2022.
Termín: 31. 8. 2022

3182/94/RM/2022 Stanovení sazby za pronájem hňště u hasičské zbrojnice
I. Rada města schvaluje

sazbu_za. pronájem hrÍstevedle hasičské zbrojniceza 500,- Kč na polovinu dne a sazbu 1.000,- Kč

za pronájem tohoto hřiště na celý den.

II. Rada města

ukládá

'

'

~ - ~ ~~~~~ ^'"""'

l. Ing. Josefu Švecovi

1. 1. doplnit tyto nové položky do ceníku pronájmů hasičské zbrojnice.
Termín: 26. 8. 2022

Rží^e?S%zue, m^&c- 2555/17' •cetně budouy a P02emku

I. Rada města schvaluje

zveřejněm záměru prodeje pozemku pare. č. 2555/17, k. u. Velké Meziříčí, včetně budovy a
pare. č. 2555/5, k. u. Velké Meziříčí.

II. Rada města

ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelům.
Termín: 31. 10. 2022

3184/94/RM/2022 Návrh na prodej pozemku pare. č. 2555/17, včetně budovy a
pare. č. 2555/5/ k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská
I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pare. č. 2555/17, k. u. Velké Meziříčí včetně
a pozemku pare. č. 2555/5, k. u. Velké Meziříčí
za kupní cenu 1. 500. 000 Kč.

Podmínky prodeje budou:

• poskytovaní stomatologické péče po dobu 10 ti let od úspěšné kolaudace stavby

*

„ ^ . p^dkupr?ího p.ray^l. pl'° Prodávajícího, které vznikne podpisem smlouvy a

zanikáme 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 stejnévýši, popř. poníženou o náklady spojené

s odstraněním stavby, zpětně nabízený pozemek nesmí být zatížen žádným omezením

*

výkonu vlastnického práva, výmaz do katastru nemovitostí bude podán jen v případě
do en' ŽT stayba již byla dokončena (naPř- pravomocné kolaudační rozhodnutí),

provoz. bude zaháJen nejpozději do 5 ti let od podpisu kupní smlouvy, v případě
nezahájeníprovozu bude smluvní pokuta 100.000 Kč za každý započatý měsíc
• pokud nebude v prvních 10 ti letech od zahájeníprovozu poskytovaná služba7za každý
rok bude smluvní pokuta 2 miliony Kč,

'

'

' ' '" -"~ ~'~"'

• péče bude zajištěna pro 3. 000 -10. 000 pacientů, a to, nejpozději v 10. roce provozu
' Sf^cj se,z^vazuje',.že b^ konzultovat projektovou dokumentaci s'mestem7v
případě nedodržení této podmínky, je stanovena smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč

nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku

včetně budovy a oozemku pare. č. 2555/5, k. u. Velké Meziříčí

re. č. 2555/17 k. u. Velké Meziříčí,
'

~ ' -"~" '"'""'

II. Rada města ukládá
l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesenírady města žadatelům a připravit materiál na zasedánízastupitelstva města.
Termín: 31. 10.2022

