
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ

z 8. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 11. 1. 2023

166/8/RM/2023 Určení ověřovatelů zápisu z 8. schůze rady města ze dne 11. l. 2023

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 8. schůze rady města ze dne 11. l. 2023 Ing. Tomáše Bílka a Mgr. Josefa Prokopa

167/8/RM/2023 Schválení programu 8. schůze rady města konané dne 11. l. 2023

I. Rada města schvaluje
program 8. schůze rady města ze dne 11. l. 2023:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 8. schůze rady města ze dne 11. l.

2023
3. Schválení programu 8. schůze rady města konané dne 11. 1. 2023
4. Připomínky k zápisu z 7. zasedání rady města
5. Žádost o uzavření náměstí z důvodu konání charitativního koncertu

Muzikanti dětem dne 27. 5. 2023
6. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene k tíží pozemků p. č. 5280/20, 5633/3, 5633/9, k. u. Velké
Meziříčí

7. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemků p. č. 2843, 3553/2, 3588, 3610/1, 3618/3,
3618/5, 3627/112, 3627/94, 3627/97, 3800/16, 3800/38, 3800/71,
3810/1, 5658, 6404/15, 6404/4, 6404/6, 6405/2, k. u. V. Meziříčí

8. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemku pare. č. 2868/2 k. u. Velké Meziříčí

9. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemku pare. č. 2823, k. u. Velké Meziříčí

10. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíží pozemků pare. č. 3800/38, 3800/71, 6404/4,
6405/2, k. u. Velké Meziříčí

11. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemku pare. č. 757/13, k. u. Velké Meziříčí

12. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíží pozemku pare. č. 5837/3, k. u. Velké Meziříčí

13. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíží pozemků pare. č. 1634/1, 1745/5, 2770/1, 2771/3,
2772/1, 2774, 5883, k. u. Velké Meziříčí

14. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží
pozemků města pare. č. 1745/5, 2770/1, 2771/3, 2772/1, k. u.
Velké Meziříčí

15. Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní - budoucí plynárenské zařízení, k. u. Velké
Meziříčí, Sídliště Hliniště III

16. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2823, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Zámecká

17. Žádost o výpůjčku nebytových prostor
18. Změna nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s.,

umístění reklamního zařízení na pare. č. 3967
19. Změna nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s.,

umístění reklamního zařízení na pare. č. 5894/2



20. Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl.
Kostelní 1900

21. Rozpočtové opatření - volba prezidenta republiky
22. Rozpočtové opatření - dar pro Projekt Šance
23. Rozpočtové opatření - cyklostezka Karlov
24. Rozpočtové opatření - chodník Lhotky
25. ZS Mostiště - nabídka nepotřebného majetku
26. Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění

skupin AM, AI, A2 a A na rok 2023
27. Souhlas zřizovatele
28. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc

prosinec 2022
29. Hodnocení práce jednatele společnosti JUPITER dub, s. r. o. Velké

Meziříčí za měsíc prosinec 2022
30. Zapojení transferů do rozpočtu města
31. Komise rady města - personální obsazení
32. Různé
33. Závěr

168/8/RM/2023 Žádost o uzavření náměstí z důvodu konání charitativního koncertu Muzikanti
dětem dne 27. 5. 2023

I. Rada města souhlasí

s uzavřením náměstí z důvodu konání 15. ročníku charitativního koncertu Muzikanti dětem následovně:
- v pátek 26. 5. 2023:
18.00 - 22 00 hod částečné uzavření náměstí - spodní strana - stavba pódia
-v sobotu 27. 5. 2023:

05.00 - 12.00 hod částečné uzavření náměstí - spodní strana - stavba pódia a aparatury, zvukové zkoušky
12.00 - 24.00 hod úplné uzavření náměstí - charitativní koncert Muzikanti dětem
Žadatel si na odboru

užívání komunikace.

l. Aleně Hortové

1. 1. vyrozumět žadatele o výsledku usnesení
Termín: 20. 1.2023

2. Janu Klikarovi

2. 1. zajistit organizaci a dohled dne 27. 5. 2023 na akci charitativní koncert Muzikanti dětem

Termín: 27.5.2023

169/8/RM/2023 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemků p. č. 5280/20, 5633/3, 5633/9, 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, IČ; 280 85 400 k tíži pozemků města pare. č. 5280/20, 5633/3,
5633/9, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení VN a telekomunikační
síť na pozemcích a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno bude zahrnovat též
právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově
neomezené, a za jednorázovou náhradu, která bude stanovena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem
na základě geometrického plánu po realizaci stavby. 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 oprávněna. K takto
stanovené částce bude připočtena platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá



l. Mgr. Anně Kovářové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.

Termín: 29.3.2023

170/8/RM/2023 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemků p. č. 2843, 3553/2, 3588, 3610/1, 3618/3, 3618/5, 3627/112, 3627/94, 3627/97,
3800/16, 3800/38, 3800/71, 3810/1, 5658, 6404/15, 6404/4, 6404/6, 6405/2, k. u. V. Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízeni' věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400 k tíz\ pozemků města pare. č. 2843, 3553/2, 3588,
3610/1, 3618/3, 3618/5, 3627/112, 3627/94, 3627/97, 3800/16, 3800/38, 3800/71, 3810/1, 5658, 6404/15,
6404/4, 6404/6, 6405/2, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení VN,
NN, telekomunikační síť na pozemcích a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí
oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno bude
zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno jako
časově neomezené, a za jednorázovou náhradu, která bude stanovena znaleckým posudkem vypracovaným
znalcem na základě geometrického plánu po realizaci stavby. Výpočet ceny věcného břemene bude proveden
v souladu s oceňovací vyhláškou č. 441/2013 Sb., pro výpočet ceny bude použita jako základní cena stavebního
pozemku cena v místě a čase obvyklá. Vyhotovení znaleckého posudku zajistí na své náklady Budoucí
oprávněná. K takto stanovené částce bude připoftena platná sazba DPH.

II. Rada města ukládá

l. Mg r. Anně Kovářové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 29.3. 2023

171/8/RM/2023 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemku pare. č. 2868/2 k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavřeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízem věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400 k tíži pozemku města pare. č. 2868/2, k. u. Velké
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy -kabelového vedení NN na pozemek a za účelem jejího
provozováni, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu na pozemku. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční
soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, a za jednorázovou náhradu, která
bude stanovena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem na základě geometrického plánu po realizaci
stavby. 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. Anně Kovářové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 29.3.2023

172/8/RM/2023 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemku pare. č. 2823, 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, IČ: 280 85 400 k tíží pozemku města pare. č. 2823, k. u. Velké



Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN a kabelového pilíře - na pozemku a za
účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat distribuční soustavu na pozemku a právo budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo
věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené za jednorázovou náhradu, která bude stanovena
znaleckým posudkem vypracovaným znalcem na základě geometrického plánu po realizaci stavby. Výpočet ceny
věcného břemene bude proveden v souladu s oceňovací vyhláškou č. 441/2013 Sb. a 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. Anně Kovářové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.

Termín: 29. 3. 2023

173/8/RM/2023 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků pare. č. 3800/38, 3800/71, 6404/4, 6405/2, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400 k tíží pozemků města pare. č. 3800/38, 3800/71,
6404/4, 6405/2, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení
VN; telekomunikační síť na pozemcích a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí
oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno bude
zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno jako
časově neomezené, a za jednorázovou náhradu, které bude stanovena znaleckým posudkem vypracovaným
znalcem na základě geometrického plánu po realizaci stavby. 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. Anně Kovářové
1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.

Termín: 29. 3.2023

174/8/RM/2023 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemku pare. č. 757/13, 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 tíží pozemku města pare. č. 757/13, k. u. Velké Meziříčí, za účelem
umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemek a za účelem jejího provozování, jejímž
obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na
pozemku. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo
věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené za jednorázovou náhradu, která bude stanovena
znaleckým posudkem vypracovaným znalcem na základě geometrického plánu po realizaci stavby. Výpočet ceny
věcného břemene bude proveden v souladu s oceňovací vyhláškou č. 441/2013 Sb. a 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. Anně Kovářové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.

Termín: 29. 3. 2023



175/8/RM/2023 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži
pozemku pare. č. 5837/3, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch České republiky -
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IC: 70885184 k tíži
pozemku pare. č. 5837/3, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění světelné signalizace a úpravu dopravního
řešení. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, za jednorázovou náhradu, která bude
stanovena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem na základě geometrického plánu po realizaci stavby.
Tento znalecký posudek bude hradit Budoucí oprávněná. 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. Anně Kovářové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.

Termín: 28.2.2023

176/8/RM/2023 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíží
pozemků pare. č. 1634/1, 1745/5, 2770/1, 2771/3, 2772/1, 2774, 5883, 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, IČ: 280 85 400 ktíži pozemků města pare. č. 1634/1, 1745/5, 2770/1,
2771/3, 2772/1, 2774, 5883, k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelových pilířů,
kabelového vedení NN a uzemnění na pozemcích a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo
budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno
bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude
zřízeno jako časově neomezené, a za jednorázovou náhradu, která bude stanovena znaleckým posudkem
vypracovaným znalcem na základě geometrického plánu po realizaci stavby. 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. Anně Kovářové

1. 1. Učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.

Termín: 29.3.2023

177/8/RM/2023 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíží pozemků města pare.
č. 1745/5, 2770/1, 2771/3, 2772/1, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CFHN a. s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, ktíži pozemků města pare. č. 1745/5, 2770/1,
2771/3, 2772/1, všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí, za účelem umístění podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě - ochranných trubek HDPE pro optické kabely včetně související infrastruktury v délce
950 m; na pozemku pare. č. 2771/3 3x kabelovou komoru s optickou spojkou a na pozemku pare. č. 2772/1 Ix
kabelovou komoru s optickou spojkou, 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. 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. Anně Kovářové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 28.2.2023

178/8/RM/2023 Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní - budoucí plynárenské zařízení, k. ú.
Velké Meziříčí, Sídliště Hliniště III

I. Rada města schvaluje
uzavřeni smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí nájemní na plynárenské zařízení - v budoucnu na pozemcích pare. č. 3667, 3700/10, 3646/5,
3627/88, 3627/125, 3627/127, k. ú. Velké Meziříčí realizovaného plynárenského zařízení s názvem: „RÓZ, Velké
Meziříčí, lokalita Sídliště Hliniště III, STL plynovod a 21 PP" mezi městem Velké Meziříčí jako pronajímatelem
společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klišé, 400 Ol Ústí nad Labem jako nájemcem.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Anně Kovářové

1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy.
Termín: 15.3.2023

179/8/RM/2023 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2823, k. u. Velké Meziříčí, úl. Zámecká

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca l m2 z pozemku pare. č. 2823, k. u. Velké Meziříčí za účelem
umístění odrazového zrcadla.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronice Ficové

1. 1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 1. 2.2023

180/8/RM/2023 Žádost o výpůjčku nebytových prostor

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor - zasedací místnosti o rozloze 43 m2 v prvním patře budovy č. p.
29, která je součástí pozemku p.č. 272 v k. ú. Velké Meziříčí - radnice. Radnická 29/1, Velké Meziříčí za účelem
provozování bezplatné osobní poradny
II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronice Ficové

1. 1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.
Termín: 28. 2. 2023

181/8/RM/2023 Změna nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s., umístění reklamního
zařízeni na pare. č. 3967

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy ze dne 26. 10. 2011 ve znění dodatku č. l ze dne 30. 6. 2021
uzavřené mezi měď:em jako pronajímatelem a společností BigBoard Praha, a. s., se sídlem Na strži 2097/63, Krč,
140 00 Praha 4, IC: 242 26 491 jako nájemcem na umístění reklamního panelu na pozemku pare. č. 3967 u
dálnice Dl, obec a k. u. Velké Meziříčí, a to tak, že město je oprávněno v měsíci květnu a srpnu každého roku
bezplatně umístit reklamu na obě části reklamní plochy a společnost BigBoard Praha, a. s. je povinna umožnit
umístěni reklamy. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
II. Rada města ukládá



l. Ing. Bc. Veronice Ficové

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti, zveřejnit záměr změny smlouvy a připravit materiál projednání
rady města

Termín: 28.2.2023

182/8/RM/2023 Změna nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a. s., umístění reklamního
zařízení na pare. č. 5894/2

I. Rada města odkládá

bod Změna nájemní smlouvy se společnostní BigBoard Praha, a. s., umístění reklamního zařízení na pare. č.
5894/2

II. Rada města ukládá

l. Ing. Bc. Veronice Ficové

1. 1. připravit materiál na schůzi rady města

Termín: 28.2. 2023

183/8/RM/2023 Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt na úl. Kostelní 1900

I. Rada města schv

zaslat vyrozumění že se jí nájem bytu na
adrese Kostelní 1900/1, Velké Mezím ne bnov onajímatel město Velké Meziříčí požaduje byt k
1. 7. 2023 vyklidit a předat. V případě, že ani osoby, s kterými byt užívá, nebudou nadále

r - vinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, souhlasí rada města s uzavřením nové nájemní smlouvy s
na výše uvedený byt na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného 66,- Kč/m2/měsíc.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové

1. 1. zaslat (byt Kostelní 1900) vyrozumění o neobnovení smlouvy.
Termín: 1.3.2023

2. Dagmar Bdinkové

2. 1. v případě dodržování ustan vení nájemní smlouvy připravit nájemní smlouvu na byt Kostelní
1900/1 pro

Termín: 15.7.2023

184/8/RM/2023 Rozpočtové opatření - volba prezidenta republiky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 101 899,- Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 101 899,- Kč - § 6118 náklady spojené s volbou prezidenta republiky

II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpoftu města

Termín: 30. 1. 2023

185/8/RM/2023 Rozpočtové opatření - dar pro Projekt Šance

I. Rada města neschvaluje
rozpočtové opatření - dar pro Projekt Šance



II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. sdělit usnesení žadateli

Termín: 31. 1.2023

186/8/RM/2023 Rozpočtové opatření - cyklostezka Karlov

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 12 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozděleni: 12 tis. Kč - § 2219 ORG 769 cyklostezka Karlov - audit bezpečnosti pozemní komunikace k žádosti
o dotaci IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

187/8/RM/2023 Rozpočtové opatření - chodník Lhotky

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 104 tis. Kč - § 6409 rezerva místní části Lhotky
Rozdělení: 31 tis. Kč - § 2219 geometrické zaměření trasy chodníku Lhotky

73 tis. Kč - § 2219 studie proveditelnosti chodníku Lhotky
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31. 1.2023

Termín: 31. 1.2023

188/8/RM/2023 ZŠ Mostiště - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí

Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí,
Mostiště 50 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:
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50....................... 184.850,30 Kč

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 20.1.2023

189/8/RM/2023 Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM, AI,
A2 a A na rok 2023.

I. Rada města rozhodla



uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc.č. 3596/9 o celkové výměře 1876 m2, ostatní
plocha, v obci a k. u. Velké Meziříčí, pro účely provádění výcviku žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM, AI,
A2 a A, na rok 2023 dle předloženého návrhu smlouvy s ná'emci

II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1. 1. Zajistit podpisy nájemní smlouvy.

Termín: 25.1.2023

190/8/RM/2023 Souhlas zřizovatele

I. Rada města souhlasí

se zapojením Dózy-střediska volného času Velké ̂Meziříčí, příspěvkové organizace do výzvy Operačního
programu Jan Amos Komenský, Šablony pro MS a ZS s projektem Vzdělávání v SVČ VM.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předat usnesení žadateli

Termín: 20. 1.2023

191/8/RM/2023 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s.r.o. za měsíc prosinec 2022

192/8/RM/2023 Hodnocení práce jednatele společnosti JUPFTER dub, s.r.o. Velké Meziříčí za měsíc
prosinec 2022

193/8/RM/2023 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci lednu 2023 do rozpočtu města Velké
Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

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

Termín: 31. 1.2023

194/8/RM/2023 Komise rady města - personální obsazení

I. Rada města stanovuje
u komise bytové:
l. předmět činnosti komise:
Komise bytová je poradním a iniciativním orgánem rady města při rozhodování o uzavření nájemní smlouvy na
byt, s výjimkou bytů v domech s pečovatelskou službou a bytů ve školách. Komise se vyjadřuje k zařazení a
vyřazení žádostí o byt a o výměnu bytu, ke směně bytů a doporučuje radě města nejvhodnějšího žadatele na
obsazení volného bytu
2. počet členů komise: 5
3. členy komise jmenuje: Ing. Františka Komínka, Ing. Blanku Přibylovou, Patrika Stupku.
4. předsedou komise jmenuje: Pavla Peška
5. zapisovatele /tajemníka/ komise jmenuje: Ing. Magdalénu Kašparovou, vedoucí odboru správy majetku a
bytů, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: JUDr. Andreu Vašíčkovou



II. Rada města stanovuje
u k m"se léto isecké:

l. předmět činnosti komise:
projednání návrhu textu kroniky města
2. počet členů komise: 5
3. čteny komise jmenuje: Jana Šulera, Mgr. Martina Štindla, Ph.D., Mgr. Kateřinu Malouškovou, MVDr. Jana
Kotena.

4. předsedkyní komise jmenuje: PhDr. Marii Ripperovou
5. zapisovatelem /tajemníkem/ komise jmenuje: Ing. Pavla Stupku, vedoucího odboru školství a kultury, který
bude mít hlas poradní /není členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: Mgr. Josefa Prokopa
III. Rada města stanovuje
pro komisi životního prostředí:

l. předmět činnosti komise:
komise je poradním orgánem rady města na úseku životního prostředí, využívá při své činnosti názory občanů
města v této oblasti a spolupracuje se státní správou a dalšími orgány a organizacemi. Hlavní činností komise
je posouzení návrhů kácení, údržby a výsadby zeleně, zde je vhodné nezapomenout i na možnost navrhnout k
ochraně význačné stromy v obvodu města jako Památný strom. Dále vybírat plochy k náhradní výsadbě zeleně
a posuzovat navrhované projekty v rámci nových návrhů zeleně města. Dále komise řeší aktuální požadavky
ze strany rady města postoupené komisi k posouzení
2. počet členů komise: 7
3. členy komise jmenuje: Jindřicha Kučeru, Františka Řiháka, Danielu Havlátovou, Jaroslava Malce, Bc. Pavla
Oulehtu.

4. předsedou komise jmenuje: Ing. Jana Oulehlu
5. zapisovatelem /tajemníkem/ komise jmenuje: Ing. Michaelu Chmelíčkovou, referentku odboru životního
prostředí, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: MUDr Libora Beneše
IV. Rada města stanovuje
u komise redakční r

l. předmět činnosti komise:

Redakční rada je iniciativní, poradní a metodický orgán, který úzce spolupracuje s tiskovým úsekem odboru
školství a kultury Městského úřadu Velké Meziříčí. Redakční rada je ze své činnosti odpovědná radě města.
Redakční rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 46/2000 Sb.,
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (tiskový zákon) a usneseními rady města ve vztahu ke své působnosti.
2. počet členů komise: 5
3. cleny komise jmenuje: Ing. Jiřího Bártu, Mgr. Martina Štindla, Ph. D., Petrose Martakidise, Mgr. Markétu
Slámovou.

4. předsedkyní komise jmenuje: Mgr. Dagmar Handovou Navrátilovou
5. zapisovatele/tajemníka/ komise jmenuje: Mgr. Zuzanu Najtovou, šéfredaktroku Velkomeziříčska, která bude
mít hlas poradní /není členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: Martina Kamana
V. Rada města stanovuje
u komise kul ní stovního ruchu:
l. předmět činnosti komise:

Iniciativní a poradní orgán rady města pro kulturu a cestovní ruch. Sbírá a konzultuje připomínky a podněty
v dané oblasti, usnáší se na doporučeních radě města, plní drobné úkoly od rady města a poskytuje jí konzultace.
Dále:

• Poskytuje pomoc neorganizovaným aktérům v kultuře, koordinuje termíny akcí.
• Vyjadřuje se k plánovaným kulturním akcím a hodnotí akce proběhlé.
• Poskytuje zpětnou vazbu na činnost kulturních příspěvkových organizací a Jupiter

dubu s. r. o. po stránce obsahové náplně a prostředí pro návštěvníky.
• Konzultuje tvorbu a aktualizaci koncepce kultury a komentuje její plnění.
• Konzultuje přípravy významných akcí města - pouť, kulturní léto atd.
• Připomínkuje pravidla grantového programu pro podpory kultury.
• Doporučuje radě města rozdělení prostředků grantového programu v souladu s jeho

pravidly.

2. počet členů komise: 11

3. členy komise jmenuje: Josefa Marka, Ing. Adama Štěpánka, Bc. Adelu Šoukalovou, Zdeňku Peterkovou,
Svatopluka Sturmu, Zuzanu Herodesovou, Mgr. Alici Trojanovou, Dušana Čermáka, Radima Svobodu.
4. předsedou komise jmenuje: Ing. Jana Bílka



5. zapisovatelem /tajemníkem/ komise jmenuje: Květoslavu Hladíkovou, referentku odboru školství a kultury,
která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: Martina Kamana
VI. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit aktualizaci údajů týkajících se členů komisí rady města na webových stránkách města
Termín: 20. 1. 2023

Vil. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat informaci o zvolení předsedů a členů komisí rady města personální a mzdové účetní MěÚ Velké
Meziříčí pro případné vyplácení schválených odměn a peněžních plnění za výkon funkce v komisí

Termín: 20. 1.2023
Vlil. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat informace o stanovení/zvolení/ předsedů a členů komisí rady města všem zvoleným osobám
Termín: 31. 1.2023


