
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 9. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 18. 1. 2023

195/9/RM/2023 Určení ověřovatelů zápisu z 9. schůze rady města ze dne 18. l. 2023

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 9. schůze rady města ze dne 18. l. 2023 JUDr. Andreu Vašíčkovou a MUDr.
Libora Beneše

196/9/RM/2023 Schválení programu 9. schůze rady města konané dne 18. l. 2023

I. Rada města schvaluje
program 9. schůze rady města ze dne 18. l. 2023:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelfi zápisu z 9. schůze rady města ze dne 18.

l. 2023
3. Schválení programu 9. schůze rady města konané dne 18. l.

2023
4. Připomínky k zápisu z 8. zasedání rady města
5. Prodloužení nájemních smluv na byty a ubytovací jednotku
6. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo

6522341172 - MHD Velké Meziříčí 2023 - dopravce ZDAR, a. s.
7. Rozpočtové opatření - vratký dotací v rámci finančního

vypořádání

8. Rozpočtové opatření - dar na fotbalový turnaj Abraham Cup
9. Osvědčení pro člena zastupitelstva města
10. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce předsedy komise pro

místní správu
11. Komise kulturní a cestovního ruchu - odvolání člena
12. Komise bytová - jmenování a odvolání člena
13. Komise rady města - zřízení nové komise + personální

obsazení komisí
14. Různé
15. Závěr

197/9/RM/2023 Prodloužení nájemních smluv na byty a ubytovací jednotku
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 V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
do 31.03. 2023,

• ubyt c'jednotka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s
do 31. 01.2024,

• ovt na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
do 31. 01. 2024,

• byt na adrese Mírová 1888/54 ve Velkém Meziříčí s do
31.08.2023,



byt na adrese Čermákova 2039/53 ve Velkém Meziříčí s
31. 01. 2024.

do

V ostatním zůstávají shora uvedené smlouvy beze změny.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. DřiDravit k podpisu dodatky na byty a vtovací jednotku na adrese V Jirchářích 313/6
hřínoyská 540/20 Bezručova 1543/12 ( ), Mírová 1888/54

), Čermákova 2039/53 ).
Termín: 28.2.2023

198/9/RM/2023 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 6522341172 -
MHD Velké Meziříčí 2023 - dopravce ZDAR, a. s.

I. Rada města rozhodla

podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě
spočívající v provozování městské hromadné autobusové dopravy ve Velkém Meziříčí na rok 2023 se
stávajícím provozovatelem městské hromadné autobusové dopravy společností ZDAR a. s., Jihlavská
759/4, 591 Ol Žďár nad Sázavou, IČ 46965815.
II. Rada města rozhodla

dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných
službách v přepravě cestujících po železnici a silnicí,, že nezveřejní informace uvedené v článku 7
odst. 2 Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě
cestujících po železnici a silnicí, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť smlouva o veřejné službě
spočívající v provozování městské hromadné autobusové dopravy se týká poskytování méně než
50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.

III. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1. 1. Zajistit podpis smlouvy o veřejných službách č. 6522341172 a zajistit její zveřejnění v registru
smluv a na webu města Velké Meziříčí po dobu platnosti smlouvy.

199/9/RM/2023 Rozpočtové opatření - vratký dotací v rámci finančního vypořádání

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 134 117,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 134 117, 00 Kč - § 6402 vratká dotace na volby prezidenta - přípravná fáze a

vratká dotace na výkon sociální práce
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpoftové opatření do rozpočtu města.

200/9/RM/2023 Rozpočtové opatření - dar na fotbalový turnaj Abraham Cup

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 000, - Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 000,- Kč - 3419 poskvtnutí daru

11. ročníku turnaje Abraham Cup dne 4.3.2023
na pořádání



II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpoftu města

III. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. vyhotovit darovací smlouvu

Termín: 14.2.2023

Termín: 28.2.2023

201/9/RM/2023 Osvědčení pro člena zastupitelstva města

I. Rada města osvědčuje
že pan Ing. Jan Oulehla, první náhradník z kandidátní listiny volební strany Společně VM, se stal dne
17. 01.2023 členem zastupitelstva města Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat Ing. Janu Oulehlovi písemné osvědčení o tom, že se od 17.01.2023 stal členem
zastupitelstva města Velké Meziříčí.

Termín: 27. 1.2023

202/9/RM/2023 Rozhodnutí o odměně za výkon funkce předsedy komise pro místní správu

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit
neuvolnenému členu zastupitelstva města v souladu s ustanovením § 72a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ode dne přijetí tohoto usnesení
odměnu za výkon funkce předsedy komise pro místní správu ve výši 5 100 Kč za měsíc.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit
neuvolnenému členu zastupitelstva města v souladu s ustanovením § 72a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ode dne přijetí tohoto usnesení
odměnu za výkon funkce člena komise pro místní správu ve výši 2 400 Kč za měsíc.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit
v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
ve funkci předsedy nebo člena komise pro místní správu se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto
usneseni.

V případě nastoupení náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení této funkce bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
předsedům komisí pro místní správu užívání služebních mobilních telefonů s paušálem ve výši 500,-
Kč za měsíc (včetně DPH).
V. Rada města ukládá

l. Ing. Marku Svaříčkovi

předložit materiál k projednání na zastupitelstvo města.

Termín: 28. 2.2023

203/9/RM/2023 Komise kulturní a cestovního ruchu - odvolání člena



I. Rada města odvolává
člena komise kulturní a cestovního ruchu Josefa Marka

II. Rada města stanovuje
počet členů komise kulturní a cestovního ruchu v počtu 9 členů
III. Rada města odvolává

zapisovatelku /tajemnici/ komise kulturní a cestovního ruchu Květoslavu Hladíkovou, referentku
odboru školství a kultury, která měla plné hlasovací právo /byla členem komise/.
IV. Rada města jmenuje
zapisovatelem /tajemníkem/ komise Květoslavu Hladíkovou, referentku odboru školství a kultury,
která bude mít hlas poradní /není členem komise/
V. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. aktualizovat personální složení komise kulturní a cestovního ruchu na webových stránkách
města

Termín: 20. 1.2023
VI. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat informace jmenovaným a odvolaným osobám

Vil. Rada města ukládá
Termín: 20. 1.2023

l. Aleně Hortové

1. 1. předat informaci o odvolání a zvolení nových členů komise rady města personální a mzdové
účetní MěU Velké Meziříčí pro případné vyplácení schválených odměn a peněžních plnění za
výkon funkce v komisi

Termín: 20. 1.2023

204/9/RM/2023 Komise bytová - jmenování a odvolání člena

I. Rada města jmenuje
členem komise bytové MVDr. Ivo Sulce
II. Rada města odvolává

zapisovatelku /tajemnici/ komise bytové Ing. Magdalénu Kašparovou, vedoucí odboru správy
majetku a bytů, která měla plné hlasovací právo /byla členem komise/
III. Rada města jmenuje
zapisovatelem /tajemníkem/ komise bytové Ing. Magdalénu Kašparovou, vedoucí odboru správy
majetku a bytů, která bude mít hlas poradní /není členem komise/
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. aktualizovat personální složení bytové komise na webových stránkách města

V. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. předat informace jmenovaným a odvolaným osobám

VI. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

Termín: 20. 1. 2023

Termín: 20. 1.2023



1. 1. předat informaci o odvolání a zvolení nových členů komise rady města personální a mzdové
účetní MěU Velké Meziříčí pro případné vyplácení schválených odměn a peněžních plnění za
výkon funkce v komisi

Termín: 20. 1.2023

205/9/RM/2023 Komise rady města - zřízení nové komise + personální obsazení komisí

I. Rada města zřizuje
komisi seniorskou
II. Rada města stanovuje
u komise seniorské:

l. předmět činnosti komise:
iniciativní a poradní orgán rady města pro aktivní zapojení občanů z věkové kategorie 65+ do dění
města. Sbírá a konzultuje připomínky a podněty v této oblasti, usnáší se na doporučeních radě města,
plní drobné úkoly od rady města a poskytuje jí konzultace.
Dále:

• Připomínkuje a podílí se na tvorbě kulturního programu města se zaměřením
na seniory.

• Navrhuje a podílí se na pořádání besed a poraden.
• Připomínkuje veřejná prostranství a městské projekty z pohledu seniorů a

osob se sníženou pohyblivostí či orientací.

2. počet členů komise: 7
3. členy komise jmenuje: Mgr. Jiřinu Kecalovou, Alenu Doleželovou, Ing. Stanislava Rosu, Ing.
Miroslava Jurdu, Zdeňku Peterkovou.
4. předsedou komise jmenuje: JUDr. Dianu Kutnerovou
5. zapisovatele /tajemníka/ komise jmenuje: Mgr. Martu Muchovou, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: Mgr. Josefa Prokopa
III. Rada města stanovuje
u komise re enerace mě ské amátkové zón :
l. předmět činnosti komise:
provádí aktualizaci programu regenerace a vyhodnocuje plnění programu. Připravuje návrhy akcí
obnovy na následující rok. Projednává aktuální problematiku v Městské památkové zóně /možnost
využití památkově chráněných objektů, řešení dopravy, nová výstavba, úprava veřejných prostor,
zeleň, apod./
2. počet členů komise: 5
3. členy komise jmenuje: Ing. Stanislava Rosu, Radima Seifera, Ing. Petra Veličku, Ing. Jana Bílka.
4. předsedou komise jmenuje: Mgr. Ivanu Hladíkovou
5. zapisovatelem /tajemníkem/ komise jmenuje: Ing. Lucii Volfovou, referentku odboru výstavby a
regionálního rozvoje - úseku státní památkové péče, která bude mít hlas poradní /není členem
komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: Ing. Tomáše Bílka
IV. Rada města stanovuje
u komise školské:

l. předmět činnosti komise:

příprava zápisů do mateřských a základních škol. Přijímací řízení na střední školy. Vyhláška o
školských obvodech. Koncepční materiály o školství. Spolupráce s různými institucemi /OSPOD,
kurátor, policie městská i státní, Výchovný ústav mládeže. Chaloupky, pedagogicko-psychologická
poradna, BESIP, Welmez/
2. počet členů komise: 7
3. členy komise jmenuje: Mgr. Evu Bednářovou, Mgr. Karla Kašlána, Mgr. Zdeňku Požárovou, Bc.
Ing. Alenu Vidlákovou, Mgr. Evu Součkovou, Mgr. Jitku Dobrovolnou.
4. předsedou komise jmenuje: Mgr. Petra Blažka
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
V. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit aktualizaci údajů týkajících se členů komisí rady města na webových stránkách města
Termín: 27. 1.2023

VI. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

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

Termín: 27. 1.2023
Vil. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

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

Termín: 27. 1.2023


