
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 21. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 21.8.2019

722/21/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 21. schůze rady města ze dne 21. 8. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 21. schůze rady města ze dne 21. 8. 2019 PhDr. Marii Ripperovou a RNDr. Petra Vránu

723/21/RM/2019 Schválení programu 21. schůze rady města konané dne 21. 8. 2019

I. Rada města schvaluje
program 21. schůze rady města ze dne 21. 8. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 21. schůze rady města ze dne 21. 8. 2019
3. Schválení programu 21. schůze rady města ze dne 21. 8. 2019
4. Připomínky k zápisu z 20. zasedání rady města
5. Pronájem TJ Sokol
6. Prodloužení otevření věže kostela sv. Mikuláše
7. Souhlas s přijetím daru
8. Platové výměry ředitelů škol
9. Odvolání a jmenování člena komise
10. Žádost o povolení výjimky
11. Zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací
12. Zpráva o plnění a aktualizace Koncepce podpory kultury
13. Grantový program podpory sportu 2020
14. Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2020
15. Žádost o dofinancování služeb Oblastní charity Žďár na Sázavou v roce 

2019.
16. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 

služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 3627/52, k. ú. Velké Meziříčí
17. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 

služebnosti k tíži pozemků města, k. ú. Velké Meziříčí, u dálnice Dl
18. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 

služebnosti k tíži pozemků města, k. ú. Velké Meziříčí
19. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži 

pozemku města pare. č. 5646/2, k. ú. Velké Meziříčí
20. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 

2804/6, obec a k. ú. Velké Meziříčí
21. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 

300/1, pare. č. 2741/1, pare. č. 2851/9, pare. č. 5620/7 a pare. č. 5621, 
k. ú. Velké Meziříčí

22. Žádost o prodej pozemků pare. č. 3729/2, pare. č. 3730/2, pare. č. 
3727/3, pare. č. 3729/6, pare. č. 3727/2 pare. č. 3729/7 a pare. č. 
3727/1, k. ú. Velké Meziříčí

23. Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 3912/2 a pare. č. 3912/9, k. ú. 
Velké Meziříčí, ul. Sportovní

24. Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 2844 a pare. č. 417, k. ú. Velké 
Meziříčí, ul. Nová Říše

25. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou
26. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou
27. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 588, k. ú. Velké Meziříčí



28. Návrh na koupi pozemku pare. č. 134/13, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí
29. Návrh na koupi pozemků pare. č. 6051/131 a pare. č. 6051/115, k. ú. 

Velké Meziříčí
30. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Smrková
31. Žádost o směnu pozemků pare. č. 5999/173 a pare. č. 5999/174 za 

pozemek pare. č. 5977/3, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Oslavická
32. Budova rozvodny, pozemek pare. č. 2507 a část pozemku pare. č. 2506/1, 

k. ú. Velké Meziříčí, ul. Třebíčská
33. Návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní
34. Žádost o zahájení přípravy rekonstrukce tenisových kurtů
35. Přestávka
36. Rozpočtové opatření - projekt bezbariérovost ZŠ Sokolovská
37. Rozpočtové opatření - mapa města
38. Rozpočtové opatření - prodloužení otevření věže kostela
39. Moneta Bank - nabídka termínovaných vkladů
40. Předběžné rozpočtové opatření 6-7/2019 (ZM)
41. Rozpočtové opatření - víceúčelové sportoviště Olší nad Oslavou (ZM)
42. Rozpočtové opatření - chodník Dolní Radslavice (ZM)
43. Rozpočtové opatření - elektrocentrála SDH Mostiště (ZM)
44. Rozpočtové opatření - dotace na kulturní památky z Ministerstva kultury 

(ZM)
45. Rozpočtové opatření - komunikace Pod Strání (ZM)
46. Rozpočtové opatření - autobusová zastávka na ul. Novosady (ZM)
47. Rozpočtové opatření - čerpání fondu pronajatého majetku ZŠ Sokolovská 

(ZM)
48. Rozpočtové opatření - oprava regulační stanice plynu ZS Oslavická (ZM)
49. Rozpočtové opatření - opravy hřiště u ZŠ Oslavická (ZM)
50. Rozpočtové opatření - nákup mycích strojů pro ZŠ Školní (ZM)
51. Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení hřiště Kunšovec
52. Rozpočtové opatření - projekt přestavby internátu Hornoměstská na DPS 

(ZM)
53. Rozpočtové opatření - příspěvky SVK Zďársko (ZM)
54. Rozpočtové opatření - film k výročí událostí 17. listopadu (ZM)
55. Sociální služby města VM - úprava příspěvku na provoz a závazného 

ukazatele na platy (ZM)
56. Střednědobý výhled rozpočtu města Velké Meziříčí na období 2020 - 2024 

(ZM)
57. Finanční strategie města - zhodnocení současného stavu, návrh na 

umístění dočasně volných FP (ZM)
58. Program regenerace MPZ
59. Zprůjezdnění ulic Školní a Jižní ve Velkém Meziříčí
60. Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupin 

AM, AI, A2 a A na rok 2019.
61. Žádost o zapůjčení městského vozidla - hasiči SDH Velké Meziříčí
62. Jmenování do Komise pro informatiku Svazu měst a obcí České republiky
63. Pronájem tělocvičny v Hasičské zbrojnici na rok 2019/2020
64. Smlouva - hostovaná elektronická spisová služba Velká Bíteš pro 

organizace města
65. Desatero problémů Velkého Meziříčí
66. Evropský týden mobility 2019 ve Velkém Meziříčí
67. Podnájem nebytových prostor na zimním stadionu
68. Žádost o pronájem restaurace
69. Žádost o povolení akce pro veřejnost (rodiny s dětmi) - Portimo, o.p.s.
70. Různé
71. Závěr

724/21/RM/2019 Pronájem TJ Sokol 

I. Rada města bere na vědomí



informace ve věci úpravy nájemného v objektu č.p. 2068 na ulici Sportovní.
II. Rada města schvaluje
zvýšení ročního nájemného na částku 160 000 Kč za rok

III. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit na jednání rady příslušné dodatky k uzavřeným smlouvám

Termín: 30.9.2019

725/21/RM/2019 Prodloužení otevření věže kostela sv. Mikuláše

I. Rada města souhlasí
s prodloužením termínu otevření věže kostela sv. Mikuláše do 8. září 2019
II. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce uvedeného v příloze.
III. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. zajistit uzavření předloženého dodatku ke smlouvě o výpůjčce

Termín: 31.8.2019

2. Ing. Pavle Pólové
2.1. zajistit uzavření pojištění akce

Termín: 31.8.2019

726/2l/RM/2019 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím finančního účelového 
daru ve výši 3 tis. Kč na podporu činností vedoucích týmů v rámci soutěže "Stavíme z Merkuru" od Kraje 
Vysočina pro Základní školu Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkovou organizaci.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi 
1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 31.8.2019

727/21/RM/2019 Platové výměry ředitelů škol

728/21/RM/2019 Odvolání a jmenování člena komise

I. Rada města odvolává
člena školské komise Mgr. Petra Hladíka.
II. Rada města jmenuje
jmenuje členem školské komise Mgr. Karla Kaštana.

729/21/RM/2019 Žádost o povolení výjimky

I. Rada města povoluje
dle § 23 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) výjimku z nejnižšího počtu na 55 žáků pro Základní školu 
a mateřskou školu Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkovou organizaci na školní rok 2019/2020.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi



1.1. předat usnesení žadateli
Termín: 31.8.2019

730/21/RM/2019 Zprávy o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací

I. Rada města bere na vědomí
zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových organizací města za I. pololetí 2019.

731/21/RM/2019 Zpráva o plnění a aktualizace Koncepce podpory kultury

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předloženou zprávu o plnění a aktualizaci Koncepce podpory kultury města Velké 
Meziříčí 2014 a 2020.

732/21/RM/2019 Grantový program podpory sportu 2020

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Grantový program podpory sportu pro rok 2020 a vyhlásit Výzvu k předkládání 
žádostí dle přílohy
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2020 finanční prostředky ke 
Grantovému programu podpory sportu na rok 2020 takto:

oblast A - podpora mládeže ve výši 6 000 000 Kč
• podoblast A.l a A.2 - ve výši 5 000 000 Kč
• podoblast A.3 - ve výši 1 000 000 Kč 

oblast B - podpora dospělých ve výši 700 000 Kč
• podoblast B.l a B.2 - ve výši 700 000 Kč

III. Rada města ukládá

1. Ing. Zuzaně Villertové
1.1. ve spolupráci se sportovní komisí zajistit zveřejnění Výzvy k předkládání žádostí na úřední desce, 

administraci příjmu a vyhodnocení žádostí vč. předložení návrhu rozdělení dotací ke schválení 
zastupitelstvu na jednání v prosinci 2019.

Termín: 31.12.2019

733/2l/RM/2019 Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2020.

I. Rada města doporučuje zastupitelsvu města
vyhlášení Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2020 dle přílohy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2020 finanční prostředky ke Grantovému 
programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2020 takto:
- pro sociální služby zařazené do skupiny A ve výši 2 161 885,-Kč
- pro sociální služby zařazené do skupiny B ve výši 627 440,-Kč
III. Rada města ukládá

1. Mgr. Martě Muchové
1.1. zajistit zveřejnění Grantového programu na úřední desce, administraci a vyhodnocení žádostí vč. 

předložení návrhu na rozdělení dotací ke schválení zastupitelstvu na jednání v prosinci 2019.
Termín: 31.12.2019



734/21/RM/2019 Žádost o dofinancování služeb Oblastní charity Žďár na Sázavou v roce 2019. 

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nevyhovět Žádosti o dofinancování služeb Oblastní Charity Žďár nad Sázavou v roce 2019.

735/21/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemku města pare. č. 3627/52, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s.ř se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemku města pare. č. 3627/52, k. 
ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel VN a telekomunikační síť 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 na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč 
plus platná výše DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 6.9.2019

736/21/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemků města, k. ú. Velké Meziříčí, u dálnice Dl

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemků města: pare. č. 3958/1, 
pare. č. 3959, pare. č. 3960/3, pare. č. 5888, pare. č. 3960/1, pare. č. 5893, pare. č. 3961, pare. č. 3967 a pare. 
č. 3968, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel VN, telekomunikační síť, 2 
podpěrné body (sloupy) VN 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 její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude 
zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná výše DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 6.9.2019

737/21/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemků města, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemků města: pare. č. 2301/4, 
pare. č. 5707/31, pare. č. 5707/19, pare. č. 5707/23, pare. č. 5707/33 a pare. č. 5707/4, k. ú. Velké Meziříčí, za 
účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel VN 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 na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná výše DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 6.9.2019



738/21/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku 
města pare. č. 5646/2, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., 
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemku města pare. č. 5646/2, k. ú. Velké Meziříčí, 
za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN a pilíř NN 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 na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná výše DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 6.9.2019

739/21/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 2804/6, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 
Klišé, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, k tíži pozemku města pare. č. 2804/6, obec a k. ú. Velké Meziříčí, 
za účelem uložení plynárenského zařízení „STL plynovod a plynovodní přípojka pro RD č.p. 1164/32 na ulici 
Novosady ve Velkém Meziříčí, číslo stavby: 9900098603". 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 úhradu 24.200 Kč včetně DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti.

Termín: 13.9.2019

740/21/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 300/1, 
pare. č. 2741/1, pare. č. 2851/9, pare. č. 5620/7 a pare. č. 5621, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se 
sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemků města: pare. č. 300/1, pare. č. 2741/1, pare. č. 
2851/9, pare. č. 5620/7 a pare. č. 5621, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemního 
kabelového vedení NN a pojistkových skříní na pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude 
právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právo obnovy, 
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude 
zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná výše DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 13.9.2019

741/21/RM/2019 Žádost o prodej pozemků pare. č. 3729/2, pare. č. 3730/2, pare. č. 3727/3, pare. č. 
3729/6, pare. č. 3727/2 pare. č. 3729/7 a pare. č. 3727/1, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků pare. č. 3729/2, pare. č. 3730/2, pare. č. 3727/3, pare. č. 3729/6, pare. č. 
3727/2 pare. č. 3729/7 a pare. č. 3727/1, k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej 
předmětných pozemků spolku Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Velké Meziříčí, se sídlem Třebíčská



1000, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 00557374 za kupní cenu 60 Kč/m2 (pozemky pare. č. 3729/2 a pare. č. 
3730/2), 5 Kč/m2 (ostatní pozemky) a 4.500 Kč za trvalé porosty. Celková kupní cena činí 41.395 Kč.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města spolku a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva 

města.
Termín: 10.9.2019

742/21/RM/2019 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 3912/2 a pare. č. 3912/9, k. ú. Velké 
Meziříčí, ul. Sportovní

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 63 m2 z pozemku pare. č. 3912/2 (dle GP nová pare. č. 3912/13) a 
části o výměře 5 m2 z pozemku pare. č. 3912/9 (dle GP nová pare. č. 3912/14), oba pozemky obec a k. ú. Velké 
Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětných částí pozemků těmto spoluvlastníkům:

do
společného jmění manželů (podíl ve výši 2/3) a
■ (podíl ve výši 1/3), za kupní cenu 490 Kč/m2. Celková kupní cena činí 33.320 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení žadatelům a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 10.9.2019

743/21/RM/2019 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 2844 a pare. č. 417, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 
Nová Říše

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 34 m2 z pozemku pare. č. 2844 a části o výměře cca 5 m2 z 
pozemku pare. č. 417, oba pozemky obec a k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rodej předmětných částí pozemků těmto spoluvlastníkům:

(podíl 1/2) a
(podíl 1/2), za kupní cenu 490 Kč/m2.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 19.11.2019

744/21/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 45 m2z pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou, za roční 
nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro jednání rady města.

Termín: 18.9.2019

745/21/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou 

I. Rada města schvaluje



zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 60 m2z pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou, za roční 
nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál projednání rady města.

Termín: 18.9.2019

746/21/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 588, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 13 m2 z pozemku pare. č. 588, k. ú. Velké Meziříčí, za roční 
nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro jednání rady města.

Termín: 18.9.2019

747/21/RM/2019 Návrh na koupi pozemku pare. č. 134/13, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvinměst^chváliU<oupipozem^ výměře 657 m2, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí
od za cenu Kč/m2. Celková bude
činit 45.990 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 10.9.2019

748/21/RM/2019 Návrh na koupi pozemků pare. č. 6051/131 a pare. č. 6051/115, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města bere na vědomí
pachtovní smlouvu ze dne 20. 6. 2019 uzavřenou mezi propachtovatelem a
Zemědělským družstvem Oslavice jako pachtýřem a doporučuje zastupitelstvu města trvat na svém usnesení 
č. 196/8/ZM/2019 ze dne 25. 6. 2019, kdy schválilo koupi pozemku pare. č. 6051/131 o výměř^729 m2, k. ú. 
Velk^teziříč^jpozemkup^ 3.923 m2, k. ú. Velké Meziříčí od fl

| za kupní cenu 300 Kč/m2. Celková kupní cena bude
činit 2.595.600 Kč.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadateli, připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 10.9.2019

749/21/RM/2019 Návrh na směnu pozemků v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Smrková

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 5645/2 (dle GP nová pare. č. 5645/7) a pozemku 
pare. č. 5645/4 o výměře 35 m2, oba k. ú. Velké Meziříčí ve vlastnictví města za pozemek pare, č. 3900/20 o 
výměře 65 m2 a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu se spoluvlastníky



(podíl 1/2). Doplatek, ve výši 250 Kč/m2, uhradí město Velké Meziříčí a činí 6.000 Kč.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. záměr zveřejnit a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města

Termín: 10.9.2019

750/21/RM/2019 Žádost o směnu pozemků pare. č. 5999/173 a pare. č. 5999/174 za pozemek pare. 
č. 5977/3, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Oslavická

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny pozemku pare. č. 5999/174 a pare. č. 5999/173, oba pozemky obec a k. ú. Velké 
Meziříčí ve vlastnictví města Velké Meziříčí za pozemek pare. č. 5977/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit směnu předmětných pozemků s

(společné jmění manželů), 
výši 27.930 Kč ve prospěch města.
II. Rada města ukládá

s doplatkem ve

1. Ing. Blance Brodské
1.1. provést zveřejnění záměru směny pozemků a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 10.9.2019

751/21/RM/2019 Budova rozvodny, pozemek pare. č. 2507 a část pozemku pare. č. 2506/1, k. ú. 
Velké Meziříčí, ul. Třebíčská

I. Rada města ukládá
odboru správy majetku a bytů připravit podklady a materiál pro jednání rady města za účelem schválení 
zveřejnění záměru pronájmu pozemku pare. č. 2507 včetně stavby stojící na pozemku, k. ú. Velké Meziříčí.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. připravit materiál pro jednání rady města.

Termín: 2.10.2019

752/2l/RM/2019 Návrh smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi městem Velké Meziříčí a společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 
940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem.
II. Rada města ukládá

1. Věře Markové
1.1. zaslat spol. GasNet podepsané smlouvy.

Termín: 15.9.2019

753/21/RM/2019 Žádost o zahájení přípravy rekonstrukce tenisových kurtů 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyčlenit částku 200.000,- Kč na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce 
tenisových kurtů včetně oplocení na pare. č. 3910, k.ú. Velké Meziříčí, čímž dojde ke změně hospodářského 
výsledku pro r. 2019, jehož nová výše bude činit 4.580 tis. Kč.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. připravit materiál do ZM

Termín: 23.8.2019

754/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - projekt bezbariérovost ZŠ Sokolovská

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 4,5 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 4,5 tis. Kč - § 3113 projekt na řešení bezbariérovosti ZŠ Sokolovská
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31.8.2019

755/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - mapa města

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 35 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 35 tis. Kč - § 2141 pasivní mapa města na Náměstí vč. okolních úprav
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31.8.2019

756/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - prodloužení otevření věže kostela

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 7 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 7 tis. Kč - § 3319 náklady spojené s prodloužením otevření věže kostela
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31.8.2019

757/21/RM/2019 Moneta Bank - nabídka termínovaných vkladů 

I. Rada města souhlasí
s využitím možností zhodnocení finančních prostředků uvedených v nabídce od Moneta Bank ve formě 
jednorázových termínovaných vkladů a pověřuje finanční odbor k realizaci této krátkodobé investice v souladu s 
možnostmi rozpočtu a disponibility finančních prostředků na běžných účtech města tak, aby byla zajištěna 
pohotovostní likvidita pro plynulé zajištění vzniklých závazků města.

758/21/RM/2019 Předběžné rozpočtové opatření 6-7/2019 (ZM) 

I. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města schválit předběžné rozpočtové opatření 6/2019 a 7/2019 dle přílohy v souladu s usnesením 
ZM ze dne 18.12.2018 Č.62/3/ZM/2018, kterým ZM přesně vymezuje situace, kdy lze předběžné rozpočtové 
opatření provést.
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. doložit toto usnesení k provedenému rozpočtovému opatření

Termín: 30.9.2019

759/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - víceúčelové sportoviště Olší nad Oslavou (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 1 250 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou
Rozdělení: 1 250 tis. Kč - § 3412 víceúčelové sportoviště Olší nad Oslavou

760/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - chodník Dolní Radslavice (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 60 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Lhotky
Rozdělení: 60 tis. Kč - § 2219 PD chodník Dolní Radslavice - směr Březejc

761/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - elektrocentrála SDH Mostiště (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 70 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Mostiště
Rozdělení: 70 tis. Kč - § 5512 elektrocentrála SDH Mostiště

762/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - dotace na kulturní památky z Ministerstva kultury (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 1 295 tis. Kč - § 3322 dotace Ministerstva kultury na zachování a obnovu kulturních památek
Rozdělení: 1 295 tis. Kč - § 3322 poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek jednotlivým vlastníkům 
takto:

vlastník:
Kulturní památka: Zámek Velké Meziříčí
Akce obnovy: restaurování štukové omítky stěn arkády na vnitřním nádvoří 
Celkové náklady akce: 429.550,- Kč
Dotace: 305.000,- Kč

Vlastník:
Kulturní památka: Zámek Velké Meziříčí
Akce obnovy: restaurování malířské výzdoby arkády na vnitřním nádvoří 
Celkové náklady akce: 903.900,- Kč
Dotace: 620.000,- Kč

3. Vlastník: Židovská obec Brno, tř. kpt. Jaroše 1922/3, Brno-Černá pole 
Kulturní památka: Zámek Velké Meziříčí 
Akce obnovy: Stará synagoga 
Celkové náklady: 565.800,- Kč
Dotace: 270.000,- Kč



4. Vlastník:

Kulturní památka: dům č. p. 119
Akce obnovy: repasování dvou vrat průjezdu
Celkové náklady: 120.405,- Kč
Dotace: 53.000,- Kč

Vlastník: HHflHHHflBHHflHH
Kulturní památka: dům č. p. 8 
Akce obnovy: výměna čtyř oken do ulice 
Celkové náklady: 104.000,- Kč
Dotace: 47.000,- Kč

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací vlastníkům kulturních 
památek.

763/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - komunikace Pod Strání (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 890 tis. Kč - § 2299 ORG 2288 příjmy z pokut - úsekové měření Dl
Rozdělení: 890 tis. Kč - ORG 752 ulice Pod Strání (300 tis. Kč - § 2212 komunikace, 300 tis. Kč - § 2219 
chodníky, 290 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství)

764/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - autobusová zastávka na ul. Novosady (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 68 tis. Kč - § 2212 opravy komunikací po městě
Rozdělení: 68 tis. Kč - § 2221 autobusová zastávka na ul. Novosady

765/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - čerpání fondu pronajatého majetku ZŠ Sokolovská (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 100 tis. Kč - pol. 8115 fond pronajatého majetku ZŠ Sokolovská
Rozdělení: 100 tis. Kč - § 3113 zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Sokolovská - výměna osvětlení a koberců, 
revize elektroinstalace a malování

766/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - oprava regulační stanice plynu ZŠ Oslavická (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 250 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 250 tis. Kč - § 3113 oprava regulační stanice plynu ZŠ Oslavická

767/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - opravy hřiště u ZŠ Oslavická (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 180 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 180 tis. Kč - § 3113 opravy hřiště u ZŠ Oslavická



768/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - nákup mycích strojů pro ZŠ Školní (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 300 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 300 tis. Kč - § 3113 myčky na nádobí pro ZŠ Školní - náklady hrazené městem

769/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - veřejné osvětlení hřiště Kunšovec

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření
Zdroj: 49 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 49 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení na víceúčelovém hřišti Kunšovec

770/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - projekt přestavby internátu Hornoměstská na DPS (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 300 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 300 tis. Kč - § 4351 projektová dokumentace přestavby internátu SŠŘS Hornoměstská na dům s 
pečovatelskou službou - dofinancování

771/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - příspěvky SVK Žďársko (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření:

1. Zdroj: 
Rozdělení:

120 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
60 tis. Kč - ORJ 6349 § 2310 příspěvek SVK Žďársko - PD vodovod Oslavická 
60 tis. Kč - ORJ 6349 § 2321 příspěvek SVK Žďársko - PD kanalizace Oslavická

2. Zdroj: 10 tis. Kč - § 6409 rezerva m. č. Olší nad Oslavou
Rozdělení: 10 tis. Kč - ORJ 6349 § 2321 příspěvek SVK Žďársko - PD kanalizace Olší nad Oslavou

772/21/RM/2019 Rozpočtové opatření - film k výročí událostí 17. listopadu (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 60 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 60 tis. Kč - § 3113 film k výročí událostí 17. listopadu

773/21/RM/2019 Sociální služby města VM - úprava příspěvku na provoz a závazného ukazatele na 
platy (ZM)

I. Rada města doporučuje
a) zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 739 tis. Kč - § 4351 snížení příspěvku na provoz pro Sociální služby města Velké Meziříčí
Rozdělení: 739 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

b) zastupitelstvu města schválit snížení závazného ukazatele na platy pro Sociální služby města Velké Meziříčí 
pro rok 2019 o částku 4.039.000 Kč takto:

stávající výše závazného ukazatele na platy 2019: 7 721 000,- Kč
nová výše závazného ukazatele na platy 2019: 3 682 000,- Kč
II. Rada města doporučuje



a) zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 60 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 60 tis. Kč - § 4351 zvýšení příspěvku na provoz pro Sociální služby města Velké Meziříčí - navýšení
platových tarifů od 1.1.2019

b) zastupitelstvu města schválit zvýšení závazného ukazatele na platy pro Sociální služby města Velké Meziříčí 
pro rok 2019 o částku 45 000 Kč takto:

stávající výše závazného ukazatele na platy 2019: 3 682 000,- Kč
nová výše závazného ukazatele na platy 2019: 3 727 000,- Kč

774/2l/RM/2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Velké Meziříčí na období 2020 - 2024 (ZM) 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Velké Meziříčí na období 2020 - 2024.

775/21/RM/2019 Finanční strategie města - zhodnocení současného stavu, návrh na umístění 
dočasně volných FP (ZM)

I. Rada města bere na vědomí
informativní materiál o současném stavu zhodnocování dočasně volných finančních prostředků města uložených 
do různých investičních instrumentů vč. aktuálního stavu jejich zhodnocení.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit umístění finančních prostředků města Velké Meziříčí do nákupu 50 kusů 
dluhopisů TRIKAYA 5,50/22 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,5 % p. a. v celkové hodnotě 
5.000.000,- Kč. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 100.000,- Kč, v listinné podobě s emisní 
lhůtou pro upisování dluhopisů do 30.9.2019.
Emitent je Trikaya Asset Management, a.s. se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ: 602 00, IČ: 292 02 
078, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6027, zastoupená 
Alexejem Veselým, místopředsedou představenstva. Se jmenovanou společností bude uzavřena Smlouva o 
úpisu a vydání dluhopisů.
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města pověřit uzavřením smlouvy se společností uvedenou v bodě II. usnesení starostu města 
Josefa Komínka.

776/21/RM/2019 Program regenerace MPZ

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu schválit program regenerace MPZ

777/2l/RM/2019 Zprůjezdnění ulic Školní a Jižní ve Velkém Meziříčí 

I. Rada města doporučuje
k žádosti školské rady, předložené ředitelem Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková 
organizace, zastupitelstvu města jako nejvyššímu orgánu vlastníka těchto komunikací, souhlasit 
s odstraněním pevné překážky - květináčů - na ulici Školní ve smyslu § 29 zákona č. 13/1997 Sb.ř 
o pozemních komunikacích, v platném znění a se zprůjezdněním ulic Školní a Jižní dle předloženého 
návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

778/21/RM/2019 Pronájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM, AI, 
A2 a A na rok 2019.

I. Rada města rozhodla



uzavřít nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. . č. 3596/8 o celkové výměře 3908 m2, 
orná půda, v obci a k. ú. Velké Meziříčí, pro účely provádění výcviku žadatelů o řidičská oprávnění 
skupin AM, AI, A2 a A, na rok 2019 dle předložených návrhů smlouvy s nájemci

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1-1. Zajistit podpisy nájemních smluv.
Termín: 2.9.2019

779/21/RM/2019 Žádost o zapůjčení městského vozidla - hasiči SDH Velké Meziříčí 

I. Rada města souhlasí
se zapůjčením osobního automobilu Renault RZ 2J1 2211 města Velké Meziříčí na dopravu družsW^riladých 
hasičů na družební návštěvu do chorvatského Tisna ve dnech 11.9.2019 až 15.9.2019, řidič -1

II. Rada města schvaluje
příspěvek na pohonné hmoty na cestu do Tisna a zpět. Všechny ostatní náklady bude hradit SDH Velké Meziříčí.

780/21/RM/2019 Jmenování do Komise pro informatiku Svazu měst a obcí České republiky 

I. Rada města schvaluje
jmenování Ing. Josefa Švece, vedoucího správního odboru k zastupování města Velké Meziříčí v Komisi pro 
informatiku předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

781/21/RM/2019 Pronájem tělocvičny v Hasičské zbrojnici na rok 2019/2020

I. Rada města souhlasí
s pronájmem tělocvičny v budově Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí pro Tělocvičnou jednotu Sokol Velké 
Meziříčí každý čtvrtek od 5. září 2019 do 25. června 2020.
II. Rada města souhlasí
s pronájmem tělocvičny v budově Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí pro Sdružení taoistického TAI-CHI 
Česká republika každou středu od 11. září 2019 do 24. června 2020 (mimo středy 25.12.2019 a 1.1.2020 - 
státní svátky) v čase od 17:00 do 19:00 hod. a každý čtvrtek od 26. září 2019 do 30. ledna 2020 
včetně (mimo 26.12.2019) v čase od 18:00 do 19:00.
III. Rada města souhlasí
s výpůjčkou tělocvičny a sálu v Hasičské zbrojnici ve Velkém Meziříčí na školní rok 2019/2020 pro Dózu- 
středisko volného času Velké Meziříčí každé pondělí, úterý a středu.
IV. Rada města souhlasí
s výpůjčkou Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí na nepravidelnou zájmovou činnost (kulturní a sportovní 
akce) ve školním roce 2019/2020 pro Dózu-středisko volného času Velké Meziříčí.
V. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. připravit Smlouvu o pronájem nebytových prostor k podpisu mezi městem Velké Meziříčí a Tělocvičnou 

jednotou Sokol Velké Meziříčí.
Termín: 6.9.2019

2. JUDr. Vilmě Drápelové
2.1. připravit Smlouvu o pronájem nebytových prostor k podpisu mezi městem Velké Meziříčí a Sdružením 

taoistického TAI-CHI Česká republika.
Termín: 6.9.2019



782/21/RM/2019 Smlouva - hostovaná elektronická spisová služba Velká Bíteš pro organizace města

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Smlouvy o postoupení hostované elektronické licence VĚRA - spisová služba s městem Velká Bíteš.
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. připravit k podpisu Smlouvu o postoupení licence.

Termín: 30.9.2019

783/2l/RM/2019 Desatero problémů Velkého Meziříčí 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o výsledku hlasování nejpalčivějších problémů města z pohledu jeho 
obyvatel v roce 2019.

784/21/RM/2019 Evropský týden mobility 2019 ve Velkém Meziříčí

I. Rada města souhlasí
s podpisem Charty 2019 (Evropský týden mobility) za podmínek:
1) zorganizování týdne aktivit, od pondělí 16. do neděle 22. září 2019, s přihlédnutím na téma "Multimodalita" v 
rámci výzvy "Projdi se s námi!"
2) uskutečnění nového a stálého opatření, které přispěje k postupnému přechodu od využití osobního 
automobilu k prostředkům dopravy šetrnějším k životnímu prostředí:

• pořízením elektromobilu - referentské vozidlo MěÚ
• rekonstrukce části ulice Nábřeží
• rekonstrukce části ulice Třebíčská

3) zorganizování Dne bez aut, tj. vyčlenění jedné nebo více oblastí pouze pro chodce, cyklisty a veřejnou 
dopravu po dobu nejméně jednoho celého dne. Evropský den bez aut se uskuteční dne 19. září 2019, 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 2019 ve Velkém Meziříčí.
III. Rada města souhlasí
s uzavřením části ulice Ostrůvek (asi 100m) před budovou Kopretiny - centra pro rodiče s dětmi a Chaloupek o. 
p. s. Velké Meziříčí - zařízení pro zájmové a další vzdělávání dne 19. září 2019 od 7.00 - 18.00 hod., v rámci 
"Evropského týdne mobility"

785/21/RM/2019 Podnájem nebytových prostor na zimním stadionu

I. Rada města souhlasí
s podnájmem nebytových irostor na Zimním stadionu, Vrchovecká 37, Velké Meziříčí,

786/21/RM/2019 Žádost o pronájem restaurace

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí
bere na vědomí žádost o pronájem restaurace JUPITER

787/2l/RM/2019 Žádost o povolení akce pro veřejnost (rodiny s dětmi) - Portimo, o.p.s.



I. Rada města schvaluje
Portimu, o.p.s. uspořádat akci pro veřejnost (rodiny s dětmi) dne 31.8.2019 od lOh do 18h na Rozkoši ve 
Velkém Meziříčí (prostor před Kavárnou Panther).


