
Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENÍ

z 77. schůze rady města Velké Meziříčí,
která se konala dne 24. 11. 2021

2596/77/RM/2021 Určení ověřovatelů zápisu ze 77. schůze rady města ze dne 24. 11. 2021

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 77. schůze rady města ze dne 24. 11. 2021 Mgr. Tomáše Rapušáka a MVDr
Ivo Sulce

2597/77/RM/2021 Schválení programu 77. schůze rady města konané dne 24. 11. 2021

I. Rada města schvaluje
program 77. schůze rady města ze dne 24. 11, 2021:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 77. schůze rady města ze dne

24. 11. 2021
3. Schválení programu 77. schůze rady města konané dne 24

11. 2021
4. Připomínky k zápisu z 76. zasedání rady města
5. Žádost o uzavření náměstí z důvodu konání akce Muzikanti

dětem
6. Uzemní studie Svit
7. Návrh Sportovní komise na jmenování nového člena a nového

předsedy
8. Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory

sportu 2022
9. Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti

pro rok 2022 - návrh rozdělení dotace
10. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti -

trojstranná smlouva - pare. č. 5695/1, k. u. Velké Meziříčí -
změna usneseni

11. Žádost o prodej pozemků pare. č. 1880/1 a pare. č. 1879/2,
obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. Nová

12. Žádost o prodej pozemku pare. č. 3442/2 a části pozemku
pare. č. 3453, k. u. Velké Meziříčí, lok. Amerika

13. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3834/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Záviškova

14. Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 53/11 a 900/7, k. u.
Mostiště u Velkého Meziříčí - návrh na zrušení usnesení a
nový návrh usnesení

15. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 4590/1, k. u. Velké
Meziříčí, lok. Fajtův kopec

16. Žádost o výpůjčku za účelem umístění dřevěných pobytových
palub. Palouky

17. Žádost o pronájem pozemku pare. č. 1879/2, obec a k. u.
Velké Meziříčí, úl. Nová

18. Návrh na koupi částí pozemků pare. č 4804/1 a 4808/10, k.
u. Velké Meziříčí



19. Návrh na koupi pozemků pare. č. 3928, 3929/2, 3929/3 a
části pozemku pare. č. 3930/3, k. u. Velké Meziříčí, lok, Tři
Kříže

20. Nabídka na bezúplatné nabytí pozemkB pod komunikací v
lokalitě Fajtův kopec, k. u. Velké Meziříčí

21. Pronájem garáže na úl. Čermákova č. p. 2065
22. Pronájem garáže na úl. Čermákova č. p. 2039
23. Pronájem garáže na úl. Čermákova č. p. 2064
24. Žádost o navýšení částky na rekonstrukci "Areálu zdraví"
25. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 6, 10.

2021
26. Grantový program podpory kultury - návrh na rozdělení

dotace

27. Koncepce rozvoje kultury města Velké Meziříčí
28. Dodatek č. 2 ke smlouvě o tisku a distribuci Velkomeziříčska
29. Dodatky smluv o výpůjčce pro příspěvkové organizace města
30. Vánoční bruslení se Zdravým městem
31. Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka
32. Návrh na odpis pohledávek
33. Zapojení transferů do rozpočtuměsta
34. Rozpočtové opatření - dotace Českému svazu včelařů
35. Rozpočtové opatření - vítání občánků
36. Rozpočtové opatření - převod dotace pro ZS Velké Meziříčí,

Sokolovská 470/13
37. Rozpočtové opatření - dotace pro Chaloupky v r. 2021
38. Sociální služby VM - úprava závazného ukazatele na platy v

r. 2021
39. Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2022
40. Dotace pro Jupiter dub 2022 - úprava rozpočtu města 2022

C. l

41. Dotace na hospodaření s lesy pro Technické služby v roce
2022 - úprava rozpočtu města 2022 č. 2

42. Dotace pro Chaloupky 2022 - úprava rozpočtu města 2022 č.
3

43. Dotace pro Český svaz žen 2022 - úprava rozpočtu 2022 č. 4
44. Dotace pro Český červený kříž 2022 - úprava rozpočtu města

2022 č. 5
45. Dotace pro spolek Junák - český skaut Velké Meziříčí 2022 -

úprava rozpočtu města 2022 č. 6
46. Dotace Českému svazu včelařů 2022 - úprava rozpočtu města

2022 č. 7
47. Regulace hazardu ve městě Velké Meziříčí
48. Rozpočtové opatření - vrácení FP do fondu Technických

služeb VM

49. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města
50. Různé
51. Závěr

2598/77/RM/2021 Žádost o uzavření náměstí z důvodu konání akce Muzikanti dětem

I. Rada města souhlasí
s uzavřením náměstí z důvodu konání 14. ročníku charitativního koncertu Muzikanti dětem
následovně:

- v pátek 27. 5. 2022:
18.00 - 22 00 hod částečné uzavření náměstí - spodní strana - stavba pódia



- v sobotu 28. 5. 2022.
05.00 - 12.00 hod částečné uzavření náměstí - spodní strana - stavba pódia a aparatury, zvukové
zkoušky
12. 00-24 ' In v" 'n m" i- ri i Muzikanti '
Žadatel si na

odboru dopravy MeU Velké Meziříčí vyřídí zvláštní užívání komunikace,
II. Rada města ukládá

l. Aleně Hortové

1. 1. vyrozumět žadatele o výsledku usnesení
Termín: 30. 11. 2021

2. Janu Klikarovi

2. 1. zajistit organizaci a dohled dne 28. 5. 2022 na akci charitativní koncert Muzikanti dětem
Termín: 28. 5.2022

2599/77/RM/2021 Územní studie SVIT

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit vyhlášení veřejné zakázky "Územní studie SVIT' formou souběžného
zadání (tzv. vyzvaná soutěž), kdy budou tři dodavatelé vyzváni k vypracování návrhu územní studie.
Odměna za vypracování návrhu bude činit bez DPH 200.000,- Kč. Hodnocení návrhů zajistí komise
jmenovaná starostou města

II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové

1. 1. připravit tento materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva města.
Termín: 15. 12.2021

2600/77/RM/2021 Návrh Sportovní komise na jmenování nového člena a nového předsedy

I. Rada města odvolává
Mgr. Tomáše Rapušáka z funkce předsedy i člena sportovní komise na vlastní žádost
II. Rada města jmenuje
Ing. Danu Kučírkovou členkou sportovní komise
III. Rada města jmenuje
Bc. Miroslava Jágrika předsedou sportovní komise
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. aktualizovat personální složení sportovní komise na webových stránkách města.
Termín: 15. 12. 2021

2, Aleně Hortové

2. 1. předat informace jmenovaným osobám.
Termín: 15,12.2021

2601/77/RM/2021 Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2022

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města



schválit poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2022 žadatelům dle návrhu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpoftových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantového
programu podpory sportu 2022 dle bodu I. usnesení.

III. Rada města ukládá

l. Ing. Zuzaně Villertové
1. 1. připravit materiál na zasedání ZM 14. 12.2021

Termín: 14. 12. 2021

2602/77/RM/2021 Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok
2022 - návrh rozdělení dotace.

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací v rámci Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro
rok 2022 dle přílohy.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření veřejnoprávních smluv podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpoftů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantovém programu s
příjemci dle bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Martě Muchové

1. 1. předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 26. 11.2021

2603/77/RM/2021 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - trojstranná
smlouva - pare. č. 5695/1, k. u. Velké Meziříčí - změna usnesení

I. Rada města ruší

usnesení č. 1736/49/RM/2020 ze dne 23. 9. 2020, kterým schválila trojstrannou smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti mezi povinným Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha l - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, oprávněným Povodí Moravy, s. p., se
sídlem Brno - Veveří, Dřevařská 932/11, 602 00 a vedlejším účastníkem městem Velké Meziříčí s
právem na služebném pozemku vlastním nákladem a vhodným bezpečným způsobem zřídit,
provozovat, udržovat, opravovat, rekonstruovat a odstranit vodní dílo, včetně práva vstupu a vjezdu
na služebný pozemek, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem pro vyznačení vodního díla
č. 4146-061/2013. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
II. Rada města schvaluje
uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi povinným
Správou železnic, státní organizace, se sídlem Praha l - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00,
oprávněným Povodím Moravy, s. p., se sídlem Brno - Veveří, Dřevařská 932/11, 602 00 a vedlejším
účastníkem městem Velké Meziříčí s právem na služebném pozemku vlastním nákladem a vhodným
bezpečným způsobem zřídit, provozovat, udržovat, opravovat, rekonstruovat a odstranit vodní dílo,
včetně práva vstupu a vjezdu na služebný pozemek, a to v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem pro vymezení vodního díla č. 5422-62/2021. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
III. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové



1. 1. učinit potřebné kroky k uzavření smlouvy
Termín: 18.2.2022

2604/77/RM/2021 Žádost o prodej pozemků pare, č. 1880/1 a pare. č. 1879/2, obec a k. u.
Velké Meziříčí, úl. Nová

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků pare. č. 1880/1 o výměře 377 m2 a pare. č. 1879/2 o výměře
196 m2, oba pozemky o ,_ _._ ' VI 'M iř'"í ru"uezastuDitelstvu města neschválit prodej
předmětných pozemků
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 14. 12. 2021

2605/77/RM/2021 Žádost o prodej pozemku pare. č. 3442/2 a části pozemku pare. č. 3453,
k. u. Velké Meziříčí, lok. Amerika

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 3442/2 o výměře 1. 488 m2, o 'l 'ří
a doDoručuie zastuoitelstvu města schválit prodej předmětného pozemku

za kupní cenu 60 Kč/m2. Celková kupní cena činí 89.280 Ke.
II. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 750 m2 z pozemku pare. č. 3453, obec a k. u. Velké
M iři"' r " i za u i Istvu města neschválit prodej předmětné části pozemku

, za kupní cenu 60 Kč/m2.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 1. 3. 2022

2606/77/RM/2021 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 3834/1, k. u. Velké Meziříčí, úl.
Záviškova

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 600 m2 z pozemku pare. č. 3834/1, obec a k. u. Velké
Meziříčí a doporučuj zastu itelstvj " '• r i " " '-" , ozemku

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 14. 12. 2021

2607/77/RM/2021 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 53/11 a 900/7, k. u. Mostiště u
Velkého Meziříčí - návrh na zrušení usnesení a nový návrh usnesení

I. Rada města ruší



usnesení č. 2559/74/RM/2021 ze dne 20. 10. 2021, kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části
o výměře cca 23 m2 z pozemku pare. č. 53/11 a části o výměře cca 2 m2 z pozemku pare. č. 900/7,
oba pozemky k, u. Mostiště u Velkého Meziříčí a doporučila zastupitelstvu města schválit prodej
předmětných částí pozemků společnosti EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno, za kupní cenu 450 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 37 m2 z pozemku pare. č. 53/11 (dle GP díl "a") a části o
výměře cca 2 m2 z pozemku pare. č, 900/7 (dle GP díl "b"), oba pozemky k. u. Mostiště u Velkého
Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětných
částí pozemků společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, za kupní
cenu 450 Kč/m2. Celková kupní cena činí 17.550 Kč.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 31. 1. 2022

2608/77/RM/2021 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 4590/1, k. u. Velké Meziříčí,
lok. Fajtův kopec

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 12 m2 z pozemku pare. č. 4590/1, k. u. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál na projednání radou města.
Termín: 15. 12. 2021

2609/77/RM/2021 Žádost o výpůjčku za účelem umístění dřevěných pobytových palub,
Palouky

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky na část o výměře 27,5 m2 z pozemku pare. č. 401/1, k. u. Velké Meziříčí,
za účelem umístění čtyř dřevěných pobytových palub.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit žadatelce usnesení rady města, zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál na
projednání radou města.

Termín: 15. 12. 2021

2610/77/RM/2021 Žádost o pronájem pozemku pare. č. 1879/2, obec a k. u. Velké Meziříčí,
úl. Nová

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku pare. č. 1879/2 o výměře 196 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí
za roční nájemné 5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr pronájmu a připravit materiál pro jednání rady města
Termín: 15. 12. 2021



2611/77/RM/2021 Návrh na koupi částí pozemků pare. č. 4804/1 a 4808/10, k. u. Velké
Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi části o výměře cca 450 m2 z pozemku pare. č. 4804/1 a části o
výměře cca 4 m2 z pozemku pare. č. 4808/10 oba nozemkv k. ú, V l éM ir i d

za kupní cenu
200 Kc/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 1. 3. 2022

2612/77/RM/2021 Návrh na koupi pozemků pare. č. 3928, 3929/2, 3929/3 a části pozemku
pare. č. 3930/3, k. u. Velké Meziříčí, lok. Tři Kříže

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemku pare. č. 3928 o výměře 996 m2, pozemku pare. č.
3929/2 o výměře 351 m2, pozemku pare. č. 3929/3 o výměře 331 m2 "'ti ' "ř m2 z
Dozemku Dare. č. 3930/3 všechny pozemky k. u. Velké Meziříčí od

za kupní cenu 50 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 1. 3.2022

2613/77/RM/2021 Nabídka na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikací v lokalitě
Fajtův kopec, k. u. Velké Meziříčí

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí těchto pozemků s příslibem opravy komunikace
zpevněním: pare. č. 5159/1, pare. č. 5157/1, pare. č. 5159/2, pare. č. 5158/1, pare. č. 5156/1, pare.
č. 5154/2 Dozemkv k. u. Velké Meziříčí od těchto spoluvlastníků s následujícím podílem:

1/54
1/54
1/54
1/36
1/36
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18



1/18
1/36
1/36
2/18
1/18
1/18

a pozemku pare. č. 5156/3, k. u. Velké Meziříčí od těchto spoluvlastníků s následujícím podílem:
1/4
1/4
1/8
3/8

poluvlastníků s následujícím podílem:
1/4
1/4
1/4
1/4

II, Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města
Termín: 14. 12.2021

2614/77/RM/2021 Pronájem garáže na úl. Čermákova č. p. 2065

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na aaráž umístěné v bytovém domě na adrese Čermákova
2065/10 ve Velkém Meziříčí s počínaje 1. 12. 20 n do u
neurčitou s 3 měsíční vynovědní dobou v se n' mného 570,- Kč/m2/rok. Náhradník

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit nájemní smlouvu na garáž na úl. Čermákova 2065/10.

Termín: 31. 12. 2021

2615/77/RM/2021 Pronájem garáže na úl. Čermákova č. p. 2039

I. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na aaráž umístěnou v bytovém domě na adrese Čermákova
2039/53 ve Velkém Meziříčí s počínaje 1. 12.2021 na
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou, výše nájemného 570,- Kč/m2/rok.
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit nájemní smlouvu na garáž na úl. Čermákova 2039/53.

Termín: 31. 12. 2021



2616/77/RM/2021 Pronájem garáže na úl. Čermákova č. p. 2064

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na aaráž umístěné v bytovém domě na adrese Čermákova 2064/8 ve
Velkém Meziříčí s . na JGL r ' ___.. ^_ m i níw v" ní
dobou wše n emného 70,- Kč/m2/rok. Náhradník

II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové

1. 1. připravit nájemní smlouvu na garáž na úl. Čermákova 2064/8.
Termín: 31. 12. 2021

2617/77/RM/2021 Žádost o navýšení částky na rekonstrukci "Areálu zdraví"

I. Rada města odkládá
bod Žádost o navýšení částky na rekonstrukci "Areálu zdraví"

II, Rada města ukládá

l. Ing. Magdaléně Kašparové
1. 1. předložit materiál na schůzi RM 8. 12. 2021

Termín: 8. 12.2021

2618/77/RM/2021 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení ze dne 6. 10. 2021

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 2527/73/RM/2021 ze dne 6. 10. 2021, kterým ukládá
zajistit vyklizení a vymalování bytu na úl. Bezručova 1543 ). Úkol bude prodloužen
do 31.7.2022.
II. Rada města ukládá

l. Věře Markové

1. 1. zajistit vyklizení a vymalování bytu na úl. Bezručova 1543 )
Termín: 31. 7. 2022

2619/77/RM/2021 Grantový program podpory kultury - návrh na rozdělení dotace

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dodací v rámci Grantového programu podpory kultury 2022
těm "'• ;

na akci Fajtfest ve výši 100 000,- Kč
Muzikanti dětem, z.s. Velké Mezin i, na akci Muzikanti dětem ve výši 100 000,- Kč
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválení veřejnosprávních smluv podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantovém
programu podpory kultury 2022 s příjemci dle bodu I, usnesení.

III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města



Termín: 30. 11. 2021

2620/77/RM/2021 Koncepce rozvoje kultury města Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předloženou Koncepci rozvoje kultur/ města Velké Meziříčí na roky
2021-2025 (s výhledem do roku 2030)
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 30. 11.2021

2621/77/RM/2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o tisku a distribuci Velkomeziříčska

I. Rada města schvaluje
schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o tisku a distribuci měsíčníku Velkomeziříčsko, kde
dochází k úpravě cenových podmínek a ke zvýšení měsíčního nákladu na 5 800 ks.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Ivaně Pacalové

1. 1. zajistit uzavření schváleného dodatku
Termín: 30. 11. 2021

2622/77/RM/2021 Dodatky smluv o výpůjčce pro příspěvkové organizace města

I. Rada města schvaluje
předložené dodatky ke smlouvám o výpůjčce mezi městem a Základní školou Velké Meziříčí,
Sokolovská 470/13, Základní školou Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, Základní školou Velké Meziříčí,
Školní 2055, příspěvkovou organizací a Základní školou a mateřskou školou Velké Meziříčí, Mostiště
50, příspěvkovou organizací.
II. Rada města ukládá
nabídnout kotel ze školní jídelny při ZS Oslavická inventární č. 14123 k prodeji
III. Rada města ukládá

l. JUDr. Andrej Javůrkové

1. 1. zajistit uzavření předložených dodatků ke smlouvám o výpůjčce
Termín: 17. 12. 2021

2623/77/RM/2021 Vánoční bruslení se Zdravým městem

I. Rada města souhlasí
s konáním akce "Vánoční bruslení se Zdravým městem", které se bude konat 27. prosince 2021 od
10:00 do 11:30 hodin na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Švecovi
1. 1. uspořádat 27. 12. 2021 Vánoční bruslení na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí

Termín: 27.12.2021



2624/77/RM/2021 Návrh na odpis pohledávky zemřelého dlužníka

I. Rada města schvaluje
odpis pohledávky ve výši 77,- Kč, vedené pod variabilním symbolem 9840000399.
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. provést odpis této pohledávky.
Termín: 30. 11. 2021

2625/77/RM/2021 Návrh na odpis pohledávek

I. Rada města schvaluje
odpis níže uvedených pohledávek z výkonu samostatné působnosti města:
l. pohledávka ve výši 486,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000110 a
2. pohledávka ve výši 446,- Kč, vedená pod variabilním symbolem 9160000136.
II. Rada města ukládá

l. Anně Smejkalové
1. 1. provést odpis těchto pohledávek.

Termín: 30. 11.2021

2626/77/RM/2021 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí

se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci listopadu 2021 do rozpočtu
města Velké Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města Velké Meziříčí
Termín: 30. 11.2021

2627/77/RM/2021 Rozpočtové opatření - dotace Českému svazu včelařů

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 000,00 Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 000 00 Kč - 5 3429 ooskytnutí dotace příjemci Český svaz včelařů, z. s.,

jako finanční příspěvek na osvětovou a administrativní
činnost spolku, zlepšeni zdravotního stavu včelstev a veterinární léčbu
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

III. Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové
1. 1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu

Termín: 30. 11. 2021



Termín: 15. 12.2021

2628/77/RM/2021 Rozpočtové opatření - vítání občánků

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření;
Zdroj: 75 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 75 tis. Kč - § 3399 vítání občánků - peněžní a věcné dary
II. Rada města ukládá

l. Kateřině Cejkové

1. 1. zařadit rozpoftové opatření do rozpočtu města.
Termín: 30. 11. 2021

2629/77/RM/2021 Rozpočtové opatření - převod dotace pro ZŠ Velké Meziříčí, Sokolovská
470/13 (ZM)

I. Rada města doporučuje
ZM schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 226 516,00 Kč -§ 3113 přijatá dotace pro ZS Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Šablony III
Rozdělení: 226 516, 00 Kč - § 3113, pól, 5336 převod dotace příspěvkové organizaci Základní
škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 Šablony III

II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na zasedání ZM dne 14. 12.2021
Termín: 14. 12.2021

2630/77/RM/2021 Rozpočtové opatření - dotace pro Chaloupky v r. 2021 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 3792 poskytnutí dotace Dříiemci Chalouokv O. D. S. školská zařízení pro
zájmové a další vzdělávání, se sídlem

Účel: dotace pro rok 2021 na provozní náklady spojené s realizací výukových programů
pro školy a vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost v oblasti ochrany přírody a krajiny
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit zavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpoftových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání zastupitelstva města.
Termín: 3. 12. 2021

2631/77/RM/2021 Sociální služby VM - úprava závazného ukazatele na platy v r. 2021 (ZM)

I. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města schválit zvýšení závazného ukazatele na platy pro Sociální služby VM pro rok
2021 takto:
stávající výše závazného ukazatele na platy: 4 299 275,- Kč
nová výše závazného ukazatele na platy: 4 549 275,- Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání ZM.
Termín: 3. 12. 2021

2632/77/RM/2021 Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2022 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2022 ve znění
následujících příloh:
- příloha č. l Rozpočet příjmů na rok 2022
- příloha č. 2 Rozpočet výdajů včetně financování na rok 2022
- příloha č. 3 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022
- příloha č. 4 Rozpony organizací města na rok 2022 - PO, JC, TSVM, hospodářská činnost vč. plánu
oprav
Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závaznými ukazateli
rozpočtu jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12 odst.
2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se posuzují
částky transferů, příspěvků a příspěvků na provoz, výše platů a OON (ostatních osobních
nákladů) poskytovaných subjektům uvedeným v rozpočtu a vybrané OR3 (viz příloha - Závazné
ukazatele rozpoftu na rok 2022). Režim a limit schvalování dotací v průběhu rozpočtového roku se
bude řídit příslušnými ustanoveními zákona o obcích.
Pokud finanční prostředky na jednotlivém paragrafu spravuje více správců, nelze překročit čerpání u
jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci
jednotlivého paragrafu - tzv. sdílené paragrafy.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zmocnit dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích , v platném
znění radu města Velké Meziříčí:
- k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě
výdajů (rozděleno,
- k rozpočtovému zapojení účelově určených přijatých transferů z jiných rozpočtů
III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města zmocnit radu města k rozdělování rezervy určené pro účely finančních dotací
a darů max. do výše 5 tis. Kč jednotlivým subjektům (žadatelům)
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání zastupitelstva města
Termín: 3. 12. 2021

2633/77/RM/2021 Dotace pro Jupiter dub 2022 - úprava rozpočtu města 2022 č. l (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 6. 170 tis. Kč - § 3392 Jupiter dub
Rozdělení: 6. 170 tis. Kč - § 3392 poskytnutí dotace příjemci JUPFTER dub, s. r. o. se sídlem Náměstí
17, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 46967036



Účel: dotace pro rok 2022 na činnost JC - náklady související s
pořádáním veřejných kulturních vystoupení a představení, činnosti zájmových útvarů, podpora a
zajištění akcí města

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 100 tis. Kč - § 3392 Jupiter dub
Rozdělení: 100 tis. Kč - §3392 poskytnutí dotace příjemci JUPHER dub, s. r. o. se sídlem Náměstí
17, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 46967036

Účel: mimořádná dotace k 70.výročí vzniku loutkohereckého souboru
III, Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. a II. usnesení.
IV. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání ZM.
Termín: 3. 12.2021

2634/77/RM/2021 Dotace na hospodaření s lesy pro Technické služby v roce 2022 - úprava
rozpočtu města 2022 č. 2 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 1.800 tis. Kč - § 1031 pěstební činnost - lesy
Rozdělení: 1. 800 tis. Kč - § 1031 poskytnutí dotace příjemci Technické služby VM s. r. o., se sídlem
Karlov 1398/54, 594 Ol Velké Meziříčí, IČ: 255 09 659

Účel dotace: financování provozních ztrát střediska lesního
hospodářství v roce 2022
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. předložit materiál na ZM.
Termín: 3. 12.2021

2635/77/RM/2021 Dotace pro Chaloupky 2022 - úprava rozpočtu města 2022 č. 3 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 3792 ooskytnutí dotace příemci Chal olská zařízení pro
zájmové a další vzdělávání,

Účel; dotace pro rok 2022 na provozní náklady spojené s realizací výukových programů
pro školy a vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost v oblasti ochrany přírody a krajiny
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit zavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpoftů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové



1. 1. připravit materiál na zasedání zastupitelstva města.
Termín: 3. 12. 2021

2636/77/RM/2021 Dotace pro Český svaz žen 2022 - úprava rozpočtu 2022 č. 4 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 8 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 8 tis. Kč - 3429 Doskvtnutí dotace příjemci ZO ČSŽ Velké Meziříčí,

Účel: dotace na pořádání akcí ZO CSŽ Velké Meziříčí, pro předškolní děti a
seniory, velikonoční a vánoční výstava v JC pro rok 2022
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání ZM.
Termín: 3. 12. 2021

2637/77/RM/2021 Dotace pro Český červený kříž 2022 - úprava rozpočtu města 2022 č. 5
(ZM)
I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 5 tis. Kč - ní říi mci Oblastní soolek Českého červeného kříže
Zďár nad Sázavou,

Účel: dotace pro rok 2022 na podporu místní skupiny CCK - na činnost
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb,, o rozpoftových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání ZM.
Termín: 3. 12. 2021

2638/77/RM/2021 Dotace pro spolek Junák -český skaut Velké Meziříčí 2022 - úprava
rozpočtu města 2022 č. 6 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 25 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 25 tis. Kč - 5 3421 Doskvtnutí dotace Dříemci Junák - český skaut, středisko Velké
Meziříčí, z. s.

Účel: dotace na podporu činnosti skautského střediska - materiálové a
táborové vybavení, vzdělávání vedoucích v r. 2022
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpoftových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.



III, Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání ZM.
Termín: 3. 12. 2021

2639/77/RM/2021 Dotace Českému svazu včelařů 2022 - úprava rozpočtu města 2022 č. 7
(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace mimo grantové programy
R z l ní: 5 tis. Kč - S 3429 DOS nutí dotace příjemci Český svaz včelařů, z. s.,

jako fínanční příspěvek na osvětovou a administrativní
činnost spolku, zlepšení zdravotního stavu včelstev a veterinární léčbu v roce 2022
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § lOa odst, 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání ZM.
Termín: 3. 12.2021

2640/77/RM/2021 Regulace hazardu ve městě Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Velké Meziříčí trvat na stávající regulaci hazardu ve městě Velké Meziříčí formou
plošného zákazu hazardních her v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011, o zákazu
provozování loterií a jiných podobných her
II, Rada města ukládá

l. JUDr. Vilmě Drápelové

1. 1. předložit materiál k projednání a schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání
dne 14. 12. 2021

Termín: 14. 12. 2021

2641/77/RM/2021 Rozpočtové opatření - vrácení FP do fondu Technických služeb VM (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpoftové opatření:
Zdroj: 7 624 tis. Kč - § 6409 rezerva na investice
Rozdělení: 7 624 tis. Kč - pól. 8115 fond Technických služeb VM
II. Rada města ukládá

l. Ing, Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál na zasedání ZM.
Termín; 3. 12.2021

2642/77/RM/2021 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města


