
Rada města Velké Meziříčí

PŘEHLED USNESENÍ
z 82. schůze rady města Velké Meziříčí,

která se konala dne 9. 2. 2022

2743/82/RM/2022 Určení ověřovatelů zápisu z 82. schůze rady města ze dne 9. 2. 2022

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 82. schůze rady města ze dne 9. 2. 2022 Mgr. Josefa Prokopa a Ing. Františka Fňukala

2744/82/RM/2022 Schválení programu 82. schůze rady města konané dne 9. 2. 2022

I. Rada města schvaluje
program 82. schůze rady města ze dne 9. 2. 2022:

l. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 82. schůze rady města ze dne 9. 2.

2022
3. Schválení programu 82. schůze rady města konané dne 9. 2. 2022
4. Připomínky k zápisu z 81. zasedání rady města
5. Participativnf rozpočet města Velké Meziříčí
6. Bytový dům pro seniory na ulici U Světlé č. 2310/9, 594 Ol Velké

Meziříčí

7. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky
8. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města

pare. č. 172/8, k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí
9. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 55/2, k. u. Mostiště u

Velkého Meziříčí
10. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 55/8, k. u. Mostiště u

Velkého Meziříčí
11. Nabídka na koupi pozemků pare. č. 6051/150, 6051/152 a

6051/120, k. u. Velké Meziříčí
12. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č.

1821/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Karlov
13. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2800, úl. U Vody
14, Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 764,

obec a k. u. Velké Meziříčí, úl. Třebíčská
15. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č.

3835/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Záviškova
16. Návrh na schválení standardu pro úpravu nezpevněných ploch v

nově zastavovaných územích
17. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č.

3835/1, k. u. Velké Meziříčí, úl. Záviškova
18. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
19. Zapojení transferů do rozpočtu města
20. Dotace pro spolek Junák -český skaut Velké Meziříčí (ZM)
21. Dotace na podporu akce "Na kole dětem" NF Josefa Zimovčáka

(Z M)
22. Místní části - rozbory hospodaření za rok 2021, rozpočty na rok

2022 (ZM)
23. Přebytek hospodaření 2021 - stav FP, převod závazků z r. 2021,

volné zdroje na investice 2022
24. Plán dopravní obslužnosti města Velké Meziříčí na období 2021-

2025
25. Platový postup ředitele příspěvkové organizace
26. Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a

MA21 za rok 2021



27. Roční akční plán Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok
2022

28. Grantový program Zdravé město - Město Velké Meziříčí 2022
29. Dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje

místní Agendy 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2022
30. Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r. o. za měsíc leden

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

Meziříčí za měsíc leden 2022

32. Rozpočtové opatření - překladiště odpadů (ZM)
33. RD Hliniště III - dofinancování akce v rozpočtu 2023 (ZM)
34. Rekonstrukce úl. Ve Vilách - dofinancování akce v rozpočtu 2023

(ZM)
35. Různé
36. Závěr

2745/82/RM/2022 Participativní rozpočet města Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
pravidla pro participativnf rozpočet města Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

l. Antonínu Šilhavému

1. 1. zajistit každoročně realizaci návrhu, který získal od veřejnosti nejvíce hlasů.

III. Rada města ukládá
Termín: 31. 12. 2022

l. Bc. Lucii Málkové

1. 1. zajistit každoročně sběr návrhů ze strany veřejnosti, ve spolupráci s oddělením investorské činnosti
kontrolu a úpravu došlých návrhů, hlasování veřejnosti a vyhlášení výsledků.

1. 2. zajistit každoroční mediální podporu akce.

IV. Rada města ukládá

l. Ing. Pavlu Stupkovi

1. 1. zajistit uveřejnění pravidel participativního rozpočtu na webu města.

Termín: 30. 5. 2022

Termín: 30. 5.2022

Termín: 11.2.2022

2746/82/RM/2022 Bytový dům pro seniory na ulici U Světlé č. 2310/9, 594 Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
postup pro přijímání žádostí do podporovaných pečovatelských bytů na ulici U Světlé č. 2310/9, 594 Ol Velké
Meziříčí.

II. Rada města schvaluje
podmínky pro přidělování podporovaných pečovatelských bytů na ulici U Světlé č. 2310/9, 594 Ol Velké Meziříčí.
III. Rada města schvaluje
žádost o přidělení podporovaného pečovatelského bytu na ulici U Světlé č. 2310/9, 594 Ol Velké Meziříčí včetně
příloh:
a/ poučení pro uchazeče podporovaného pečovatelského bytu,
b/ vyjádření zástupce Sociálních služeb města Velké Meziříčí,
c/ potvrzení o příjmech od všech uchazečů o podporovaný pečovatelský byt. V případě nezaměstnaných
uchazečů tvoří přílohu žádosti i potvrzení od ÚP o sociálních dávkách a době, od kdy jsou evidováni na ÚP.
IV. Rada města ukládá

l. Mg r. Martě Muchové

1. 1. zajistit zveřejnění žádosti, poučení a podmínek pro uchazeče o podporovaný pečovatelský byt na ulici U
Světlé č. 2310/9, 594 Ol Velké Meziříčí.

Termín: 18.2. 2022



2747/82/RM/2022 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové 2001/ 594
Ol Velké Meziříčí.

I. Rada města schvaluje
uzavřít na emní smlouvu na vDP n li '

na dobu urc
Náhradník:
II. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu

Meziříčí.

V rt v'

íc.

v l ' Meziříčí s

Nájemní smlouva

v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, 594 Ol Velké

Termín: 31.8.2022

2748/82/RM/2022 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíží pozemku města pare. č. 172/8,
k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení^věcného břemene ve prospěch společnosti EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, k tfži pozemku města pare. č. 172/8, k. u. Lhotky u Velkého Meziříčí,
za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN na pozemku za účelem jejího provozování, jejímž obsahem
je právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právo obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene je zřízeno na dobu
existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti EG. D, a. s.
Termín: 28.2.2022

2749/82/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 55/2, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 65 m2 z pozemku pare. č. 55/2, k. u. M i uVlk'h M iří"í
a d r i i l " neschválit prodej předmětné části pozemku

II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 65 m2 z pozemku pare. č. 55/2, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí.
III. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. předložit žádost o prodej zastupitelstvu města

IV. Rada města ukládá
Termín: 1.3. 2022

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města žadateli, zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady
města.

Termín: 9. 3.2022

2750/82/RM/2022 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 55/8, k. u. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje



zveřejnění záměru prodeje části o výměře 61 m2 z pozemku pare. č. 55/8 (dle GP nová pare. č. 55/12^ k.
u. Mostiště u Velkého Meziříčí a doooru i . pitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

kupní cenu 300 Kč/m2. Celková kupní cena činí 18.300 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 26.4.2022

2751/82/RM/2022 Nabídka na koupi pozemků pare. č. 6051/150, 6051/152 a 6051/120, k. u. Velké
Meziříčí

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi pozemku pare. č. 6051/150 o výměře 3.542 m2, pozemku pare. č.
6051/152 o wm"" 5 2 a mku re. č, 605 / 70 o výměře 2.265 m2 všechny Dozemky v k. u. Velké
Meziříčí od za kupní cenu
10. 583.456 Ke.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. sdělit usnesení rady města společnosti M&M reality holding a. s. a připravit materiál pro zasedání
zastupitelstva města.

Termín: 1. 3.2022

2752/82/RM/2022 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 1821/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Karlov

I. Rada města schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu ze dne 18. 3. 2005, ve znění dodatku č. l ze dne 2. 11. 2016, uzavřené
na část pozemku pare. č. 1821/1 o výměře 38 m2, obec a k. u. Velké Meziříčí za účelem užívání aká zahrádka
mezi oronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

Nájemní smlouva bude ukončena ke dni podpisu dohody o ukončení smlouvy o nájmu.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit k podpisu dohodu o ukončení smlouvy o nájmu.

Termín: 18.3.2022

2753/82/RM/2022 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 2800, úl. U Vody

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 2800 a části o výměře 32 m2 z pozemku
pare. č. 2800, 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 na projednání radou města.
Termín: 9. 3. 2022

2754/82/RM/2022 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 764, obec a k. u.
Velké Meziříčí, úl. Třebíčská

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na užívání části o výměře 2 m2 z pozemku pare. č. 764, obec a k. u. Velké Meziříčí
za účelem umístění navigační tabule mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem AQUEKO gastro,



s. r. o., se sídlem Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou,
ukončení nájemního vztahu buď dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní
lhůtou s odstraněním tabule nebo okamžitým zrušením ze strany pronajímatele v případě porušení nájemní
smlouvy, za roční nájemné ve výši 10.000 Kč.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit k podpisu nájemní smlouvu,
Termín: 31. 3.2022

2755/82/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Záviškova

I. Rada města schvaluje
uzavření ml w w '" m i '1 itelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem

na část o výměře 90 m2 z pozemku pare. č. 3835/1, obec a k. u. Velké
Meziříčí za účelem sečeni trávy za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s možností ukončení
dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu
Termín: 31. 3.2022

2756/82/RM/2022 Návrh na schválení standardu pro úpravu nezpevněných ploch v nově
zastavovaných územích

I. Rada města schvaluje
standard pro úpravu nezpevněných ploch v nově zastavovaných územích na pozemcích města dle přílohy s
názvem "Standard pro úpravu nezpevněných ploch v nově zastavovaných územích" vypracovaný oddělením
investorské činnosti.

II. Rada města ukládá

l. Ing. Blance Brodské

1. 1. seznamovat případné stavebníky se standardem

Termín: 30. 12.2022

2757/82/RM/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 3835/1, k. u. Velké
Meziříčí, úl. Záviškova

I. Rada města schvaluje
vř ní ml ' i m i '"if- lem městem Velké Meziříčí a vypůjčiteli

na část o výměře 250 m2 z pozemku pare. . 3835/1,
obec a k. u. Velké Meziří i, za účelem sečení trávy za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou
s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení
důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou.
II. Rada města ukládá

l. Mgr. Zdeňce Zemanové

1. 1. připravit k podpisu smlouvu o výpůjčce
Termín: 31. 3.2022

2758/82/RM/2022 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města ruší



bod III. usnesení č. 2725/81/RM/2022 ze dne 26. 1. 2022 kterým schválila uzavřít dohodu o ukončení ná'rnu
bytu na adrese Čermákova 2012/51, Velké Meziříčí s
k 28. 2. 2022.
II. Rada města ruší

bod IV. usnesení č. 2725/81/RM/2022 ze dne 26. 1. 20 ró hv 1-1 uzavřít náiemní smlouvu na byt
na adrese Čermákova 2012/51 ve Velkém Meziříčí s počínaje 1.3.2022 na
dobu určitou 3 měsíců, výše nájemného 55,- Kč/m2/mesic.
III. Rada města schvaluje

vři h k n ní náim u na adrese Čermákova 2012/51, 594 Ol Velké Meziříčí <=
, k 30.4.2022. S nájmem bytu končí i nájem garáže na stejné

adrese.
IV. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s

V. Rada města ukládá

l. Dagmar Bdinkové
1. 1. informovat žadatele o usnesení RM.

(Čermákova 2012/51),
Termín: 15.5. 2022

Termín: 31. 3.2022

2759/82/RM/2022 Zapojení transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci lednu 2022 do rozpočtu města Velké
Meziříčí
II. Rada města ukládá

l. Jitce Simandlové

1. 1. zařadit uvedené transfery do rozpočtu města Velké Meziříčí
Termín: 28.2.2022

2760/82/RM/2022 Dotace pro spolek Junák -český skaut Velké Meziříčí (ZM)

I. Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpoftové opatření:
Zdroj: 400 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezen/a
Rozdělení: 400 tis. Kč - § 3421 poskytnutí dotace příjemci Junák - český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s.
se sídlem Uhřínov 114, 594 41 Uhřínov, IČ: 488 95 539

Účel: dotace na rekonstrukci skautské klubovny "Baráček"
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do ZM.
Termín: 18.2. 2022

2761/82/RM/2022 Dotace na podporu akce "Na kole dětem" NF Josefa Zimovčáka (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 30 tis. Kč - § 3419 poskytnutí dotace příjemci "Na kole dětem" - Nadační fond Josefa Zimovčáka,
Na Hrázi 244, 698 Ol Veselí nad Moravou, IČ: 292 35 715

Účel: podpora projektu 13. ročníku sportovně-charitativnícyklotour "Na kole dětem"
onkologicky nemocných dětí
II. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města 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 do ZM.

Termín: 18. 2. 2022

2762/82/RM/2022 Místní části - rozbory hospodaření za rok 2021, rozpočty na rok 2022 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený materiál:
I. Rozbory hospodaření místních částí města Velké Meziříčí za rok 2021 - rozbor příjmů a výdajů m.č.
Mostiště, Lhotky, Hrbov a Olší nad Oslavou.
II. Rozpočty místních částí na rok 2022 pro m.č. Mostiště, Lhotky, Hrbov, Olší nad Oslavou vč. zařazení
výdajů do rozpočtu města (tabulka - Rozpočet výdajů 2022 - část Výdaje III po odečtení akcí zařazených
do základního rozpočtu 2022) - zdrojem těchto výdajů bude rezerva jednotlivých místních částí pro rok 2022.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do ZM.
Termín: 18.2.2022

2763/82/RM/2022 Přebytek hospodaření 2021 - stav FP, převod závazků z r. 2021, volné zdroje na
investice 2022 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření- rozdělení přebytku hospodaření za rok 2021 dle přílohy (viz.
tabulka Přebytek 2021 - Finanční vypořádání a rozdělení zdrojů po FV za rok 2021):
Zdroj: 127. 022 tis. Kč - pól. 8115 změna stavu finančních prostředků (převod FP z roku 2021)
Rozdělení: 110. 477 tis. Kč - I. převod neprofínancovaných závazků z roku 2021 (dle tab. v příloze - bod I.)

- 5.678 tis. Kč - rezerva místních částí - dorovnání rozdílu záloh dle rozpočtů místních částí na rok
2022

22.223 tis. Kč - II. volné zdroje k rozdělení v roce 2022 (dle tab. v příloze - bod II.)
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do ZM.
Termín: 18.2.2022

2764/82/RM/2022 Plán dopravní obslužnosti města Velké Meziříčí na období 2021-2025.

I. Rada města schvaluje
předložený Plán dopravní obslužnosti Města Velké Meziříčí na období 2021-2025.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1. 1. Zajistit zveřejnění dokumentu způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webu města).

Termín: 28.2.2022

2765/82/RM/2022 Platový postup ředitele příspěvkové organizace

2766/82/RM/2022 Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za rok
2021



I. Rada města bere na vědomí
hodnotící zprávu k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za rok 2021.
II. Rada města ukládá

l. Bc. Lucii Málkové

1. 1. zajistit zveřejnění dokumentu "Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za
rok 2021".

Termín: 28.2.2022

2767/82/RM/2022 Roční akční plán Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2022

I. Rada města schvaluje
roční akční plán Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2022
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. realizovat aktivity uvedené v Ročním akčním plánu Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2022
Termín: 31. 12.2022

2768/82/RM/2022 Grantový program Zdravé město - Město Velké Meziříčí 2022

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací dále uvedeným příjemcům - žadatelům v projektu Grantového
programu Zdravé město 2022:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí, U Světlé 737/24, Velké Meziříčí, IČO
43379711

Název projektu - Večer s hostem 2021, 13. ročník - 8.944,- Kč
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájemce a další vzdělávání, Kněžice 109, Kněžice,
IČO 25557475
Název projektu - Zázemí pro EWO na zahradě ekocentra - 9. 000,- Kč
Junák - český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s., Uhřínov 114, Uhřínov, IČO 48895539
Název projektu - Vzpomínkové místo na prof. Bedřicha Krejčího - 4.200,- Kč
Kynologický klub Velké Meziříčí, z. s.. Náměstí 79/3, 594 Ol Velké Meziříčí, IČO 07870680
Název projektu - Zdravě se psím parťákem - 9. 000,- Kč
Sociální služby města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí, IČO 68726732
Název projektu - Aktivní stárnutí - 9.000,- Kč
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, příspěvková organizace. Velké Meziříčí,
IČO 70282234
Název projektu - Kruh 2022 - 9. 000,- Kč
Základní škola Velké Meziříčí Školní 2055, příspěvková organizace. Velké Meziříčí, IČO 70993092
Název projektu - Prevence sociálně-patologických jevů žáků 5. až 9. tříd na Základní škole Školní ve Velkém
Meziříčí - 9.000,- Kč
Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K
Rakůvkám l, IČO 48895440
Název projektu - Cyklistikou za poznáváním - cykloturistická akce - 9.000,- Kč
II. Rada města ukládá

l. Ing. Josefu Svecovi

1. 1. předložit zastupitelstvu města seznam žadatelů v projektu Grantový program Zdravé město 2022
Termín: 1. 3.2022

2769/82/RM/2022 Dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje místní Agendy 21 a
Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2022

I. Rada města schvaluje
předložený projektový záměr
II. Rada města ukládá



l. Josefu Svecovi

1. 1. zpracovat projektovou žádost a předložit ji na Krajský úřad Kraje Vysočina
Termín: 28.2. 2022

2770/82/RM/2022 Hodnocení práce jednatele společnosti TSVM s. r.o. za měsíc leden 2022

2771/82/RM/2022 Hodnocení práce jednatele společností JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí za
měsíc leden 2022

2772/82/RM/2022 Rozpočtové opatření - překladiště odpadů (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj; 8.700 tis. Kč - pól. 8115 fond Technických služeb VM
Rozdělení: 8. 700 tis. Kč - § 3722 překladiště odpadů
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do ZM.

Termín: 18.2.2022

2773/82/RM/2022 RD Hliniště III - dofinancování akce v rozpočtu 2023 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města se zavázat k vyčlenění potřebných finančních prostředků k dofínancování akce "RD
Hliniště III. - l. etapa" (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace) do rozpočtu pro rok
2023.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do ZM.

Termín: 18.2.2022

2774/82/RM/2022 Rekonstrukce úl. Ve Vilách - dofinancování akce v rozpočtu 2023 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města se zavázat k vyčlenění potřebných finančních prostředků k dofínancování akce
"Rekonstrukce úl. Ve Vilách" (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení) do rozpočtu pro rok 2023.
II. Rada města ukládá

l. Ing. Pavle Pólové

1. 1. připravit materiál do ZM.
Termín; 18.2.2022


