
1/ Žádost o poskytnutí informace z 3.1.2019 – poskytnutí informací o počtu obyvatel  

Velkého Meziříčí k 31.12.2018 a k případné spolupráci   města s moderátorem P. 

Vojnarem? 

Odpověď:  10.1.2019 

Ad 1/ Město Velké Meziříčí nikdy v minulosti nevyužilo služeb moderátora Petra Vojnara 

Ad 2/ Město Velké Meziříčí neplánovalo ani neuvažovalo o využití služeb moderátora Petra 

Vojnara. 

Ad 3/ Město Velké Meziříčí nedisponuje žádnou písemností s Petrem Vojnarem ve výše 

uvedené věci. 

Ad 4/ Počet obyvatel města Velké Meziříčí k 31.12.2018: 11 447  

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

2/ Žádost o poskytnutí informace ze  7.1.2019 – poskytnutí informací k silničním 

rychloměrům? 

Odpověď:  11.1.2019 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

3/ Žádost o poskytnutí informace z 8.1.2019 – poskytnutí informací o počtu obyvatel ve 

městě Velké Meziříčí a jeho místních částech k 31.12.2018 ? 

Odpověď:  8.1.2019 

Počet obyvatel k 31.12.2018:  

 

Velké Meziříčí – 9.871 

Dolní Radslavice - 93  

Hrbov - 162  

Kúsky - 85  

Lhotky - 270  

Mostiště - 572  

Olší nad Oslavou - 273  

Svařenov - 121  

 

Počet narozených  138 

Počet zemřelých 111  

Počet cizinců (povolení k pobytu) – řeší a přesné údaje má cizinecká policie 

Tyto informace jsou k datu 4.1.2019, a nejsou konečné, matriky mají, na vzniklé událostí 

z měsíce prosince, na zpracování a zadání do systému 30 dnů. Přesná data bude mít Český 

statistický úřad v březnu 2019. 

Ing. Josef Švec, vedoucí odboru správního 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_2_2019.pdf


4/ Žádost o poskytnutí informace z 8.1.2019 – poskytnutí plánu investičních akcí města 

VM pro rok 2019? 

Odpověď: 14.1.2019 

Plán investičních akcí je součástí schváleného rozpočtu města pro rok 2019 – poskytnuto 

v příloze odpovědi. 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionál. rozvoje 

 

5/ Žádost o poskytnutí informace z 11.1.2019 – poskytnutí kopie nájemní smlouvy 

k pozemku p.č. 5707/5 ? 

Odpověď: 11.1.2019 

Kopie dokumentu byla žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuta. 

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

6/ Žádost o poskytnutí informace ze  14.1.2019 – poskytnutí informací k důvodům vzniku 

pracovního poměru na dobu určitou? 

Odpověď:  22.1.2019 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

7/ Žádost o poskytnutí informace z 22.1.2019 –  poskytnutí kopie bankovního výpisu 

města za rok 2018? 

Odpověď: 28.1.2019 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

8/ Žádost o poskytnutí informace z 22.1.2019 – poskytnutí informací o vyvlastňovacích 

řízeních za roky 2014 – 2018 ? 

Odpověď:   

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionál. rozvoje 

 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_6_2019.pdf


9/ Žádost o poskytnutí informace z 5.2.2019 – poskytnutí informací na úseku OSPOD ? 

Odpověď:  8.2.2019  

Informace byly žadateli poskytnuty – z důvodu ochrany osobních údajů nelze zveřejnit 

Mgr. Bronislav Strnad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 

 

10/ Žádost o poskytnutí informace z 1.2.2019 – poskytnutí informací k případnému 

umísťování reklamních sdělení na kliky dveří u nemovitostí ve městě VM ? 

Odpověď:  18.2.2019 

Umisťování reklamních visaček „na kliku“ není ve Velkém Meziříčí řešeno žádným 

metodickým pokynem. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

11/ Žádost o poskytnutí informace z 5.2.2019 – poskytnutí informací ohledně změn 

v návrhu ÚP města VM na ulicích Zahradní a U Statku ? 

Odpověď: 1.3.2019 – viz příloha 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionál. Rozvoje 

 

12/ Žádost o poskytnutí informace z 27.2.2019 – poskytnutí informací k místnímu 

referendu konanému ve Velkém Meziříčí v roce 2017 ? 

Odpověď:  12.3.2019 

K bodům 1) a 2) žádosti viz přílohy – zápisy a usnesení rady a zastupitelstva města VM 

z 23.8.2017 a 5.9.2017 

K bodům 3), 4) a 8) – referendum bylo vyhlášeno na návrh přípravného výboru s využitím 

soudní ochrany – viz přílohy 

K bodu 5) - zmocněnec nebyl vyzýván k opravě nebo úpravě návrhu přípravného výboru ze 

7.8.2017 – návrh byl bez vad 

K bodu 6) - celkové náklady spojené s provedením místního referenda činily 125 635,85 Kč, 

z toho věcné výdaje (tisk lístků, materiálové vybavení hlasovacích místností a komisí) 

38 535,85 Kč a odměna členům okrskových a místní komise 87 100,00 Kč. 

K bodu 7) – v souvislosti s místním referendem nedošlo ke spáchání žádného přestupku 



K bodu 9) – nebyl podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo rozhodnutí v místním 

referendu 

K bodu 10) – místní referendum se konalo souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, přičemž hlasování v místním referendu probíhala v samostatných místnostech 

K bodu 11) – podle výsledků hlasování (viz příloha) bylo místní referendum sice platné, 

rozhodnutí však nebylo závazné.  Předmětnou architektonickou soutěží se následně zabýval 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který konstatoval, že z důvodu nedodržení některých 

ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebyla tato soutěž podle 

uvedeného zákona vůbec zahájena s tím, že  zrušil navazující jednací řízení bez uveřejnění a 

zakázal městu uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

13 – 15 / Žádosti o poskytnutí informací ze 4., 5. a 6.3.2019 – poskytnutí informací 

souvisejících s nástupem tiskové mluvčí na Městský úřad VM ? 

Odpověď:  18.3.2019 

     Mgr. Michaela Hudková se v předmětných prvních dnech trvání pracovního poměru na 

pozici tiskové mluvčí setkala samozřejmě se starostou města, místostarostkou města i 

tajemníkem městského úřadu, byla představena a setkala se s vedoucími jednotlivých odborů 

Městského úřadu Velké Meziříčí, seznamovala se s organizační strukturou a běžným chodem 

městského úřadu – z těchto seznamovacích schůzek se nepořizovaly žádné písemné záznamy. 

Jiných porad a jednání, ze kterých by se pořizovaly písemné zápisy, se tisková mluvčí v těchto 

dnech neúčastnila, žádné pracovní cesty mimo město Velké Meziříčí nepodnikla, nesetkala se 

ani se zaměstnanci Jupiter clubu Velké Meziříčí. Všichni nově příchozí zaměstnanci města 

Velké Meziříčí, tiskovou mluvčí tedy nevyjímaje, jsou v prvních dnech trvání pracovního 

poměru povinni sami se seznámit  s vnitřními předpisy a směrnicemi, umístěnými za tím 

účelem na intranetu zaměstnavatele – přesný datum a čas však není zaznamenáván.   

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

16 / Žádost o poskytnutí informace z 11.3.2019 – poskytnutí informací ve formě kopií 

zpráv a přípisů doručených městu VM třetími subjekty v souvislosti se záměrem bourání 

mostu na Fajtův kopec přes dálnici D1 ? 

Odpověď:  26.3.2019 

V předmětné záležitosti nebyly městu Velké Meziříčí žádné písemnosti doručeny. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 



17 / Žádost o poskytnutí informace z 13.3.2019 – poskytnutí informací ve formě kopií 

písemné komunikace města VM se sekretářem architektonické soutěže Ing. P. Veličkou 

od 1.1.2019 ?  

Odpověď:  28.3.2019 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

18 / Žádost o poskytnutí informace z 2.4.2019 – poskytnutí informací týkající se výskytu 

a lovu jelena siky na území ORP Velké Meziříčí ? 

Odpověď:  3.4.2019 

V ORP Velké Meziříčí se jelen sika vyskytuje pouze v oborách. 

Ing. Michaela Chmelíčková, odbor životního prostředí 

 

19/ Žádost o poskytnutí informace z 8.4.2019 – poskytnutí informací ohledně změn 

v návrhu ÚP města VM na ulici Zahradní ? 

Odpověď: 23.4.2019 – viz příloha 

Ing. Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby a regionál. rozvoje 

 

20 / Žádost o poskytnutí informace z 15.4.2019 – poskytnutí informací ve formě kopií 

úplného znění standardů kvality SPOD, včetně interních předpisů, pracovní náplně a 

absolvovaná školení pracovnic SPOD ? 

Odpověď:  29.4.2019 

Informace ve formátu dle žádosti byly žadateli poskytnuty. 

Mgr. Marta Muchová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 

21 / Žádost o poskytnutí informace z 23.4.2019 – poskytnutí informací ve formě kopií 

podkladů pro pracovní jednání zastupitelstva k problematice výstavby bazénu ?  

Odpověď:  26.4.2019  

Žadatel byl odkázán na studii proveditelnosti, zveřejněnou na webových stránkách města VM, 

protože tato byla jediným podkladem pracovního jednání ZM. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_17_2019.pdf
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22/ Žádost o poskytnutí informace z 23.4.2019 – poskytnutí kopií veškerých rozhodnutí a 

dalších správních aktů vydaných stavebním úřadem na základě žádostí podaných 

společností RODOS kovo se sídlem na ul. Zahradní, VM v období od 27.11.2017 ? 

Odpověď: 21.5.2019  

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli poskytnuty 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionál. rozvoje 

 

23/ Žádost o poskytnutí informace z 8.4.2019 – poskytnutí kopií určitých dokumentů 

z přestupkového spisu vedeného ve věci dopravního přestupku žadatele ? 

Odpověď: 20.5.2019  

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli poskytnuty 

Ing. Zlata Novotná, úředník odboru dopravy a SH 

 

24/ Žádost o poskytnutí informace z 24.4.2019 – poskytnutí informaci k měření rychlosti 

na opravovaném úseku D1 u Velkého Meziříčí? 

Odpověď: 2.5.2019 – viz příloha 

Bc. Petr Juránek, úředník odboru dopravy a SH 

 

25 / Žádost o poskytnutí informace z 3.5.2019 – poskytnutí informací o platech a 

odměnách pracovníků finančního odboru v období 2011 - 2013 ?  

Odpověď:  17.5.2019  

Informace zčásti poskytnuty, z větší části odmítnuty rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

26/ Žádost o poskytnutí informace z 6.5.2019 – poskytnutí kopie 

kompletního  přestupkového spisu vedeného ve věci dopravního přestupku žadatele ? 

Odpověď: 16.5.2019  

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

Bc. Milena Trojanová, úředník odboru dopravy a SH 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_24_2019.pdf


27 / Žádost o poskytnutí informace z 10.5.2019 – poskytnutí informací ve věci náhrady 

škody způsobené nesprávným úředním postupem, příp. pokut uhrazených městem 

v období let 2014-2018 ?  

Odpověď:  20.5.2019  

Město Velké Meziříčí ani Městský úřad Velké Meziříčí jako jeho orgán v předmětném období 

nehradily škodu z titulu vydání nezákonného rozhodnutí ani jakékoliv pokuty či jiné sankce. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

28/ Žádost o poskytnutí informace z 14.5.2019 – poskytnutí kopií dokumentace vztahující 

se k reklamním zařízením umístěným v rámci k.ú. Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 20.5.2019  

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli poskytnuty 

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

29/ Žádost o poskytnutí informace z 6.6.2019 – poskytnutí informaci ke způsobům řešení 

některých dopravních přestupků? 

Odpověď: 18.6.2019 – viz příloha  

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

30/ Žádost o poskytnutí informace z 13.6.2019 – poskytnutí kopie části přestupkového 

spisu vedeného ve věci dopravního přestupku žadatele ? 

Odpověď: 10.7.2019  

Po doplnění žádosti na základě výzvy správního orgánu informace poskytnuty. 

Ing. Zlata Novotná, úředník odboru dopravy a SH 

 

31/ Žádost o poskytnutí informace z 9.7.2019 – poskytnutí kopie 

kompletního  přestupkového spisu vedeného ve věci dopravního přestupku žadatele ? 

Odpověď: 10.7.2019  

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

Ing. Petra Pešková, úředník odboru dopravy a SH 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_29_2019.pdf


32/ Žádost o poskytnutí informace z 5.8.2019 – poskytnutí kopie dohody vztahující se 

k pozemkům p.č. 5235 a 5236 v k.ú. Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 7.8.2019  

Žadateli sděleno, že jím specifikovaná dohoda neexistuje. 

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

33/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.8.2019 – poskytnutí informaci týkajících se 

podnětů podle ust. § 17 zákona o ochraně ovzduší za období 1.9.2017 – 31.5.2018? 

Odpověď: 14.8.2019  

V předmětném období byl evidován jeden podnět týkající se porušování povinností 

provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u provozovatele byla provedena 

kontrola, přestupek nebyl zjištěn, nebyla uložena pokuta.  

Mgr. Jan Palas, úředník odboru životního prostředí 

 

34/ Žádost o poskytnutí informace z 31.7.2019 – poskytnutí kopie 

kompletního  přestupkového spisu vedeného ve věci dopravního přestupku žadatele ? 

Odpověď: 1.8.2019  

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

Ing. Zlata Novotná, úředník odboru dopravy a SH 

 

35/ Žádost o poskytnutí informace z 18.8.2019 – poskytnutí kopií všech nabídek podaných 

společnostmi Domistav CZ a.s. Hradec Králové a Domistav s.r.o. Hradec Králové  ve 

věcech veřejných zakázek ? 

Odpověď: 28.8.2019  

Žadateli sděleno, že město Velké Meziříčí od jmenovaných společností žádnou nabídku ve 

věcech veřejných zakázek neobdrželo. 

Ing. Marek Švaříček, tajemník  

 

 

 



36/ Žádost o poskytnutí informace z 27.8.2019 – poskytnutí informací k jednání 

představenstva a kopie faktur za právní služby proplacené městem VM od 1.1.2019 ? 

Odpověď: 3.9.2019 + 7.10.2019  

Žadatel vyzván k upřesnění žádosti s upozorněním na možné odmítnutí poskytnutí informací, 

po marném uplynutí InfZ stanovené lhůty poskytnutí žádosti rozhodnutím odmítnuto. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník kanceláře tajemníka  

 

 

37/ Žádost o poskytnutí informace z 6.9.2019 – poskytnutí veškerých podkladů včetně 

příloh pro následující jednání rady města 18.9.2019 ? 

Odpověď: 11.9.2019  

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím podle § 15, 11 a 2 InfZ. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník kanceláře tajemníka  

 

38/ Žádost o poskytnutí informace z 11.9.2019 – poskytnutí kopie 

kompletního  přestupkového spisu vedeného ve věci dopravního přestupku žadatele, 

poskytnutí informace o platu úřednice odboru dopravy projednávající daný přestupek a 

informace o tom, kde město VM provozuje stacionární radary a kamery úsekového 

měření ? 

Odpověď: 23.9.2019  

Poskytnutí informací (kopie spisu, informace o platu) odmítnuto rozhodnutím podle § 15 a 

§8a InfZ. Ohledně radarů sděleno, že město tato zařízení neprovozuje. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník kanceláře tajemníka 

 

39/ Žádost o poskytnutí informace z 19.9.2019 – poskytnutí kopií všech vyjádření 

právníků v kauze „Velička vs. Architektonicko-urbanistická soutěž“ a kopie faktur od 

města VM všem advokátům v předmětné kauze ? 

Odpověď: 27.9.2019 – viz příloha  

Žadateli byly poskytnuty kopie právních stanovisek ve věci a bylo mu sděleno, že ze strany 

města VM advokátům žádné faktury vystavovány nebyly.  

Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje  

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_39_2019.pdf


 

40/ Žádost o poskytnutí informace z 20.9.2019 – poskytnutí veškerých přípisů odeslaných 

městem VM společnosti LIDL ve věci výstavby supermarketu a jednání o pozemcích ? 

Odpověď: 2.10.2019 – viz příloha  

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

 

41/ Žádost o poskytnutí informace z 20.9.2019 – poskytnutí informací 

k vysokorychlostnímu vážení ve VM v letech 2017 a 2018 ? 

Odpověď: 23.9.2019 – viz příloha  

Bc. Petr Juránek, úředník odboru dopravy a SH 

 

42/ Žádost o poskytnutí informace z 20.9.2019 – poskytnutí informací o aktivních 

správcích technické infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 7.10.2019 – viz příloha  

Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

43/ Žádost o poskytnutí informace z 23.9.2019 – poskytnutí informací k vysokorychlostní 

váze ve VM ? 

Odpověď: 25.9.2019 – viz příloha  

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

 

44/ Žádost o poskytnutí informace z 30.9.2019 – poskytnutí informací týkajících se 

vykazování počtu romských žáků k 30.9.2019? 

Odpověď: 9.10.2019  

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník kanceláře tajemníka 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_40_2019.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_41_2019.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_42_2019.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_43_2019.pdf


45/ Žádost o poskytnutí informace z 21.10.2019 – poskytnutí informací k úsekovému 

měření rychlosti na D1 ? 

Odpověď: 29.10.2019 – viz příloha 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

46/ Žádost o poskytnutí informace z 22.10.2019 – poskytnutí informací o počtech a 

způsobu odměňování úředníků vyřizujících agendu dopravních přestupků na D1 ? 

Odpověď: 5.11.2019 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právník kanceláře tajemníka 

 

47/ Žádost o poskytnutí informace z 29.10.2019 – poskytnutí informací k nálezové 

databázi ochrany přírody ? 

Odpověď: 4.11.2019  

OŽP vychází při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z nálezové databáze 

ochrany přírody, územně analytických podkladů, hodnot v území, limitů v území i vlastních 

průzkumů. OŽP má přístup do Nálezové databáze ochrany přírody. Přístup byl přidělen fyzické 

osobě při nástupu do pracovního poměru na úsek ochrany přírody a krajiny v roce 2017. Login: 

chmelickova@velkemezirici.cz 

Ing. Michaela Chmelíčková, odbor životního prostředí 

 

48/ Žádost o poskytnutí informace z 31.10.2019 – poskytnutí informací ke společnosti 

Jupiter club VM ? 

Odpověď: 15.11.2019  

 

Ad 1) Při výběru členů dozorčí rady je brána v potaz jak odbornost, tak politické hledisko. 

Ad 2) Členové dozorčí rady Jupiter clubu s.r.o. nepobírají žádné odměny.  

Ad 3) Členům dozorčí rady Jupiter clubu s.r.o. nejsou poskytovány žádné bonusy či jiné výhody 

Ad 4) Dozorčí rada se schází dvakrát ročně a vykonává působnost v souladu s ust. § 201 zákona 

o obchodních korporacích, především se zaměřuje na kontrolu hospodaření společnosti, 

projednává výsledky hospodaření za příslušný kalendářní rok s doporučeními pro valnou 

hromadu, zadává konkrétní úkoly jednateli společnosti 

Ad 5) Zápisy z dozorčích rad nejsou zveřejňovány, jsou předávány valné hromadě ex post 

Ad 6) Stávající jednatel společnosti byl jmenován na základě výběrového řízení v roce 2000 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník kanceláře tajemníka  

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_45_2019.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_46_2019.pdf
mailto:chmelickova@velkemezirici.cz


49/ Žádost o poskytnutí informace z 31.10.2019 – poskytnutí informací ke společnosti 

Technické služby VM ? 

Odpověď: 15.11.2019  

Ad 1) Při výběru členů dozorčí rady je brána v potaz jak odbornost, tak politické hledisko, 

překážkou je značný nezájem o výkon této funkce 

Ad 2) Členové dozorčí rady TS VM s.r.o. mají od letošního roku valnou hromadou schváleno 

pobírání roční odměny. S ohledem na skutečnost, že výše odměny je osobním údajem, 

chráněným příslušnými právními předpisy, tuto informaci neposkytujeme  

Ad 3) Členům dozorčí rady TS VM s.r.o. nejsou poskytovány žádné bonusy či jiné výhody, 

společnost ale v jejich prospěch uzavřela pojištění odpovědnosti výkonu funkce 

Ad 4) Dozorčí rada se schází jedenkrát ročně a vykonává působnost v souladu s ust. § 201 

zákona o obchodních korporacích, především se zaměřuje na kontrolu hospodaření společnosti 

(členové dostávají k dispozici čtvrtletně rozbory hospodaření), projednává výsledky 

hospodaření za příslušný kalendářní rok s doporučeními pro valnou hromadu  

Ad 5) Zápisy z dozorčích rad nejsou zveřejňovány, jsou předávány valné hromadě ex post 

Ad 6) Stávající jednatel společnosti byl jmenován na základě výběrového řízení v roce 1997 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník kanceláře tajemníka  

 

50/ Žádost o poskytnutí informace z 21.11.2019 – poskytnutí informací – seznam uchazečů 

ve výběrovém řízení na provedení obnovy náhrobku rodiny Kallabovy na starém hřbitově 

ve VM ? 

Odpověď: 4.12.2019   

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení obnovy zadní stěny 

náhrobku rodiny Kallabovy na starém hřbitově ve Velkém Meziříčí“ byli osloveni tito 

restaurátoři s licencí Ministerstva kultury k provádění prací odpovídajícím předmětu zakázky: 

Ak. Sochař Vlasta Douša, IČ: 15563839, 

Ak. Sochař Milan König, IČ: 48059340, 

Vít Jirásek, IČ: 16270011, 

MgA. Renata Poláková, IČ: 74630067, 

Bc. Jaroslav Vrbata, IČ: 70165181 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje  

 

51/ Žádost o poskytnutí informace z 21.11.2019 – poskytnutí právních rozborů 

k architektonické soutěži ? 

Odpověď: 4.12.2019 – viz příloha totožná s přílohou u žádosti č. 39  

Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje  

 



52/ Žádost o poskytnutí informace z 25.11.2019 – poskytnutí kopie faktury za znalecký 

posudek na přeložku ulice Třebíčská ve Velkém Meziříčí ? 

Odpověď: 9.12.2019 – viz příloha  

Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

53/ Žádost o poskytnutí informace z 2.12.2019 – poskytnutí kopie smluv uzavřením se 

společností Mr. Magic, s.r.o. ? 

Odpověď: 2.12.2019 – viz příloha  

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

54/ Žádost o poskytnutí informace z 27.11.2019 – poskytnutí informací k výsadbě stromů 

na kruhovém objezdu – kopie všech dokladů? 

Odpověď: 10.12.2019 – viz příloha  

Ing. Jiří Zachar, vedoucí odboru životního prostředí 

 

55/ Žádost o poskytnutí informace z 2.12.2019 – poskytnutí informace ke zprůjezdnění 

komunikace Pod Strání ? 

Odpověď: 13.12.2019  

Dle informací od zhotovitele stavby byla komunikace v ulici Pod Strání vedoucí 

k provizornímu parkovišti v areálu SVIT otevřena dne 30.11.2019. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoj 

 

56/ Žádost o poskytnutí informace z 2.12.2019 – poskytnutí informace ke zprůjezdnění 

komunikace Pod Strání – kdo, kdy, jakým způsobem a která média informoval o 

zprůjezdnění ? 

Odpověď: 13.12.2019  

O zprůjezdnění příjezdové cesty do bývalého areálu SVIT informovaly redaktorky 

Velkomeziříčska prostřednictvím facebooku města a facebooku Velkomeziříčska dne 29. 

listopadu 2019, dále toto upozornění bylo obsaženo v měsíčníku Velkomeziříčsko, které vyšlo 

4. prosince 2019. Vzhledem ke krátkosti termínu nebylo možné s předstihem informovat o 

této skutečnosti média.  

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_52_2019.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_53_2019.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2019/Priloha_c_54_2019.pdf


Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


