
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 9. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 13.3.2019

293/9/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 9. schůze rady města ze dne 13. 3. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 9. schůze rady města ze dne 13. 3. 2019 Ing. Františka Smažila a RNDr. Petra Vránu

294/9/RM/2019 Schválení programu 9. schůze rady města konané dne 13. 3. 2019

I. Rada města schvaluje
program 9. schůze rady města ze dne 13. 3. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 9. schůze rady města ze dne 13. 3. 2019
3. Schválení programu 9. schůze rady města ze dne 13. 3. 2019
4. Připomínky k zápisu z 8. zasedání rady města
5. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemků 

města pare. č. 2555/31, 2886/8, 5620/2, k. ú. Velké Meziříčí
6. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k.ú. Velké 

Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka
7. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k.ú. Velké 

Meziříčí, ulice Hornoměstská - letní zahrádka
8. Žádost o výpůjčku části pozemků v k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí - 

cvičiště, tenisový kurt a sklad
9. Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 2259/2 a pare. č. 2259/1, k. ú. 

Velké Meziříčí a zřízení věcného břemene - služebnosti
10. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 4758/5, k. ú. Velké Meziříčí, 

lokalita Fajtův kopec
11. Žádost o prodej pozemku pare. č. 3974/17, části pozemku pare. č. 3977/5 

a části pozemku pare. č. 1044/5, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Pod Kaštany
12. Žádost o směnu pozemků v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Pod Kaštany
13. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v k. ú. Lhotky a 

Dolní Radslavice - hřiště
14. Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 3845/1, obec a k. ú. 

Velké Meziříčí, ul. Záviškova
15. Návrh na změnu usnesení č. 236/7/RM/2019 ze dne 6. 2. 2019 - Návrh na 

uzavření dohody o průchodu a úhradě nákladů
16. Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt Hi na ul. Karlov 

1001/3
17. Výše nájemného byt Hi na ul. Poštovní 551/6
18. Prodloužení nájemních smluv na byty
19. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
20. Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory dohodou
21. Obsazení bytů
22. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Strmá 1050/2,

594 01 Velké Meziříčí
23. Informace k pronájmu kavárny Jupiter firmě JANED partner s.r.o.
24. Restaurace JUPITER - majetkové vypřádání
25. Žádost o prodloužení termínu plnění usnesení čís. 153/4/RM/2018 ze dne 

19. 12. 2018 - Restaurace JUPITER club s.r.o.
26. Pronájem zkušební plochy pro zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění 

skupin AM, AI, A2 a A na rok 2019.



27. Podnájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění 
skupin AM, AI, A2 a A na rok 2019.

28. Grantový program Informační a komunikační technologie 2019 (Program 
na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina)

29. Národní program životního prostředí - Podpora alternativních způsobů 
dopravy

30. Veřejná zakázka: Požární cisterna na pitnou vodu
31. Darování majetku města
32. Přehledy o plnění rozpočtu a zprávy o činnosti příspěvkových organizací
33. Zapojení škol do výzvy OP VVV
34. Zapojení do marketingové kampaně
35. Zápis dětí do základních škol
36. Obecně závazná vyhláška 1/2019
37. Velkomeziříčsko-redakční rada
38. Provozní řád hřiště Kunšovec
39. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
40. Závěry z inventarizace za rok 2018 - vyřazení majetku
41. DÓZA - nabídka nepotřebného majetku
42. Dóza - nabídka nepotřebného majetku
43. Rozpočtové opatření - dar Sportovnímu klubu neslyšících Brno
44. Rozpočtové opatření - správa hřiště u gymnázia
45. Místní části - rozpočty na rok 2019 (ZM)
46. Předběžné rozpočtové opatření č.2 - 3/2019 (ZM)
47. Rozpočtové opatření - příspěvek na psí útulek (ZM)
48. Rozpočtové opatření - čerpání fondu pronajatého majetku ZŠ Sokolovská 

(ZM)
49. Rozpočtové opatření - snížení příspěvku na provoz ZS Mostiště (ZM)
50. Rozpočtové opatření - zvýšení příspěvku na provoz pro Sociální služby 

města VM (ZM)
51. Rozpočtové opatření - dar na festival Českého kmínu (ZM)
52. Rozpočtové opatření - dar (ZM)
53. Rozpočtové opatření - poštovné (ZM)
54. Rozpočtové opatření - vyúčtování plynu v požární zbrojnici (ZM)
55. Rozpočtové opatření-rezerva podle krizového zákona (ZM)
56. Rozpočtové opatření - podíl města na obnově kulturních památek Program 

regenerace 2019 (ZM)
57. Rozpočtové opatření - ul. Nábřeží (ZM)
58. Rozpočtové opatření-příspěvek SVK Žďársko na rekonstrukci vodovodu ul. 

Družstevní (ZM)
59. Rozpočtové opatření-Hliniště III (ZM)
60. Rozpočtové opatření - zřízení odběrného místa vodovodu (Hliniště- 

cirkusy) (ZM)
61. Rozpočtové opatření - projektová dokumentace úprav Jupiter Clubu (ZM)
62. Rozpočtové opatření - ul. Pod Strání (ZM)
63. Rozpočtové opatření - ul. Záviškova (ZM)
64. Rozpočtové opatření - dokončení hřiště Kunšovec (ZM)
65. Rozpočet 2019-doplnění závazných ukazatelů (ZM)
66. Výroční zpráva města Velké Meziříčí za r. 2018 o poskytování informací 

dle zák. č. 106/1999 Sb.
67. Schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí
68. Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc únor 2019
69. Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsícjjnor 2019
70. Projekt "Přístavba a stavební úpravy odborných učeben ZŠ Sokolovská" - 

zařazení mezi podpořené projekty
71. Dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu akcií SATT (ZM)
72. Různé
73. Závěr

295/9/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. 
č. 2555/31, 2886/8, 5620/2, k. ú. Velké Meziříčí



I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízený služebnosti ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, k tíži pozemků města pare. č. 2555/31, 
2886/8 a 5620/2, vše k. ú. Velké Meziříčí za účelem přeložení a umístění podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné umístit a provozovat komunikační 
vedení. Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou za náhradu ve výši 500 Kč plus aktuální výše DPH.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Termín: 31.3.2019

296/9/RM/2019 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2818/3, obec a k.ú. Velké Meziříčí, 
Náměstí - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 6 mI. I. 2 z pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí za 
účelem umístění letní zahrádky. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou radou města stanoveny 
podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města.

Termín: 24.4.2019

297/9/RM/2019 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k.ú. Velké Meziříčí, ulice 
Hornoměstská - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 18 m2 z pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. ú. Velké Meziříčí 
za účelem umístění letní zahrádky. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou radou města 
stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál projednání rady města.

Termín: 10.4.2019

298/9/RM/2019 Žádost o výpůjčku části pozemků v k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí - cvičiště, 
tenisový kurt a sklad

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky na část o výměře cca 3.200 m2 z pozemků pare. č. 69/8 a pare. č. 69/11, a 
pozemku pare. č. st. 121, o výměře 145 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše k. ú. Hrbov u Velkého 
Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění budou radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ruší
usnesení rady města č. 2318/66/RM/2017 ze dne 6.9.2017, ve kterém schválila uzavření smlouvy o výpůjčce.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr výpůjčky a připravit materiál pro jednání rady města

Termín: 24.4.2019

299/9/RM/2019 Žádost o prodej částí pozemků pare. č. 2259/2 a pare. č. 2259/1, k. ú. Velké Meziříčí 
a zřízení věcného břemene - služebnosti

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 241 m2 z pozemku pare. č. 2259/2 (dle GP díl "a") a části o výměře 28 
m2 z pozemku pare. č. 2259/1 (dle GP díl "b"), k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit



prodej předmětných částí pozemků Kupní
143.451 Kč. Podmínkou prodeje je zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemků pare. č. 2259/1, 2259/2 
(dle GP části pozemku pare. č. 2259/2), k. ú. Velké Meziříčí. Služebnost bude spočívat v právu vstupu na zatížený 
pozemek za účelem údržby a oprav sousedního sportoviště.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemků pare. č. 2259/1, 2259/2 (dle GP 
části pozemku pare. č. 2259/2), k. ú. Velké Meziříčí. Služebnost bude spočívat v právu vstupu na zatížený 
pozemek za účelem údržby a oprav sousedního sportoviště.
Služebnost bude zřízena ve prospěch pozemku města pare. č. 2259/1, k. ú. Velké Meziříčí na dobu neurčitou v 
rozsahu geometrického plánu. Služebnost bude zřízena bezúplatně.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. provést zveřejnění záměru prodeje a připravit materiál pro jednání zastupitelstva města.

Termín: 14.5.2019

300/9/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 4758/5, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Fajtův 
kopec

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 140 m1 1 2 z pozemku pare. č. 4758/5, k. ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku

II. Rada města ukládá

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

Termín: 14.5.2019

301/9/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 3974/17, části pozemku pare. č. 3977/5 a části 
pozemku pare. č. 1044/5, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Pod Kaštany

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 3974/17 o výměře 7 m2 a části o výměře cca 24 m2 z pozemku
pare. č. 3977/5 a části o výměře cca 19 m2 z pozemku pare. č. 1044/5, všechny pozem 
doporučuj^astupitelstviMTT^ částí pozemků

i IHHH za kupní cenu 490 Kč/m
II. Rada města ukládá

k. ú. Velké Meziříčí a

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

zastupitelstva města
Termín: 25.6.2019

302/9/RM/2019 Žádost o směnu pozemků v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Pod Kaštany

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře cca 5 m2 z pozemku pare. č. 3969/2, části o výměře cca 7 m2 z 
pozemku pare. č. 3977/4, části o výměře cca 2 m2 z pozemku pare. č. 1044/1, části o výměře cca 27 m2 z 
pozemku pare. č. 3977/5 a části o výměře cca 23 m2 z pozemku pare. č. 1044/5, obec a k.ú. Velké Meziříčí ve 
vlastnictví města za část o výměře cca 44 m2 z pozemku pare. č. 1044/2, obec a k.ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit směniMDředmětnýd^ástMaozem^

podílem 1/2, Cena je dle znaleckého posudku stanovena na 490
Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.9.2019



303/9/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v k. ú. Lhotky a Dolní 
Radslavice - hřiště

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na část o výměře cca 11.800 m2 z pozemku pare. č. 134/14 a pozemku pare. č. st. 
136 o výměře 16 m2, k. ú. LhotkyuVelkéhoMezi^ mezi městem Velké Meziříčí jako půjčitelem a Sborem 
dobrovolných hasičů Lhotky, IC: 65758781 jako vypůjčitelem za těchto
podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo 
písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, účinnost 
smlouvy ode dne podpisu a za podmínky převzetí odpovědnosti za provoz hasičského hřiště.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na část o výměře cca 2.200 m2 z pozemku pare. č^29/2J^^iotky u Velkého 
Meziříčí, mezi městem Velké Meziříčí jako půjčitelem a SK Sokol Lhotky, z. s., HHHflflHHr 
IČ: 65765087 jako vypůjčitelem za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s možností 
ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedení důvodu s 
tříměsíční výpovědní lhůtou, účinnost smlouvy ode dne podpisu a za podmínky převzetí odpovědnosti za provoz 
fotbalového hřiště.
III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na část o výměř^c^^Ti^^ozemki^ai^č^6/7J^^^oln^adslavice, mezi 
městem Velké Meziříčí půjčitelem a jako
vypůjčitelem za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou 
smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, účinnost smlouvy ode dne podpisu a za podmínky převzetí odpovědnosti za provoz kuželny.
IV. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit k podpisu návrh smluv o výpůjčce

Termín: 31.5.2019

304/9/RM/2019 Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 3845/1, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí, ul. Záviškova

I. Rada města schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu ze dne 27. 2. 2015, na užívání části o výměře 262 m2 z pozemku pare. č. 3845/1, 
obec a k. ú-VelkéMeziříčLzaúčelemud^ Velké Meziříčí a
nájemcem Nájemní
ukončena dohodou ke dni podpisu dohody o ukončení. Nájemné za rok 2018 bylo uhrazeno.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit k podpisu dohodu o ukončení nájemní smlouvy.

Termín: 30.4.2019

305/9/RM/2019 Návrh na změnu usnesení č. 236/7/RM/2019 ze dne 6. 2. 2019 - Návrh na uzavření 
dohody o průchodu a úhradě nákladů

I. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 236/7/RM/2019 ze dne 6. 2. 2019 a to tak, že se v návrhu dohody mění čl. III. odst. 3. tak, 
že výše úhrady části nákladů vynaložených na provoz průchodu bude činit 4.000 Kč/měsíc bez DPH, tzn. 4.840 
Kč včetně DPH 21 % v období od 1.4. do 31.10. a 6.000 Kč/měsíc bez DPH, tzn. 7.260 Kč včetně DPH 21% v 
období od 1.11. do 31.3. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit dohodu k podpisu.

Termín: 31.5.2019

306/9/RM/2019 Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt na ul. Karlov 1001/3



I. Rada města
se zasláním vyrozumění že nájem bytu
| na adrese Karlov 1001/3, Velké Meziříčí neobnoví a že pronajímatel město Velké Meziříčí požaduje byt k

I. 7.2019 vyklidit a předat.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. zaslat HHI (byt FT], Karlov 1001) vyrozumění o neobnovení smlouvy.

Termín: 20.3.2019

2. Ing. Magdaléně Kašparové
2.1. připravit do RM materiál ohledně uzavření nové nájemní smlouvy s HIH1 na dobu určitou.

Termín: 24.6.2019

307/9/RM/2019 Výše nájemného byt H na ul. Poštovní 551/6 

I. Rada města schvaluje
ponechat nájemné v bytě H na adrese Poštovní 551/6 ve Velkém Meziříčí na 38,- Kč/m2/měsíc.

308/9/RM/2019 Prodloužení nájemních smluv na byty 

I. Rada města souhlasí
s prodloužením nájemních smluv na uvedené byty a ubytovací jednotky za podmínek, že mají nájemci uhrazeny 
veškeré dluhy vůči městu Velké Meziříčí:

byt ■ na adrese Hornoměstská 105/63 ve Velkém Meziříčí s
30.09.2019, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc 
byt ■ na adrese Komenského 123/13 ve Velkém Meziříčí s
30.09.2019, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc 
byt HI na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
31.03.2020, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc
ubytovací jednotka H na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s 
HHH do 30.09.2019, výše nájemného 25,- Kč/m2/měsíc

tovací jednotka H na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s 
do 30.09.2019, výše nájemného 25,- Kč/m2/měsíc 

na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
do 30.09.2019, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc 

na adrese Bezděkov 1754/45 ve Velkém Meziříčí s
31.03.2020, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc 
by^adrese Čermákova 2039/53 ve Velkém Meziříčí s 

■pil do 31.03.2020, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc 
by^^^Ťa adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s 

| o 2 roky.

do

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

1. Dagmar Bdinkové

1.1. připravit k podpisu dodatky na byty na adrese Hornoměstská 105/63 Komenského 123/13
I), V Jirchářích 313/6

Bezděkov 1754/45 |), Čermákova 2039/53 (|
a ubytovací jednotky na adrese Uhřínovská 540/20 (|

|), Bezručova 1543/12

Termín: 30.4.2019

309/9/RM/2019 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou 

I. Rada města schvaluje



ukončení nájemní smlouvy na b\

II. Rada města ukládá

na adrese Čermákova 1926/2, 594 01 Velké Meziříčí s 
dohodou k 31.03.2019.

1. Dagmar Bdinkové

1.1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s 
1926/2).

310/9/RM/2019 Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory dohodou

(Čermákova 

Termín: 30.4.2019

I. Rada města souhlasí
s ukončením nájemn^mlouv^^ne28A2014 s jako podnikající
fyzickou osobou, HHHHH na nebytové prostory umístněné ve 4.NP budovy na adrese Náměstí 
79/3 ve Velkém Meziříčí dohodou k 30.4.2019.
II. Rada města schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor ve 4.NP budovy "Obecník" na adrese Náměstí 79/3, Velké Meziříčí - 
kancelář o velikosti 14,28 m1 1 2, sociální zařízení o velikosti 6,1 m2 a chodba o velikosti 6,7 m2.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové

1.1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory na Obecníku s

2. Alena Halasová

2.1. zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor ve 4. NP na Obecníku.

311/9/RM/2019 Obsazení bytů

Termín: 30.4.2019

Termín: 20.3.2019

I. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na b'

Nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku s obnovou (v případě prvního náhradníka bez obnovy), výše 
nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

1. náhradník:
2. náhradník:

II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové

1.1. iUgArtj nájemní smlouvu na byt ■ na adrese Čermákova 1926/2, Velké Meziříčí (|

Termín: 30.4.2019

312/9/RM/2019 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Strmá 1050/2, 594 01 Velké 
Meziříčí

I. Rada města souhlasí
s přidělením bytu ^P^i^jlic^trm^050/2^9^1 Velké Meziříčí I 

na dobu určitou 1 roku, výše nájemného 40,-Kč/m2/měsíc.
|), a s uzavřením nájemní smlouvy

Náhradnice: |
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové

1.1. připravit nájemní smlouvu na pronájem bytu v DPS na ulici Strmá 1050/2, 594 01 Velké Meziříčí.

Termín: 29.11.2019



313/9/RM/2019 Informace k pronájmu kavárny Jupiter firmě JANED partner s.r.o.

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí 
bere na vědomí informace k pronájmu kavárny v JUPITER clubu s.r.o. Velké Meziříčí firmě JANED partner 
s.r.o., se sídlem Pohránovská 294, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, IČ: 074594028 s tím, že jednatel společnosti 
JUPITER club s.r.o. Mgr. Milan Dufek předloží na příští schůzi rady města v působnosti valné hromady 
společnosti JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí, tj. na 27. 3. 2019 nové znění Smlouvy podnájemní a pachtovní 
mezi JUPITER dubem s.r.o. Velké Meziříčí a firmou JANED partner s.r.o. na pronájem kavárny v JUPITER clubu 
s.r.o. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Milanu Dufkovi
1.1. na příští schůzi rady města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí 

předložit nové znění Smlouvy podnájemní a pachtovní mezi JUPITER dubem s.r.o. Velké Meziříčí a firmou 
JANED partner s.r.o. na pronájem kavárny v JUPITER clubu s.r.o. Velké Meziříčí.

Termín: 27.3.2019

314/9/RM/2019 Restaurace JUPITER - majetkové vypřádání

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí
bere na vědomí informace o pokračování majetkového vypořádání v restauraci JUPITER dub s.r.o. Velké 
Meziříčí

315/9/RM/2019 Žádost o prodloužení termínu plnění usnesení čís. 153/4/RM/2018 ze dne 19. 12. 
2018 - Restaurace JUPITER club s.r.o.

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí 
souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení čís. 153/4/RM/2018 ze schůze rady města ze dne 19. 12. 
2018 - Restaurace JUPITER dub s.r.o. do 30. 6. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Milanu Dufkovi
1.1. informovat valnou hromadu společnosti JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí formou materiálu předloženého 

na každou první radu v měsíci o probíhající exekuci na movitý majetek v restauraci Jupiter
Termín: 30.6.2019

316/9/RM/2019 Pronájem zkušební plochy pro zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM,
AI, A2 a A na rok 2019.

I. Rada města rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu se společností COOP družstvo Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČO: 000 32 344, na pronájem části pozemku parc.č. 5695/2 o celkové výměře 4258 m2, 
ostatní plocha, v obci a k. ú. Velké Meziříčí, pro účely provádění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění 
skupin AM, AI, A2 a A, na rok 2019 dle předloženého návrhu smlouvy.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1-1. Zajistit podpis nájemní smlouvy se společností COOP družstvo Velké Meziříčí.
Termín: 29.3.2019

317/9/RM/2019 Podnájem zkušební plochy pro výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupin AM, AI, 
A2 a A na rok 2019. I. I.

I. Rada města rozhodla
uzavřít podnájemní smlouvy na podnájem části pozemku parc.č. 5695/2 o celkové výměře 4258 m2, 
ostatní plocha, 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 podnájemci



• Jaroslav Horníček,
• Lubomír Izdný
• Jiří Liška,

II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1-1- Zajistit podpisy podnájemních smluv.

Termín: 29.3.2019

318/9/RM/2019 Grantový program Informační a komunikační technologie 2019 (Program na 
podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina)

I. Rada města schvaluje
předložený projektový záměr "Informační a komunikační technologie 2019" dle výzvy k předkládání projektu v 
Programu na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Švecovi

1.1. zpracovat projektovou žádost "Informační a komunikační technologie 2019" podle pravidel dotačního 
titulu Kraje Vysočina a předložit na Kraj Vysočina do 6.4.2019 (uzávěrka žádosti).

Termín: 6.4.2019

319/9/RM/2019 Národní program životního prostředí - Podpora alternativních způsobů dopravy 

I. Rada města schvaluje
záměr využít dotace dle výzvy č. 11/2018 v rámci Národního programu životního prostředí - Podpora 
alternativních způsobů dopravy k pořízení vozidla pro výkon služby příslušníků MP.

320/9/RM/2019 Veřejná zakázka: Požární cisterna na pitnou vodu

I. Rada města schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na zakázku POŽÁRNÍ CISTERNA NA PITNOU VODU
II. Rada města jmenuje
do komise pro otevírání obálek a do komise pro posouzení a hodnocení nabídek tyto členy:
Clen:
1. Josef Komínek
2. Stanislav Kratochvíl
3. MVDr. Ivo Šulc
4. Mgr. Michal Cichý
5. Josef Švec
Členové s hlasem poradním: 
1. Radek Novotný

Náhradník:
RNDr. Petr Vrána 
Miroslav Jágrik 
PhDr. Marie Ripperová 
Mgr. Ivana Pacalová 
Marek Vašulín

321/9/RM/2019 Darování majetku města 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města souhlasit s darováním majetku uvedeného v příloze pro Základní školu Velké Meziříčí, 
Oslavická 1800/20.

322/9/RM/2019 Přehledy o plnění rozpočtu a zprávy o činnosti příspěvkových organizací

I. Rada města bere na vědomí
předložené přehledy plnění rozpočtu a zprávy o činnosti příspěvkových organizací města.
II. Rada města schvaluje
odměnu ředitelům příspěvkových organizací města za II. pololetí 2018.



323/9/RM/2019 Zapojení škol do výzvy OP VW

I. Rada města souhlasí
s realizací projektu v rámci výzvy 02_18_63 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
(OPVW) pro Mateřskou školu Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci s termínem realizace od 1. 6. 2019 do 31. 
5. 2021.
II. Rada města souhlasí
souhlasí s realizací projektu v rámci výzvy 02_18_63 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání (OPVW) pro Základní školu Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkovou organizaci s termínem 
realizace od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021.
III. Rada města souhlasí
souhlasí s realizací projektu v rámci výzvy 02_18_63 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání (OPVW) pro Základní školu Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 s termínem realizace od 1. 8. 2019 do 
31. 7. 2021.
IV. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi

1.1. předat usnesení žadatelům

Termín: 31.3.2019

324/9/RM/2019 Zapojení do marketingové kampaně 

I. Rada města nesouhlasí
se zapojením města Velké Meziříčí do společné marketingové kampaně Vysočina Tourism pro letošní rok.

325/9/RM/2019 Zápis dětí do základních škol

I. Rada města doporučuje
pro školní rok 2019/2020 otevření pěti prvních tříd, kde v ZŠ Sokolovská bude otevřena jedna první třída a po 
dvou v ZŠ Oslavická a ZŠ Školní.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení ředitelům ZŠ

Termín: 31.3.2019

326/9/RM/2019 Obecně závazná vyhláška 1/2019 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 1/2019, kterou se stanoví školské 
obvody základních škol zřízených městem Velké Meziříčí a části školských obvodů základních škol zřízených 
městem Velké Meziříčí

327/9/RM/2019 Velkomeziříčsko-redakční rada

I. Rada města odkládá
bod Velkomeziříčsko - redakční rada
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi

1.1. na příští jednání rady města předložit ke schválení jednací řád redakční rady.

Termín: 27.3.2019

328/9/RM/2019 PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ KUNŠOVEC

I. Rada města schvaluje
provozní řád hřiště Kunšovec
II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Zacharovi



1.1. zajistit vyhotovení nového provozního řádu a jeho umístění na hřišti

329/9/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

Termín: 15.4.2019

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci únoru a březnu 2019 do rozpočtu 
města-viz příloha
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zapojit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 31.3.2019

330/9/RM/2019 Závěry z inventarizace za rok 2018 - vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje

předložený materiál Inventarizační zprávu za rok 2018 - závěry z provedené inventarizace v plném 
znění vč. příloh. Součástí návrhu usnesení je Zápis z jednání hlavní inventarizační komise ze dne 22. 2. 2019 a 
souhrnná tabulka vyřazovaného majetku v rámci inventarizace za rok 2018.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové

1.1. promítnout závěry z inventarizace 2018 do účetnictví a evidence majetku města. Další úkoly vč. termínů 
jejich plnění vyplývají ze Zápisu z jednání hlavní inventarizační komise ze dne 22. 2. 2019.

Termín: 30.4.2019

331/9/RM/2019 DÓZA - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí, 
Komenského 10/2 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a 
uděluje písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy 
materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:

DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2.... 44.374,97 Kč
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové

1.1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 31.3.2019

332/9/RM/2019 Dóza - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí, 
Komenského 10/2 nepřijímá nabídku v minulosti darovaného, resp. bezúplatně převedeného majetku PO a 
uděluje písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v tabulce, která je součástí přílohy 
materiálu, příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:

DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí, Komenského 10/2...... 15.722,80 Kč
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové

1.1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

333/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar Sportovnímu klubu neslyšících Brno

Termín: 22.3.2019



I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daru příjemci Sportovní klub neslyšících Brno, z. s. se sídlem Vodová
1391/35, 612 00 Brno 12, IČ: 605 52 778 jako finanční příspěvek na náklady spojené s účastí na mezinárodním 
turnaji neslyšících ve volejbalu, pořádaném dne 27.4.2019 v Japonsku (Osaka)
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové

1.1. vyhotovit darovací smlouvu.

Termín: 15.4.2019

2. Kateřině Čejkové

2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31.3.2019

334/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - správa hřiště u gymnázia

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 24 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 24 tis. Kč - § 3121 správa hřiště u gymnázia
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31.3.2019

335/9/RM/2019 Místní části - rozpočty na rok 2019 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený materiál:

Rozpočty místních částí na rok 2019 pro m. č. Mostiště, Lhotky, Hrbov, Olší nad Oslavou vč. zařazení 
výdajů do rozpočtu města (tabulka Rozpočet výdajů 2019 - část Výdaje II. po odečtení akcí zařazených do 
základního rozpočtu 2019) - zdrojem těchto výdajů bude rezerva jednotlivých místních částí.

336/9/RM/2019 Předběžné rozpočtové opatření č.2-3/2019 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předběžné rozpočtové opatření č.2-3/2019 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: 31.3.2019

337/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - příspěvek na psí útulek (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 75 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 75 tis. Kč - § 1014 finanční příspěvek na výstavbu psího útulku na základě Dodatku č. 2 k Dohodě o 
úhradě nákladů na výstavbu a provoz psího útulku (realizace fasády a zateplení objektu psího útulku)

338/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - čerpání fondu pronajatého majetku ZŠ Sokolovská (ZM)

I. Rada města doporučuje



zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 150 tis. Kč - pol. 8115 fond pronajatého majetku ZŠ Sokolovská
Rozdělení: 150 tis. Kč - § 3113 zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Sokolovská - nákup hygienických potřeb, 
pořízení nábytku, servis data projektoru

339/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - snížení příspěvku na provoz ZŠ Mostiště (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 85 tis. Kč - § 3113 snížení příspěvku na provoz pro ZŠ Mostiště - předfinancování projektu MŠMT
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozdělení: 85 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

340/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - zvýšení příspěvku na provoz pro Sociální služby města VM 
(ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 280 tis. Kč - § 4351 pol. 2122 nařízený odvod z investičního fondu Sociálních služeb města VM
(usnesení RM č. 276/8/RM/2019)
Rozdělení: 280 tis. Kč - § 4351 zvýšení příspěvku na provoz pro Sociální služby města VM (použití především 
na krytí ztráty z hospodaření v roce 2018)

341/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar na festival Českého kmínu (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3900 poskytnutí daru příjemci Biogas Bohemia spol. s r.o., se sídlem

1, IČ: 025 96 831 jako finanční příspěvek na pořádání Festivalu Českého kmínu dne
22.6.2019
II. Rada města souhlasí
s uzavřením náměstí dne 22.6.2019 v čase mezi 7:00 - 17:00 hod. z důvodu pořádání Festivalu Českého kmínu 
a s využitím a ozvučením pódia, které bude v tomto termínu instalováno na náměstí.

342/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 15 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 15 tis. Kč - § 3330 poskytnutí daru | __
| jako finanční příspěvek na nezbytné náklady spojené s konáním primiční mše svaté ve Velkém Meziříčí dne 
29. června 2019 v kostele sv. Mikuláše

343/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - poštovné (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 1 500 tis. Kč - § 2299 ORG 2288 příjmy z pokut - úsekové měření Dl
Rozdělení: 1 500 tis. Kč - § 6171 ORG 265 poštovné

344/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - vyúčtování plynu v požární zbrojnici (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 169 tis. Kč - § 5512 pol. 2324 vratka vyúčtování plynu - zapojení příjmu
Rozdělení: 169 tis. Kč - § 5512 úhrada plynu v požární zbrojnici za rok 2018 z důvodu chybného vyúčtování
ze strany dodavatele



345/9/RM/2019 Rozpočtové opatření-rezerva podle krizového zákona (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 500 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 500 tis. Kč - § 5213 krizová opatření (rezerva podle krizového zákona)

346/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - podíl města na obnově kulturních památek Program 
regenerace 2019 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:

Zdroj: 214 tis. Kč - § 3322 podíl města k dotaci na kulturní památky
Rozdělení: 214 tis. Kč - § 3322 podíl města k dotaci v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva
kultury v roce 2019 dle přiložené tabulky

347/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - ul. Nábřeží (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 6 300 000,00 Kč - § 2212, ORG 838 komunikace Nábřeží
Rozdělení: 2 500 000,00 Kč - § 2212, ORG 838 komunikace Nábřeží

1 800 000,00 Kč - § 2219, ORG 838 chodníky Nábřeží 
600 000,00 Kč - § 3745, ORG 838 veřejné prostranství Nábřeží 
800 000,00 Kč - § 2321, ORG 838 kanalizace Nábřeží 
400 000,00 Kč - § 3633, ORG 838 místní inženýrské sítě Nábřeží 
200 000,00 Kč - § 3631, ORG 838 veřejné osvětlení Nábřeží

II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.3.2019

348/9/RM/2019 Rozpočtové opatření-příspěvek SVK Žďársko na rekonstrukci vodovodu 
ul.Družstevní (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit příspěvek Svazku vodovodu a kanalizací Žďársko na rekonstrukci vodovodu v ulici 
Družstevní ve Velkém Meziříčí
Zdroj: 58 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 58 000,00 Kč - § 2310, ORJ 6349 příspěvek SVK Žďársko - ul.Družstevní

II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

Termín: 31.3.2019

349/9/RM/2019 Rozpočtové opatření-Hliniště III (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
Zdroj: 900 000,00 Kč - § 3612, ORG 402 projekt pro stavební povolení Hliniště III
Rozdělení: 100 000,00 Kč - § 3631, ORG 402 PD pro SP-veřejné osvětlení Hliniště III

200 000,00 Kč - § 2212, ORG 402 PD pro SP-komunikace Hliniště III
150 000,00 Kč - § 2310, ORG 402 PD pro SP-vodovod Hliniště III
100 000,00 Kč - § 2219, ORG 402 PD pro SP-chodníky Hliniště III
250 000,00 Kč - § 2321, ORG 402 PD pro SP-kanalizace Hliniště III

50 000,00 Kč - § 3633, ORG 402 PD pro SP-plynovod Hliniště III



50 000,00 Kč - § 3745, ORG 402 PD pro SP-veřejné prostranství Hliniště III
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 31.3.2019

350/9/RM/2019 Rozpočtové opatření -zřízení odběrného místa vodovodu (Hliniště-cirkusy) (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření 
Zdroj: 65 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 65 000,00 Kč - § 2310 zřízení odběrného místa na vodovodu (Hliniště-cirkusy)
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města

Termín: 31.3.2019

351/9/RM/2019 Rozpočtové opatření - projektová dokumentace úprav Jupiter Clubu (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
Zdroj: 130 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 130 000,00 Kč - § 3392 projektová dokumentace úprav Jupiter Clubu

II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 31.3.2019

352/9/RM/2019 Rozpočtové opatření-ul. Pod Strání (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
Zdroj: 11 000 000,00 Kč - § 2212, ORG 752 oprava komunikace Pod Strání
Rozdělení: 750 000,00 Kč - § 3631, ORG 752 veřejné osvětlení Pod Strání

7 400 000,00 Kč - § 2212, ORG 752 komunikace Pod Strání 
1 100 000,00 Kč - § 2219, ORG 752 chodníky Pod Strání 

500 000,00 Kč - § 3633, ORG 752 přeložka plynovodu Pod Strání 
1 250 000,00 Kč - § 3745, ORG 752 veřejné prostranství Pod Strání

II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.3.2019

353/9/RM/2019 Rozpočtové opatření-ul. Záviškova (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
Zdroj: 8 800 000,00 Kč - § 2212, ORG 839 opravy povrchů po kanalizaci a vodovodu ul.Záviškova
Rozdělení: 2 500 000,00 Kč - § 3631, ORG 839 veřejné osvětlení ul.Záviškova

4 500 000,00 Kč - § 2212, ORG 839 komunikace ul.Záviškova 
1 800 000,00 Kč - § 2219, ORG 839 chodníky ul.Záviškova

II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové



1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města
Termín: 31.3.2019

354/9/RM/2019 Rozpočtové opatření-dokončení hřiště Kunšovec (ZM)

I. Rada města souhlasí
hlasovat zvlášť o jednotlivých položkách bodu Rozpočtové opatření - dokončení hřiště Kunšovec

355/9/RM/2019 Rozpočtové opatření-dokončení hřiště Kunšovec (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 679 361,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 679 361,00 Kč - § 3412 dětské hřiště Kunšovec

356/9/RM/2019 Rozpočtové opatření-dokončení hřiště Kunšovec (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 519 835,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 519 835,00 Kč - § 3631 veřejné osvětlení Kunšovec

357/9/RM/2019 Rozpočtové opatření-dokončení hřiště Kunšovec (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
Zdroj: 260 420,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 260 420,00 Kč - § 3412 altán (zázemí k hřišti) Kunšovec

358/9/RM/2019 Rozpočet 2019-doplnění závazných ukazatelů (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění závazných ukazatelů k rozpočtu na rok 2019 (doplnění usnesení 
Č.62/3/ZM/2018 ze dne 18.12.2018 ke schválenému rozpočtu 2019)
Nové závazné ukazatele:
ORG 402 Hliniště III (§ 2212, § 2219, § 3745, § 2310, § 2321, § 3631, § 3633)
ORG 752 ul. Pod Strání (§ 2212, § 2219, § 3745, § 3631, § 3633)
ORG 764 ul.Třebíčská-areál býv.TS (§ 2212, § 2219, § 3745, § 2321, § 3631, § 3633)
ORG 788 Čechovy Sady II (§ 2212, § 2219, § 3745, § 2310, § 2321, § 3631, § 3633)
ORG 838 ul. Nábřeží (§ 2212, § 2219, § 3745, § 2321, § 3631, § 3633)
ORG 839 ul. Záviškova (§ 2212, § 2219, § 3631)

II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. doplnit závazné ukazatele k rozpočtu na rok 2019

Termín: 31.3.2019

359/9/RM/2019 Výroční zpráva města Velké Meziříčí za r. 2018 o poskytování informací dle zák. č. 
106/1999 Sb.

I. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu města Velké Meziříčí za rok 2018 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

360/9/RM/2019 Schválení nového Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje



v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností ode dne 1.4.2019 "Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí".
II. Rada města ukládá

1. Vilmě Drápelové
1.1. Nechat podepsat "Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí" starostou a místostarostou.

Termín: 31.3.2019
1.2. Nechat zveřejnit úplné znění "Organizačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí" platné k 1.4.2019 na 

intranetu Městského úřadu Velké Meziříčí a na webu města Velké Meziříčí (www.velkemezirici.czj.

Termín: 31.3.2019

361/9/RM/2019 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc únor 2019

362/9/RM/2019 Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc únor 2019

363/9/RM/2019 Projekt "Přístavba a stavební úpravy odborných učeben ZŠ Sokolovská" - zařazení 
mezi podpořené projekty

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit realizaci projektu "Přístavba a stavební úpravy odborných učeben ZŠ Sokolovská"
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit spoluúčast na financování projektu v předpokládané výši 5 000 000 Kč.

364/9/RM/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu akcií SATT (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smjouvě o úplatném převodu akcií uzavřené s městem 
Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, IČ: 00294900 dne 4.5.2018, jehož předmětem je 
změna podmínek převodu akcií společnosti SATT a.s., Okružní 1889/1, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ: 60749105 od města Velkého Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí dle návrhu Dodatku č. 
1 uvedeného v příloze č. 1 materiálu.

http://www.velkemezirici.cz

