
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí  

P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   
z 27.  zasedání zastupi te ls tva města Velké Meziř íč í,  

které se konalo dne 27.9.2017  

 

557/27/ZM/2017 Stanovisko zastupitelů k jednacímu řízení bez uveřejnění týkající se rekonstrukce 
náměstí 

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
hlasovat odděleně bod za a) a za b) 
  
 
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]  

 

558/27/ZM/2017 Stanovisko zastupitelů k jednacímu řízení bez uveřejnění týkající se rekonstrukce 
náměstí 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí 
  
usnesení KS Brno ze dne 20. 9. 2017 ve věci vyhlášení místního referenda s otázkou 
Souhlasíte s tím, aby město Velké Meziříčí udělalo veškeré možné kroky k zahájení projektové přípravy obnovy 
Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí dle vítězného návrhu jednokolové projektové architektonicko - 
urbanistické soutěže vyhlášené dne 7. 4. 2016 městem Velké Meziříčí? 

  
  
  
 
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]  

 

559/27/ZM/2017 Stanovisko zastupitelů k jednacímu řízení bez uveřejnění týkající se rekonstrukce 
náměstí 

I. Zastupitelstvo města ukládá 
  
tajemníkovi městského úřadu ing. Markovi Švaříčkovi případně vyčlenit finanční prostředky pro 
pokrytí externích právních služeb poskytovaných zastupitelstvu. Konkrétní advokátní kancelář či 
kanceláře a výše finančních prostředků budou upřesněny podle druhu poskytovaných služeb 

usnesením zastupitelstva. 
Termín: 27.9.2017 

  
  

 
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 3, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 3Usnesení bylo: PŘIJATO ]  

 

560/27/ZM/2017 Stanovisko zastupitelů k prezentaci rady města v rámci jednání o návrzích 
vzešlých z architektonicko-urbanistické soutěže 

I. Zastupitelstvo města odvolává 
členy rady města: 
MUDr. Libora Beneše 
Miroslava Jágrika 
Jiřího Michlíčka 

Mgr. Michaelu Salašovou 
Ing. Vincence Závišku 
Termín: 27.9.2017 



II. Zastupitelstvo města volí 
členy rady města: 
Mgr. Pavla Blažka 
Ing. Jiřinu Jurdovou 
MUDr. Jiřího Kaše 
RSDr. Svatopluka Pokorného 
PhDr. Marii Ripperovou 
Termín: 27.9.2017 
III. Zastupitelstvo města požaduje 
aby se úvodní jednání rady města uskutečnilo dnes hned po ukončení jednání zastupitelstva města 
IV. Zastupitelstvo města ukládá 
 
1. Ing. Pavlu Stupkovi 

1.1. zajistit aktualizaci údajů a informací o jednotlivých členech rady města na webu města Velké Meziříčí 

Termín: 30.9.2017 
 
[ Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 4, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 4Usnesení bylo: PŘIJATO ]  

 

561/27/ZM/2017 Stanovisko zastupitelů ke kvalitě práce úseku medializace a komunikace JC Velké 
Meziříčí a k mediálním výstupům z tohoto úseku 

I. Zastupitelstvo města vyjadřuje 
zásadní nesouhlas s kvalitou práce úseku medializace a komunikace Jupiter club, s.r.o. Velké Meziříčí 
  
II. Zastupitelstvo města pověřuje 
radu města v působnosti valné hromady JUPITER clubu s.r.o. Velké Meziříčí, aby situaci na úseku medializace a 
komunikace v Jupiter clubu, s.r.o. řešila a předložila zastupitelstvu města koncepci vedoucí ke zkvalitnění práce 
na tomto úseku 
Termín. 31. 10. 2017 
 

[ Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 4, Nehlasoval: 5, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]  

 

562/27/ZM/2017 Místní referendum vyhlášené Krajským soudem v Brně 

I. Zastupitelstvo města schvaluje 

1. Odměny členům okrskových komisí a členům místní komise takto: 

 předseda okrskové komise a předseda místní komise 1 600 Kč,  

 člen okrskové komise a člen místní komise 1 300 Kč,  

 zapisovatel okrskové komise a zapisovatel místní komise 1 500 Kč. 

2. Stravné členům okrskových komisí a členům místní komise ve výši 72 Kč za každý den konání hlasování v 
místním referendu, tj. za dny 20.10.2017 a 21.10.2017. 

II. Zastupitelstvo města ukládá 
 
1. Ing. Josefu Švecovi 

1.1. organizačně a technicky zabezpečit přípravu a průběh konání místního referenda. 

Termín: 22.10.2017 
 
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 1Usnesení bylo: PŘIJATO ]  

 

563/27/ZM/2017 Žádost o schválení použití finančních prostředků na provedení místního referenda 
z rozhodnutí Krajského soudu v Brně 

I. Zastupitelstvo města schvaluje 
  
rozpočtové opatření: 
  



Zdroj:               250 000,00 Kč - §6409 neúčelová rezerva 
 
Použití:             250 000,00 Kč - §6173 výdaje spojené s konáním místního referenda 
II. Zastupitelstvo města ukládá 
 
1. Kateřině Čejkové 

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města 

Termín: 30.9.2017 
 
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 3Usnesení bylo: PŘIJATO ]  

 

564/27/ZM/2017 Dotaz na volbu starosty města Velké Meziříčí 

I. Zastupitelstvo města odkládá 
volbu starosty města Velké Meziříčí na příští zasedání zastupitelstva 

 
[ Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Nehlasoval: 5, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]  

 

 

 

 

 

 

 

Josef Komínek  v.r. 

místostarosta města 

 

 

 

 

Ing. Vilém Lavický  v.r.                              RSDr. Svatopluk Pokorný  v.r. 

člen zastupitelstva města                                                      člen rady města a zastupitelstva města  

                

 

 


