
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENI
z 4. schůze rady města Veiké Meziříčí, 

která se konala dne 19.12.2018

129/4/RM/2018 Schválení programu 4. schůze RM Velké Meziříčí konané dne 19. 12. 2018

I. Rada města schvaluje
program 4. schůze rady města ze dne 19.12. 2018’.

1. Zahájení
2. Schválení programu 4. schůze RM ze dne 19. 12. 2018
3. Určení ověřovatelů zápisu ze 4. schůze rady města ze dne 19. 12. 2018
4. Připomínky k zápisu ze 3. zasedání rady města
5. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí
6. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím
7. Výpověď nájmu bytu flH na ul. Čermákova 2065
8. Prodej části pozemku pare. č. 871/3, části pozemku pare. č. 145/3 a části pozemku pare. č. 

869, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
9. Změna smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 340, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. 

Hornoměstská
10. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 5664/5, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ui. Františkov
11. Prodej části pozemku pare. č. 811/1, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí
12. Prodej části pozemku pare. č. 104/1, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí
13. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 3834/1, k. ú. Velké Meziříčí
14. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
15. Rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtu 2020-2021 organizací města
16. Dodatky ke smlouvám o výpůjčce
17. Provozování hřiště u gymnázia
18. Zpětný odběr pneumatik
19. Zápis do rejstříku skutečných majitelů
20. Zápis do rejstříku skutečných majitelů
21. Prodej části pozemku pare. č. 4452/1, k. ú. Velké Meziříčí
22. Jednací řád komisí rady města Velké Meziříčí
23. Komise rady města - personální obsazení
24. Dodatek Č. 3 ke Smlouvě o mzdě ředitele společnosti Technické služby VM s.r.o.
25. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti JUPITER dub s.r.o. Velké 

Meziříčí
26. Žádost SDH o umožnění pořádat krajské kolo soutěže v požárním sportu dospělých dne 20. 7. 

2019
27. Restaurace JUPITER club s.r.o. Velké Meziříčí
28. Různé
29. Závěr

130/4/RM/2018 Určení ověřovatelů zápisu ze 4. schůze rady města ze dne 19. 12. 2018

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 4. schůze rady města ze dne 19. 12. 2018: Ing. Františka Smažila a RNDr. Petra Vránu

131/4/RM/2018 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím



I. Rada města vydává
vnitřní směrnici č. 3/2018: Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. zveřejnit Sazebník úhrad na webových stránkách města VM

Termín: 2,1.2019

132/4/RM/2018 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou na ul. Zdenky Vorlové 2001, Velké 
Meziříčí.

I. Rada města souhlasí
s přidělením bytu lilii v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí j

mnájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s obnovou, výše nájemného 34,-Kč/m2/měsíc. 
Náhradník:
II. Rada města ukládá

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

I), a s uzavřením

v DPS na ulici Zdenky Vorlové 2001, Velké Meziříčí.
Termín: 30.9.2019

133/4/RM/2018 Výpověď nájmu bytu

I. Rada města souhlasí
s vypovězením náimu

na ul. Čermákova 2065

na ul. Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí bez výpovědní doby
v případě že do 19.12.2018 neuhradí dlužný nájem a zálohy na 

služby spojené s užíváním bytu. V případě, že jmenovaní dlužný nájem do 19.12.2018 uhradí, nesouhlasí rada 
města s prodloužením stávající nájemní smlouvy po 1.4.2020 a požaduje, aby byt vyklidili a
předali pronajímateli.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. wnoypHět- náfem bytu |

jejich nájemní smlouva nebude prodloužena.
na ul. Čermákova 2065, popř. zaslat oznámení, že jim

Termín: 4.1.2019

134/4/RM/2018 Prodej části pozemku pare. č. 871/3, části pozemku pare. č. 145/3 a části pozemku 
pare. č. 869, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 6 m2 z pozemku pare. č. 871/3, části o výměře cca 50 m2 z 
pozemku pare. č. 145/3 a části o výměře cca 20 m2 z pozemku pare. č. 869 , vše k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí 
a doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej předmětných částí pozemků

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro jednání zastupitelstva města.

Termín: 31.3.2019 * I. * I.

135/4/RM/2018 Změna smlouvy o nájmu části pozemku pare. č. 340, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. 
Hornoměstská

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 16. 11. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2017 na 
část o výměře 502 m2 z pozemku pare. č. 340, k. ú. Velké Meziříčí za účelem užívání jako 
zahrádky mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemci a to tak,
že rozsah pronajaté části pozemku se mění na 571 m2. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.



II. Rada města ukládá

i. Havránkové Renatě
1.1. připravit dodatek č. 2 k podpisu

Termín: 31.1.2019

136/4/RM/2018 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 5664/5, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. 
Františkov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky Části o výměře 17 mI. I. 2 z pozemku pare, č. 5664/5, obec a k. ú. Velké Meziříčí, 
ulice Františkov žadatelům za
účelem vybudování vjezdu do kolny. Po uplynutí zákonné Ihůty ke zveřejnění bude radě města předložen návrh 
podmínek smlouvy o výpůjčce k projednání.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.1.2019

137/4/RM/2018 Prodej části pozemku pare. č. 811/1, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 811/1, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí 
a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné Části pozemku

za účelem příkupu k vlastnímu pozemku.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.12.2018

138/4/RM/2018 Prodej části pozemku pare. č. 104/1, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí 

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 350 m2 z pozemku pare. č. 104/1, k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí 
a doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku žadateli:

II. Rada města ukládá

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

Termín: 28.2.2019

139/4/RM/2018 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 3834/1, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.11.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.6.2017 na užívání části 
pozemku pare. Č. 3834/1 o výměře 890 m2, obec a k. ú. Velké Meziříčí za účelem zřízení zahrady uzavřené mezi 
městem Velké Meziříčí a nájemcem 

HSSil Nájemní smlouva bude ukončena ke dni 31. 12. 2018.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.12.2018



140/4/RM/2018 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci listopadu a prosinci 2018 do rozpočtu 
města-viz příloha
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. zapojit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 31.12.2018

141/4/RM/2018 Rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtu 2020-2021 organizaci města

I. Rada města schvaluje

rozpočty na rok 2019 těchto organizací města:

- Dóza-středisko volného času - příspěvková organizace
- Mateřská škola Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Městská knihovna - příspěvková organizace
- Muzeum - příspěvková organizace
- Sociální služby města Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Základní umělecká škola - příspěvková organizace
* Základní škola a mateřská škola Lhotky - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Mostiště - příspěvková organizace
- Základní škola Oslavická - příspěvková organizace
- Základní škola Sokolovská - příspěvková organizace
- Základní škola Školní - příspěvková organizace
- Jupiter dub Velké Meziříčí - s.r.o.
- Technické služby VM - s.r.o.
II. Rada města schvaluje

střednědobé výhledy rozpočtu na rok 2020-2021 těchto organizací města:

- Dóza-středisko volného času - příspěvková organizace
- Mateřská škola Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Městská knihovna - příspěvková organizace
- Muzeum - příspěvková organizace
- Sociální služby města Velké Meziříčí - příspěvková organizace
- Základní umělecká škola - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Lhotky - příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Mostiště - příspěvková organizace
- Základní škola Oslavická - příspěvková organizace
- Základní škola Sokolovská - příspěvková organizace
- Základní škola Školní - příspěvková organizace
- Jupiter club Velké Meziříčí - s.r.o.
- Technické služby VM - s.r.o.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové
1.1. zajistit zveřejnění těchto dokumentů na úřední desce MěÚ.

Termín: 28,12.2018

142/4/RM/2018 Dodatky ke smlouvám o výpůjčce 

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložených dodatků ke smlouvám o výpůjčce. I. I.

143/4/RM/2018 Provozování hřiště u gymnázia

I. Rada města souhlasí



s uzavřením předložených dohod o zajištění správy a provozu hřiště u gymnázia.

144/4/RM/2018 Prodej části pozemku pare. č. 4452/1, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 200 mI. 2 3 4 z pozemku pare, č. 4452/1, k. ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu 250 Kč/mI. 2 3 4.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.3.2019

145/4/RM/2018 ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK 

I. Rada města bere na vědomí
informace OŽP ke změnám v oblasti zpětného odběru pneumatik

146/4/RM/2018 Zápis do rejstříku skutečných majitelů

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s.r.o.
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s.r.o. schvaluje zápis členů valné 
hromady do registru skutečných vlastníků

147/4/RM/2018 Zápis do rejstříku skutečných majitelů

I. Rada města v působnosti valné hromady společností JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí 
schvaluje zápis členů valné hromady do registru skutečných vlastníků

148/4/RM/2018 Jednací řád komisí rady města Velké Meziříčí

I. Rada města vydává
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jednací řád komisí rady města 
Velké Meziříčí dle přílohy.
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. zajistit podepsání jednacího řádu komisí rady města Velké Meziříčí starostou a místostarostkou.

Termín: 31.12.2018

2. JUDr. Vilmě Drápelové
2.1. zajistit vyvěšení elektronické podoby jednacího řádu komisí rady města Velké Meziříčí (včetně příloh) na 

intranetu a webových stránkách města Velké Meziříčí.

Termín: 31.12.2018

149/4/RM/2018 Komise rady města - personální obsazení

I. Rada města stanovuje 
u komise bytové:
1. předmět činnosti komise:
Komise bytová je poradním a iniciativním orgánem rady města při rozhodování o uzavření nájemní smlouvy na 
byt, s výjimkou bytů v domech s pečovatelskou službou a bytů ve školách. Komise se vyjadřuje k zařazení a 
vyřazení žádostí o byt a o výměnu bytu, ke směně bytů a doporučuje radě města nejvhodnějšího žadatele na 
obsazení volného bytu
2. počet čienů komise: 7
3. členy komise jmenuje: Miroslava Bureše, Mgr. Janu Gebre Selassie, Pavla Peška, Jiřího Bártu, ing. Tomáše 
Bílka, Ing. Blanku Přibylovou
4. předsedou komise jmenuje: Pavla Peška



5. zapisovatele /tajemníka/ komise jmenuje: Ing. Magdalénu Kašparovou, vedoucí odboru správy majetku a 
bytů, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: Ing. Františka Komínka
II. Rada města stanovuje
u komise kulturní a cestovního ruchu:
1. předmět činnosti komise:
komise se obecně zaměřuje na tvorbu koncepce a rozvoje kultury a cestovního ruchu ve městě. Vznáší dotazy, 
náměty, připomínky, které se vztahují ke kultuře a cestovnímu ruchu ve městě, kde výstupem je zpravidla 
doporučení radě města na základě usnesení členů komise. Vyjadřuje se k plánovaným kulturním akcím a 
hodnotí akce proběhlé. Schvaluje rozdělování grantů dle koncepce podpory kultury ve městě Velké Meziříčí 
2014-2020. Schvaluje umístění umělců města Velké Meziříčí na webových stránkách města. Plní úkoly rady 
města
2. počet členů komise: 7
3. členy komise jmenuje: Ing. Alenu Smolíkovou, Zuzanu Herodesovou, Mgr. Pavlu Kamanovou, Ing. Bc. Ivanu 
Horkou, Zdeňku Peterkovou, Ing. Jana Bílka
4. předsedou komise jmenuje: Mgr. Pavlu Kamanovou
5. zapisovatelem /tajemníkem/ komise jmenuje: Květoslavu Hladíkovou, referentku odboru školství a kultury, 
která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: PhDr. Marii Ripperovou
III. Rada města stanovuje 
u komise letooisecké:
1. předmět činnosti komise: 
projednání návrhu textu kroniky města
2. počet členů komise: 7
3. členy komise jmenuje: MVDr. Jana Kotena, PharmDr. Helenu Švecovou, Mgr. Martina Štindla, PhD., Ing. 
Marka Svaříčka, PhDr. Marii Ripperovou, Mgr. Jiřinu Kácalovou
4. předsedou komise jmenuje: PhDr. Marii Ripperovou
5. zapisovatelem /tajemníkem/ komise jmenuje: Ing. Pavla Stupku, vedoucího odboru školství a kultury, který 
bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: PhDr. Marii Ripperovou
IV. Rada města stanovuje
u komise regenerace městské památkové zónv:
1. předmět činnosti komise:
provádí aktualizaci programu regenerace a vyhodnocuje plnění programu. Připravuje návrhy akcí obnovy na 
následující rok. Projednává aktuální problematiku v Městské památkové zóně /možnost využití památkově 
chráněných objektů, řešení dopravy, nová výstavba, úprava veřejných prostor, zeleň, apod./
2. počet členů komise: 7
3. členy komise jmenuje: Ing. Františka Fňukala, MUDr. Jinho Kaše, Ing. Stanislava Rosu, Ing. arch. 
Alexandrose Kaminarase, Radima Seifera, Ing. arch. Olgu Čermákovou
4. předsedou komise jmenuje: Ing. Stanislava Rosu
5. zapisovatelem /tajemníkem/ komise jmenuje: Ing. Lucii Volfovou, referentku odboru výstavby a regionálního 
rozvoje - úseku státní památkové péče, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: Ing. Františka Smažila
V. Rada města stanovuje 
u komise sportovní:
1. předmět činnosti komise:
zejména podpora, rozvoj a propagace sportovních aktivit ve městě / ev. ORP Velké Meziříčí/, podpora 
spolupráce sportovních subjektů, příprava a organizace každoročně vyhlašované ankety "Sportovec města Velké 
Meziříčí", příprava, administrace a zpracování podkladů pro poskytování dotací na činnost sportovním oddílům.
2. počet členů komise: 11
3. členy komise jmenuje: Miroslava Jágrika, Jaroslava Judu, Martina Kamana, Petra Klímu, Jiřího Pálku, Mgr. 
Tomáše Rapušáka, Ing. Martinu Salašovou, Jiřího Sedláka, Libora Smejkala, Ing. Stanislava Tvarůžka
4. předsedou komise jmenuje: Mgr. Tomáše Rapušáka
5. zapisovatelem /tajemníkem/ komise jmenuje: Ing. Zuzanu Villertovou, referentku odboru výstavby a 
regionálního rozvoje, která bude mít plné hlasování právo / je členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: Ing. Jiřinu Jurdovou
VI. Rada města stanovuje 
u komise školské:
1. předmět činnosti komise:
příprava zápisů do mateřských a základních škol. Přijímací řízení na střední školy. Vyhláška o školských 
obvodech. Koncepční materiály o školství. Spolupráce s různými institucemi /OSPOD, kurátor, policie městská i 
státní, Výchovný ústav mládeže, Chaloupky, pedagogicko-psychologická poradna, BESIP, Welmez/
2. počet členů komise: 11



3. členy komise jmenuje: Mgr. Josefa Prokopa, Mgr. Petra Blažka, Mgr. Petra Hladíka, Mgr. Marii Pal'ovovou, 
Mgr. Zdeňku Požárovou, RNDr. Aleše Trojánka, PhD., Mgr. Jitku Dobrovolnou, Bc. Ing. Alenu Vidlákovou, Mgr. 
Evu Bednářovou, Mgr. Evu Součkovou, Martina Karáska
4. předsedou komise jmenuje: Mgr. Petra Blažka
5. zapisovatelem /tajemníkem/ komise jmenuje: Ing. Pavla Stupku, vedoucího odboru školství a kultury, který 
bude mít hlas poradní /není členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: RNDr. Petra Vránu
VII. Rada města stanovuje
u komise zdravého města a místní Agendy 21:
1. předmět činnosti komise:
komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a 
kvalitu života ve městě. Dále se zabývá uplatněním principů participace a partnerství ve městě, zabývá se 
aplikací metody modernizace veřejné správy do běžné činnosti úřadu (MA 21 byla v roce 2005 uznaná 
Ministerstvem vnitra jako metoda modernizace veřejné správy). Komise je orgánem fungujícím na základě 
mezisektorového partnerství - jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, neziskového i 
podnikatelského sektoru.
Plán činnosti vychází z námětů jednotlivých členů komise, ostatních komisí a z aktuálních potřeb, které 
vypývají z realizace projektu Zdravého města a místní Agendy 21 /dále ZM a MA 21/. Komise každý rok tvoří 
Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21. Tento akční plán informuje o tom, čeho by se mělo v 
následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout. Komise Zdravého města zajišťuje 
svoji účinnou místní správu ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi, spolky, podnikateli, školskými 
zařízeními, zdravotnickými a sociálními institucemi a řadou dalších subjektů, včetně široké veřejnosti 
Cílem komise je: rozvoj Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 ve Velkém Meziříčí, zvyšování kvality 
života obyvatel při respektování zásad udržitelného rozvoje, aplikace MA 21 jako metody modernizace veřejné 
správy - provázání MA 21 do činnosti odborů městského úřadu ve spolupráci s tajemníkem úřadu.
Je potřeba do plánování a do rozhodovacích procesů zapojit místní iniciativy a širokou veřejnost, které mají díky 
znalosti místních poměrů a potřeb velký potenciál pomoci místním orgánům veřejné správy při stanovování 
vhodných konkrétních cílů při tvorbě strategií a koncepcí a při implementaci národních politik. Místní orgány 
veřejné správy jsou lidem nejbližší, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci a komunikaci. V rámci místní 
Agendy 21 by měly umožnit občanům participaci na plánování a rozhodování v obci a co nejvíce zohledňovat 
požadavky veřejnosti. Nezastupitelnou a nenahraditelnou roli v MA 21 hraje místní veřejná správa. Bez její 
otevřené politiky je nemyslitelné, aby vznikala dlouhodobá strategie, která bude dostatečně efektivní, koncepcí 
a schopná pružně reagovat na změny aktuálních podmínek
2. počet členů komise: 7
3. Členy komise jmenuje: Ing. Jiřího Bachra, Jitku Smolíkovou, Boženu Doležalovou, Libuši Kotoučkovou, Mgr. 
Ivanu Hladíkovou, Romana Sáblíka
4. předsedou komise jmenuje: Jitku Smolíkovou
5. zapisovatelem /tajemníkem/ komise jmenuje: Ing. Josefa Švece, vedoucího odboru správního, který bude mít 
plné hlasovací právo /je členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: Josefa Komínka (vykonává současně funkci politika Zdravého 
města vůči Národní síti Zdravých měst)
VIII. Rada města stanovuje 
pro komisi životního prostředí:
1. předmět činnosti komise:
komise je poradním orgánem rady města na úseku životního prostředí, využívá při své činnosti názory občanů 
města v této oblasti a spolupracuje se státní správou a dalšími orgány a organizacemi. Hlavní činností komise je 
posouzení návrhů kácení, údržby a výsadby zeleně, zde je vhodné nezapomenout i na možnost navrhnout k 
ochraně význačné stromy v obvodu města jako Památný strom. Dále vybírat plochy k náhradní výsadbě zeleně 
a posuzovat navrhované projekty v rámci nových návrhů zeleně města. Dále komise řeší aktuální požadavky ze 
strany rady města postoupené komisi k posouzení
2. počet členů komise: 7
3. členy komise jmenuje: Ing. Jana Smolíka, Jindřicha Kučeru, Ondřeje Bachra, Milana Čtverácká, Ing. Vincence 
Závišku, Ing. Petra Veličku
4. předsedou komise jmenuje: Ing. Jana Smolíka
5. zapisovatelem /tajemníkem/ komise jmenuje: Ing. Michaelu Chmehčkovou, referentku odboru životního 
prostředí, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/
6. zástupce rady města pro komisi jmenuje: Stanislava Kratochvíla
IX. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. zajistit aktualizaci údajů týkajících se členů komisí rady města na webových stránkách města

Termín: 31.12.2018



2. Aleně Hortové
2.1. předat informaci o zvolení předsedů a členů komisí rady města personální a mzdové účetní MěÚ Velké 

Meziříčí pro případné vyplácení schválených odměn a peněžních plnění za výkon funkce v komisí

Termín: 31.12.2018

3. Aleně Hortové
3.1. předat informace o stanovení /zvolení/ předsedů a členů komisí rady města všem zvoleným osobám

Termín: 18.1.2019

150/4/RM/2018 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o mzdě ředitele společnosti Technické služby VM s.r.o.

152/4/RM/2018 Žádost SDH o umožnění pořádat krajské kolo soutěže v požárním sportu dospělých 
dne 20. 7. 2019

I. Rada města souhlasí
I. s uspořádáním krajského kola soutěže v požárním sportu dospělých na hřišti s umělým povrchem 

za Základní školou Školní a to dne 20. 7. 2019.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Švecovi
1.1. zajistit součinnost s městskou policií při soutěži

Termín: 15.7.2019

153/4/RM/2018 Restaurace JUPITER club s.r.o. Velké Meziříčí

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí
vyjadřuje nespokojenost s průběhem a délkou trvání řešení situace v restauraci JUPITER club s.r.o. Velké 
Meziříčí
II. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí
ukládájednateli společnosti JUPITER club s.r.o. Mgr. Milanu Dufkovi ještě dnes se spojit s exekutorem fpH 

a dohodnout s ním termín provedení označení majetku podléhajícího exekuci v restauraci 
JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí.
III. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí 
ukládá jednateli společnosti JUPITER dub s.r.o. Mgr. Milanu Dufkovi informovat e-mailem radní města o 
výsledku jednání s exekutorem v termínu do 20.12. 2018 (včetně).
IV. Rada města ukládá

1. Mgr. Milanu Dufkovi
1.1. zajistit vyklizení restaurace JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí ihned po provedení označení majetku 

exekutorem

Termín: 31.12.2018


