
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 5. schůze rady města Veíké Meziříčí, 

která se konala dne 9.1.2019

154/5/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 5. schůze rady města ze dne 9. i. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 5. schůze rady města ze dne 9.1. 2019: PhDr. Marii Ripperovou a Ing. Františka Komínka

155/5/RM/2019 Schválení programu 5. schůze RM Velké Meziříčí konané dne 9.1. 2019

I. Rada města schvaluje
program 5. schůze rady města ze dne 9. 1. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 5. schůze rady města ze dne 9. 1. 2019
3. Schválení programu 5. schůze RM Velké Meziříčí konané dne 9. 1. 2019
4. Připomínky k zápisu z 4. zasedání rady města
5. Prodej části pozemku pare. č. 65/1 a části pozemku pare. č. 1074/1, k. ú. 

Dolní Radslavice
6. Prodej části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou
7. Pronájem části pozemku pare. č. 3627/88, k. ú. Velké Meziříčí
8. Změna usnesení č. 14/1/RM/2018
9. Prodloužení nájemních smluv na byty
10. Zpráva o činnosti bytové komise za IV. čtvrtletí 2018
11. Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc prosinec 2018
12. Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc prosinec 2018
13. Záměr pronájmu nebytových prostor
14. Ukončení vydávání "Velkomeziříčska" Jupiter dubem
15. Vydávání "Velkomeziříčska" městem Velké Meziříčí
16. Žaloba na vyklizení nebytového prostoru - Obecník
17. ZŠ a MŠ Mostiště - nabídka nepotřebného majetku
18. Rozpočtové opatření - vratký pokut z minulého roku
19. Úpravy rozpočtu k 31. 12. 2018 v pravomoci starosty - radě města na 

vědomí
20. Výkup garáže dotčené realizací akce "11/360 Velké Meziříčí * JV obchvat”
21. Různé
22. Závěr * I. * I.

156/5/RM/2019 Prodej části pozemku pare. č. 65/1 a části pozemku pare. č. 1074/1, k. ú. Dolní 
Radslavice

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 50 m2 z pozemku pare. č. 65/1 (dle GP nová pare. č. 65/4) a části o 
výměře99 m2 z pozemku pare. č. 1074/1 (dle GP díly "a" a "b"), - '

: prodej předmětných částí pozemků
za kupní cenu 300 Kč/m2 (pozemek pare. č. 65/1) a 50 Kč/m2 (pozemek pare. č.

1074/1).
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské



1.1. sdělit usnesení rady města žadateli, zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro jednání zastupitelstva 
města.

Termín: 29.3.2019

157/5/RM/2019 Prodej části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad Oslavou

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 28 mI. I. 2 z pozemku pare. č. 2065/1 (dle GP nová pare. č. 2065/19), k. 
^O^^^^ggu^^^^^^gstupitelstvu 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 jednání zastupitelstva města.

Termín: 29.3.2019

158/5/RM/2019 Pronájem části pozemku pare. č. 3627/88, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře cca 200 m2 z pozemku pare. č. 3627/88, k. ú. Velké Meziříčí, za 
roční nájemné 50 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 29.3.2019

159/5/RM/2019 Změna usnesení č. 14/1/RM/2018

I. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 14/1/RM/2018 a to tak, že se mění výměra prodávané části pozemku pare. č. 6000/1 na 556 
m2. V ostatním zůstává usnesení v platnosti.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města

Termín: 29.3.2019

160/5/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:

bytfl na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 ve Velkém Meziříčí s
30.06.2019,
ubytovací jednotka H na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s 
HMBU do 30.06.2019,
ubytovací jednotka B na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s 
MWWHn 30.06.2019,
ubytovací jednotka B na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s 
do 30.06.2019,
byt B na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s
31.01.2020,



byt B! na adrese Bezručova 1543/12 ve Veikém Meziříčí s
31.01.2020.

IX. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit k podpisu dodatky na byty a_ut 

HfiSHBBL Uhřínovská 540/20 
Bezručova 1543/12

/ací jednotky na adrese Nad Sv. Josefem 238/1 
|), Bezručova 1520/7 (|

Termín: 31.3.2019

161/5/RM/2019 Zpráva o Činnosti bytové komise za IV. čtvrtletí 2018

I. Rada města bere na vědomí
zprávu o činnosti bytové komise.

162/5/RM/2019 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc prosinec 2018

163/5/RM/2019 Hodnocení práce jednatele JUPITER ciubu s.r.o. za měsíc prosinec 2018

Rada města vyslovuje nespokojenost:
- s plněním úkolu ze schůze RM ze dne 17. 10. 2018 (řešení dluhu v restauraci JUPITER dub s.r.o. Velké 
Meziříčí - termín splnění 30. 11. 2018)
- s plněním úkolu ze schůze RM ze dne 19. 12. 2018 (vyklizení restaurace JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí po 
provedení označení majetku exekutorem - termín splnění 31. 12. 2018)
- s neinformováním radních o průběhu plnění výše uvedených úkolů a nepožádání o případné prodloužení 
terminu plnění těchto úkolů

164/5/RM/2019 Záměr pronájmu nebytových prostor

I. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v budově kulturního domu v Lhotkách č. p. 49 o výměře 
50 m2 za účelem provozování pohostinství.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. zajistit zveřejnění na úřední desce.

Termín: 15.1.2019 1 1

165/5/RM/2019 Ukončení vydávání "Velkomeziříčska" Jupiter dubem

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí
rozhodla ukončit vydávání tištěného měsíčníku "Velkomeziříčsko" včetně ukončení činnosti webového 
internetového deníku a týdenního newsletteru společností JUPITER club, s.r.o., Náměstí 17, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČ 46967036, k 31.3.2019.
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Milanu Dufkovi
1.1. Zajistit veškeré organizační, personální, technická a jiná opatření v souvislosti s přijetím shora uvedeného 

rozhodnutí, včetně zajištění převodu ochranné známky "Velkomeziříčsko” z JUPITER clubu, s.r.o. na město 
Velké Meziříčí.

Termín: 31.3.2019

166/5/RM/2019 Vydávání "Velkomeziříčska" městem Velké Meziříčí 

I. Rada města rozhodla



zahájit vydávání tištěného měsíčníku "Velkomeziříčsko" včetně webového internetového deníku a týdenního 
newsletteru městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ 295671 od 1. 4, 2019.
II. Rada města rozhodla
, že tištěný měsíčník pod názvem "Velkomeziříčsko" bude ve formátu A 4 v počtu 32 stran, plnobarevný 
v nákladu 5 500 výtisků, zdarma distribuovaný do všech schránek ve Velkém Meziříčí a jeho místních částech.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1.

zajistit vydávání tištěného měsíčníku "Velkomeziříčsko" včetně webového internetového deníku a 
týdenního newsletteru od 1. 4. 2019.

Termín: 1.4.2019

167/5/RM/2019 Žaloba na vyklizení nebytového prostoru - Obecník

I. Rada města souhlasí
s podáním žaloby na vyklizení části pozemku pare. č. 68, k.ú. Velké Meziříčí a nebytových prostor umístěných v 
budověčp. 79 na Náměstí ve Velkém Meziříčí (budova Obecníku) proti spol. Obecník s.r.o., IČ 02236494, 
mwmiMB 594 01 Velké Meziříčí, pokud nájemce nebytové prostory nejpozději do 17.1.2019 nevyklidí a 
nepředá pronajímateli.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. podat žalobu na vyklizení nebytového prostoru na Obecníku proti spol. Obecník s.r.o.,

Termín: 31.1.2019

168/5/RM/2Q19 ZŠ a MŠ Mostiště - nabídka nepotřebného majetku 

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké 
Meziříčí, Mostiště 50 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:

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50 
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové
1.1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

.137.622,60 Kč

Termín: 18.1.2019

169/5/RM/2019 Rozpočtové opatření - vratký pokut z minulého roku

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 2299 ostatní záležitosti v dopravě - vratký pokut z minulého roku
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.1.2019

170/5/RM/2019 Úpravy rozpočtu k 31.12.2018 v pravomoci starosty - radě města na vědomí 

I. Rada města bere na vědomí
materiál "Úpravy rozpočtu v pravomoci starosty k 31.12.2018" - viz. příloha. Tento materiál bude v plném 
rozsahu předložen ke schválení na nejbližším zastupitelstvu dne 12.2.2019.



171/5/RM/2019 Výkup garáže dotčené realizací akce "11/360 Velké Meziříčí - JV obchvat"

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi ^eZ

cenu 110.000 Kč.
ZI. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. připravit materiál pro jednání zastupitelstva města

Termín: 31.1.2019


