
Rada města Velké Meziříčí
PŘEHLED USNESENI
z 6. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 23.1.2019

172/6/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 6. schůze rady města ze dne 23. 1. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 6. schůze rady města ze dne 23. 1. 2019 pana Stanislava Kratochvíla a pana Ing. Františka 
Smažila

173/6/RM/2019 Schválení programu 6. schůze rady města konané dne 23. 1. 2019

I. Rada města schvaluje
program 6. schůze rady města ze dne 23.1. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 6. schůze rady města ze dne 23. 1. 2019
3. Schválení programu 6. schůze rady města konané dne 23. 1. 2019
4. Připomínky k zápisu z 5. zasedání rady města
5. Návrh Sportovní komise na jmenování nových členů
6. Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí (od 

01.3.2019)
7. Žádost občanů města o vybudování inženýrských sítí v lokalitě Fajtův 

kopec
8. Prodej pozemku pare. č. 594, k. ú. Otín u Měřína
9. Prodej části pozemku pare. č. 2776/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul.

Gen. Jaroše
10. Prodej části pozemku pare. č. 2863/56, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. 

Nad Tratí
11. Bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 881/2 a pare. č. 881/16, k. ú. 

Mostiště u Velkého Meziříčí od Kraje Vysočina
12. Bezúplatné nabytí části pozemku pare. č. 582/1, k. ú. Petráveč od Kraje 

Vysočina
13. Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 145/3 a části 

pozemku pare. č. 871/3, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
14. Návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 5664/5, obec a k. ú. 

Velké Meziříčí, ul. Františkov
15. Žádost o výprosu části pozemku pare. č. 703/1 a části pozemku pare. č. 

2832/2, obec a k. ú. Velké Meziříčí
16. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 89/3/RM/2018 ze dne 5. 

12. 2018
17. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 87/3/RM/2018 ze dne 5. 

12. 2018
18. Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 62/2/RM/2018 ze dne 21. 

11. 2018
19. Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za IV.Q 2018
20. Zvýšení nájemného v bytech
21. Projekt "Stavební úpravy komunikace - ulice Pod Strání" - podání žádosti
22. Projekt "Realizace úspor energie v objektu hasičské zbrojnice" - realizace 

projektu
23. Roční akční plán Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2019
24. Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a 

Zdraví 2020 v Kraji Vysočina



25. Komise zdravého města a místní Agendy 21
26. Hodnotící zpráva k piánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za 

rok 2019
27. Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí - vyhlášení pro rok 2019
28. Grantový systém podpory kultury
29. Pronájem v kulturním domě Olší nad Oslavou
30. Obraz Zdenky Vorlové
31. Krátkodobé pronájmy kulturních domů v místních částech
32. Velkomeziříčsko-aktuální informace
33. Ukončení vydávání "Velkomeziríčska" JUPITER dubem s.r.o. Velké 

Meziříčí
34. Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání - žádost o prodloužení 

termínu plnění usnesení čís. 3216/92/RM/2018 ze dne 17. 10. 2018
35. Rozpočtové opatření - obraz Z. Vorlové
36. Rozpočtové opatření - dar na studentský ples Gymnázia
37. Úpravy rozpočtu k 31.12.2018 v pravomoci starosty - schválení v 

zastupitelstvu města (ZM)
38. Rozpočtové opatření - ZŠ Školní použití fondu pronajatého majetku (ZM)
39. Rozpočtové opatření - ZŠ Oslavická použití fondu pronajatého majetku 

(ZM)
40. Rozpočtové opatření - dotace pro Gymnázium Velké Meziříčí (ZM)
41. Rozpočtové opatření - dotace pro Český svaz žen (ZM)
42. Rozpočtové opatření - dotace pro TJ Březejc na turnaj v boccie (ZM)
43. Rozpočtové opatření - dotace pro spolek Junák-český skaut Velké Meziříčí 

(ZM)
44. Rozpočtové opatření - dar (ZM)
45. Přebytek hospodaření 2018 - stav FP, převod závazků z r. 2018, volné 

zdroje na investice 2019 (ZM
46. Místní části - rozbory hospodaření za rok 2018, rozpočty na rok 2019 

(ZM)
47. Různé
48. Závěr

174/6/RM/2019 Návrh Sportovní komise na jmenování nových členů 

I. Rada města schvaluje
hlasovat zvlášť o každém návrhu na jmenování nového člena sportovní komise

176/6/RM/2019 Návrh Sportovní komise na jmenování nových členů

I. Rada města jmenuje
členem sportovní komise Ing. Jaroslava Mynáře
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. aktualizovat personální složení sportovní komise na webových stránkách města

Termín: 31.1.2019

2. Aleně Hortové
2.1. předat informace o odvolání a jmenování členů komisí rady města všem zvoleným osobám

Termín: 31.1.2019 * I. * I.

177/6/RM/2019 Návrh Sportovní komise na jmenování nových členů

I. Rada města odvolává
z funkce člena komise sportovní Ing. Zuzanu Villertovou, referentku odboru výstavby a regionálního rozvoje
II. Rada města jmenuje
Ing. Zuzanu Villertovou, referentku odboru výstavby a regionálního rozvoje, zapisovatelkou /tajemnicí/ komise 
sportovní, která bude mít hlas poradní /není členem komise/



III. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. aktualizovat personální složení sportovní komise na webových stránkách města

Termín: 31.1.2019

2. Aleně Hortové
2.1. předat informace o odvolání a jmenování členů komisí rady města všem zvoleným osobám

Termín: 31.1.2019

178/6/RM/2019 Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí (od 01.3.2019)

I. Rada města schvaluje
nově počet zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí od 01. 3. 2019 ve výši 127 zaměstnanců.
II. Rada města povoluje
tajemníkovi do výše uvedeného počtu zaměstnanců uzavírat dohody a pracovní poměry na dobu určitou za 
dočasně nepřítomné zaměstnance (mateřské a rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci apod.).

179/6/RM/2019 Žádost občanů města o vybudování inženýrských sítí v lokalitě Fajtův kopec

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ve věcí žádosti občanů o vybudování inženýrských sítí v lokalitě Fajtův kopec - nad tratí 
vzít žádost na vědomí
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. předložit materiál s doporučením rady města ve věci zasedání zastupitelstva města dne 12.2.2019.

Termín: 12.2.2019

180/6/RM/2019 Prodej pozemku pare. č. 594, k. ú. Otín u Měřína

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 594 o výměře 83 m2, k. ú. Otín u Měřína a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej předmětného pozemku

za kupní cenu 75 Kč/m2. Ceiková kupní cena činí 6.225 Kč.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města

Termín: 29.3.2019

181/6/RM/2019 Prodej části pozemku pare. č. 2776/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. Gen. Jaroše

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 176 m2z pozemku pare, č. 2776/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí a 

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku
za kupní cenu 110 KČ/m2. Důvodem je nepřístupnost pozemku a nemožnost údržby

ze strany města.
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 I. I.

182/6/RM/2019 Prodej části pozemku pare. č. 2863/56, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. Nad Tratí

I. Rada města neschvaluje



zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 66 m2 z pozemku pare. č. 2863/56 k 6 Vpiké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku£
II. Rada města ukládá

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

Termín: 29.3.2019

183/6/RM/2019 Bezúplatné nabytí pozemků pare. č. 881/2 a pare. č. 881/16, k. ú. Mostiště u 
Velkého Meziříčí od Kraje Vysočina

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku pare. č. 881/2 o výměře 90 m2 a pozemku pare. č. 
881/16 o výměře 29 m2, oba pozemky k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí ve vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 
1882/57, Jihlava.
II. Rada města ukládá

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

184/6/RM/2019 Bezúplatné nabytí části pozemku pare. Č. 582/1, k. ú. Petráveč od Kraje Vysočina

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí části o výměře 4.172 m2 z pozemku pare. č. 582/1 (dle GP nová 
pare. č. 582/8), k. ú. Petráveč ve vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava.
II. Rada města ukládá

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

185/6/RM/2019 Návrh na změnu smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 145/3 a části pozemku 
pare. č. 871/3, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 24. 11. 2006 na část o výměře 550 m2 z pozemku pare. č. 
145 a pare. č. 871, k^ú^Mostiště u Velkého Meziříčí za účelem pěstování zeleně mezi půjčitelem městem Velké 
Meziříčí a vypůjčiteli a to tak, že se mění parcelní
čísla vypůjčených pozemků na pare. č. 145/3 a pare. č. 871/3 a rozsah vypůjčených částí pozemků, a to na 300 
m2. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce k podpisu

186/6/RM/2019 Návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 5664/5, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí, ul. Františkov

I. Rada města schvaluje
uzavření výpůjčky na část o výměře 17 m2 z pozemku pare. č. 5664/5, obec a k. ú. Velké Meziříčí,

Termín: 28.2.2019

Termín: 28.2.2019

Termín: 29.3.2019

za účelem vybudování vjezdu do kolny. Smlouva o výpůjčce bude
uzavřena 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.
II. Rada města ukládá



1. Havránkové Renatě
1.1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 29.3.2019

187/6/RM/2019 Žádost o výprosu části pozemku pare. č. 703/1 a části pozemku pare. č. 2832/2, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výprosy části o výměře 350 mI. I. 2 z pozemků pare. č. 703/1 a pare. č. 2832/2, obec a k. ú. 
Velké Meziříčí, ulice U Světlé.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 28.2.2019

188/6/RM/2019 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 89/3/RM/2018 ze dne 5. 12. 2018 

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 89/3/RM/2018 ze dne 5. 12. 2018, kterým schválila uzavření 
smlouvy o výpůjčce na část o výměře 6 m2 z pozemku pare. č. 1320/6, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ulice 
Vrchovecká mezi městem Velké Meziříčí jako vypůjčitelem a

jako půjčitelem za účelem umístění udírny a stolu s lavicemi za těchto podmínek: smlouva na dobu 
určitou, a to ode dne podpisu do 30. 4. 2019. Úkol bude prodloužen do 31. 1. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit smlouvu k podpisu.

Termín: 31.1.2019

189/6/RM/2019 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 87/3/RM/2018 ze dne 5. 12. 2018

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 87/3/RM/2018 ze dne 5. 12. 2018, kterým schválila uzavření 
smlouvy o nájmu částí pozemku pare, č. 339 o výměře 44 m2, obec a k. ú. Velké Meziříčí za účelem užívání 
zahrádky za těchto
podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 
5 Kč/m2/rok se splatností do 31. 12. kalendářního roku a s účinností od 1. 1. 2019. Úkol bude prodloužen do 
31. 1. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit k podpisu smlouvu o nájmu.

Termín: 31.1.2019

190/6/RM/2019 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 62/2/RM/2018 ze dne 21. 11. 2018

I. Rada města schvaluje
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 62/2/RM/2018 ze dne 21. 11. 2018, ve kterém schválila dohodu 
o ukončení nájemní smlouvy ze dne 29. 4. 2014 na užívání části pozemku pare. č. 2437/1 o výměře 5,5 m2, 
obec a k. Velké pečivá mg^^^^matelem městem Velké

bude ukončena ke dní 31. 12. 2018. Úkol bude prodloužen do 31 1. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě



1.1. připravit k podpisu dohodu o ukončení nájemní smlouvy

Termín: 31.1.2019

191/6/RM/2019 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za IV.Q 2018 

I. Rada města bere na vědomí
informace o nedoplatcích na nájemném a platbách za služby v bytech a nebytových prostorách.

192/6/RM/2019 Zvýšení nájemného v bytech

I. Rada města schvaluje

• od 1.7.2019 zvýšit nájemné
o v domě s ubytovacími jednotkami na ui. Uhřínovská 540/20 na 25,- Kč/m2/měsíc 
o v domech s pečovatelskou službou na adrese Komenského 6/10, Strmá 1050/2 a Zd. 

Voriové 2001 na 40,- Kč/m2/měsíc
o v bytových domech na adrese Čermákova 2064/8, 2065/10 a 2066/57, Velké Meziříčí 

o inflaci za r. 2018. Nájemné bude navyšováno o inflaci každoročně vždy k 1. červenci 
až do okamžiku, kdy jeho výše dosáhne 55,- Kč/m2/měsíc.

• od 1.9.2019 zvýšit nájemné v ostatních bytech na 55,- Kč/m2/měsíc.

II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. zaslat nájemcům bytů návrh na navýšení nájemného.

Termín: 15.7.2019

193/6/RM/2019 Projekt "Stavební úpravy komunikace - ulice Pod Stráni" - podání žádosti

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti (MMR, dotační titul 117D8230 - Podpora obcí s více než 10 000 
obyvateli)
II. Rada města ukládá

1. Ing. Zuzaně Villertové
1.1. zajistit podání žádosti

Termín: 28.2.2019

194/6/RM/2019 Projekt "Realizace úspor energie v objektu hasičské zbrojnice" - realizace projektu 

I. Rada města stahuje z programu
bod "Realizace úspor energie v objektu hasičské zbrojnice" - realizace projektu

195/6/RM/2019 Roční akční plán Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2019 

I. Rada města schvaluje
roční akční pián Zdravého města Velké Meziříčí a místní Agendy 21 na rok 2019. 1 1

196/6/RM/2Q19 Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 
2020 v Kraji Vysočina

I. Rada města schvaluje
předložený projektový záměr
II. Rada města ukládá

1. Josefu Švecovi



1.1. zpracovat projektovou žádost a předložit na Krajský úřad Kraje Vysočina do 31. ledna 2019
Termín: 31.1.2019

197/6/RM/2019 Komise zdravého města a místní Agendy 21 

I. Rada města doporučuje
pověřit k zastupování města Velké Meziříčí jako člena zájmového sdružení Národní sítě Zdravých měst ČR v 
rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 starostu města Velké Meziříčí pana Josefa Komínka a současně 
jej pověřuje zodpovědným politikem za Zdravé město a MA21 Velké Meziříčí.

198/6/RM/2019 Hodnotící zpráva k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za rok 2018 

I. Rada města bere na vědomí
hodnotící zprávu k plánu aktivit Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 za rok 2018.

199/6/RM/2019 Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí - vyhlášení pro rok 2019 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města Velkého Meziříčí schválit Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí pro rok 2019, 
který obsahuje výzvu k předkládání projektů, formulář žádosti, formulář závěrečné zprávy a čestného 
prohlášení.

200/6/RM/2019 Grantový systém podpory kultury

I. Rada města schvaluje
výzvu k předkládání projektů v rámci Grantového systému podpory města Velké Meziříčí pro rok 2019.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. zajistit zveřejnění výzvy na úřední desce a webu města

Termín: 31.1.2019

201/6/RM/2019 Pronájem v kulturním dome Olší nad Oslavou

1. Rada města schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 104 m2 v suterénu budovy kulturního domu Olší nad Oslavou 102 od 1.
2. 2019 FC Olší nad Oslavou za účelem klubovny pro fotbalisty na dobu neurčitou za částku 2 500,- K č/rok a 
300,- Kč/rok za energie.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. uzavřít nájemní smlouvu

Termín: 15.2.2019

202/6/RM/2019 Obraz Zdenky Vorlové

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předložené smlouvy mezi městem Velké Meziříčí a Českou spořitelnou a.s. o výpůjčce obrazu 
Zdenky Vorlové Panorama Velkého Meziříčí a s jeho umístěním na původním místo do přízemí budovy na 
Náměstí 14/16.
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. uzavřít předloženou smlouvu o výpůjčce

Termín: 28.2.2019 I. I.

203/6/RM/2019 Krátkodobé pronájmy kulturních domů v místních částech

I. Rada města schvaluje



sazebník krátkodobých pronájmů včetně energií za 24 hodin v kulturních domech v místních částech města 
takto:
KD Hrbov 500,- Kč
KD Lhotky 8 000,- Kč
KD Olší 1 500,- Kč
KD Mostiště 500,- Kč malý sá!

1 200,- Kč velký sál 
1 500,- Kč celý kulturní dům

II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení komisím pro místní správu

Termín: 31.1.2019

204/6/RM/2019 Velkomeziříčsko-aktuální informace 

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o stavu přípravy vydávání Velkomeziříčska městem.

205/6/RM/2019 Ukončení vydávání "Velkomeziříčska" JUPITER dubem s.r.o. Velké Meziříčí

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí
bere na vědomí předložená opatření k ukončení vydávání "Velkomeziříčska" JUPITER dubem s.r.o. Velké 
Meziříčí k 31. 3. 2019

206/6/RM/2019 Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání - žádost o prodloužení termínu plnění 
usnesení čís. 3216/92/RM/2018 ze dne 17.10. 2018

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí
souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení rady města číslo 3216/92/RM/2018 ze dne 17. 10. 2018 
"Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání" do 31. 5. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Milanu Dufkovi
1.1. dořešit dluh v restauraci JUPITER

Termín: 31.5.2019

2. Mgr. Milanu Dufkovi

2.1. Informovat valnou hromadu společnosti JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí formou materiálu předloženého 
na každou první radu v měsíci o pokračování majetkového vypořádání v restauraci JUPITER dub s.r.o. 
Velké Meziříčí.

Termín: 31.5.2019

207/6/RM/2019 Rozpočtové opatření - obraz Z. Vorlové

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 neúčeiová rezerva
Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3399 doprava a instalace obrazu Zdenky Vorlové
II. Rada města ukládá

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

Termín: 28.2.2019

208/6/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar na studentský ples Gymnázia



I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3121 poskytnutí daru pro Sdružení rodičů při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí, z. s., 
Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 266 39 734 na pořádání tradičního studentského píesu dne 16. 
února 2019
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. vyhotovit darovací smlouvu.

Termín: 8.2.2019

2. Kateřině Čejkové
2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 28.2.2019

209/6/RM/2019 Úpravy rozpočtu k 31.12.2018 v pravomoci starosty - schválení v zastupitelstvu 
města (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření - úpravy rozpočtu k 31.12.2018, které byly provedeny v 
pravomoci starosty na základě usnesení ZM č. 61/3/ZM/2018 - viz. příloha materiálu.

21Q/6/RM/2019 Rozpočtové opatření - ZŠ Školní použití fondu pronajatého majetku (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 103 tis. Kč - pol. 8115 fond pronajatého majetku ZŠ Školní
Rozdělení: v 103 tis. Kč - § 3113 akustické úpravy stropu žákovské kuchyňky, výměna osvětlení a revize 
elektro ZŠ Školní - náklady hrazené městem

211/6/RM/2019 Rozpočtové opatření - ZŠ Oslavická použití fondu pronajatého majetku (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 75 tis. Kč - pol. 8115 fond pronajatého majetku ZŠ Oslavická
Rozdělení: 75 tis. Kč - § 3113 terminál pro objednávání stravy ve školní jídelně ZŠ Oslavická - náklady 
hrazené městem

212/6/RM/2019 Rozpočtové opatření - dotace pro Gymnázium Velké Meziříčí (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 rezerva pro dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3121 poskytnutí dotace příjemci Gymnázium Velké Meziříčí, se sídlem Sokolovská 
235/27, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 48895393

Účel: studentské výměnné pobyty studentů Gymnázia VM a studentů školy 
LICEUM v Tomaszowie Mazowieckim, Polsko v roce 2019
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

213/6/RM/2019 Rozpočtové opatření - dotace pro Český svaz žen (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 8 tis. Kč - § 6409 rezerva pro dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 8 tis. Kč - § 3429 poskytnutí dotace příjemci Krajská organizace Českého svazu žen Vysočina, se
sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00425222



Účel: dotace na pořádání akcí pro předškolní děti a seniory, velikonoční a vánoční 
výstavy v Jupiter clubu v r. 2019
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

214/6/RM/2019 Rozpočtové opatření - dotace pro TJ Březejc na turnaj v boccie (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3419 poskytnutí dotace příjemci TJ Březejc, z. s. se sídlem Sviny 13, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČ: 488 95 334

Účel: dotace na zajištění pořadatelství ligového turnaje národní soutěže v 
paralympijském sportu boccia v r. 2019
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10 a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

215/6/RM/2019 Rozpočtové opatření - dotace pro spolek Junák-český skaut Velké Meziříčí (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 450 tis. Kč - § 3421 Junák-český skaut - dotace na nákup budovy
Rozdělení: 450 tis. Kč - § 3421 poskytnutí dotace příjemci Junák - český skaut, středisko Velké Meziříčí, z.s.
ev.č. 614.07, se sídlem Uhřínov 114, 594 41 Uhřínov, IČ: 488 95 539

Účel: dotace na nákup objektu č. ev. 607, Fajtův Kopec, Velké Meziříčí za účelem
vybudování klubovny
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.

216/6/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: 
Zdroj: 10 tis. Kč - § 3419 rezerva na sport Anketa
^zděl^^J^dsJ^č-^J^p^^^^dam

závodní sezónu 2018/2019 v snowboardcrossu

(ZM)

)rtovec roku a ost. výdaje na sport 
zastoupené

. jako finanční příspěvek na

217/6/RM/2019 Přebytek hospodaření 2018 - stav FP, převod závazků z r. 2018, volné zdroje na 
investice 2019 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření - rozdělení přebytku hospodaření za rok 2018 dle přílohy (viz. 
tabulka):
Zdroj: 72 959 tis. Kč - pol. 8115 změna stavu finančních prostředků (převod FP z roku 2018)
Rozdělení: 33 500 tis. Kč -I. převod neprofinancovaných závazků z roku 2018 (dle tab. v příloze - bod I.)

3 579 tis. Kč - rezerva místních částí - dorovnání rozdílu záloh dle rozpočtů místních částí na
rok 2019

35 880 tis. Kč - II. volné zdroje k rozdělení v roce 2019 (dle tab. v příloze - bod II.)

218/6/RM/2019 Místní části - rozbory hospodaření za rok 2018 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený materiál Rozbory hospodaření místních částí města Velké 
Meziříčí za rok 2018 - rozbor příjmů a výdajů m. č. Mostiště, Lhotky, Hrbov a Olší nad Oslavou.


