
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 7. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 6.2.2019

219/7/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu ze 7. schůze rady města ze dne 6. 2. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 7. schůze rady města ze dne 6. 2. 2019 RNDr. Petra Vránu a Ing. Františka Smažila

220/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze rady města konané dne 6. 2. 2019

I. Rada města schvaluje
program 7. schůze rady města ze dne 6. 2. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu ze 7. schůze rady města ze dne 6. 2. 2019
3. Schválení programu 7. schůze rady města konané dne 6. 2. 2019
4. Připomínky k zápisu z 6. zasedání rady města
5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti JUPITER 

club s.r.o. Velké Meziříčí
6. Překládači stanice odpadů - schválení memoranda
7. Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc leden 2019
8. Hodnocení práce jednatele JUPITER dubu s.r.o. za měsíc leden 2019
9. Převod ochranné známky "VELKOMEZIŘÍČSKO"
10. Žádost (pověření určeného zastupitele pro spolupráci s úřadem územního 

plánování)
11. Prezentace o architektuře města Litomyšl, včetněvprodejny BILLA
12. Zastoupení města Velké Meziříčí v orgánech SVK Žďársko
13. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemků 

města: pare. č. 1482/7, pare. č. 1482/1, pare. č. 1499/2, pare. č. 1499/1, 
pare. č. 1568/3, pare. č. 1568/128, pare. č. 1568/129, pare. č. 1600/4, 
pare. č. 1589, k. ú. Velké Meziříčí

14. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemku 
města pare. č. 5802/1, k. ú. Velké Meziříčí

15. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k tíži pozemku 
města pare. č. 5902, k. ú. Velké Meziříčí

16. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 
služebnosti k tíži pozemků města v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Bezručova

17. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 
5280/13 a pare. č. 5280/73, obec a k. ú. Velké Meziříčí

18. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 
2804/3 a pare. č. 2781/6, obec a k. ú. Velké Meziříčí

19. Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem s omezujícími podmínkami - pozemky pare. č. 2301/4 a 
pare. č. 5707/16, k. ú. Velké Meziříčí

20. Návrh na uzavření dohody o průchodu a úhradě nákladů
21. Návrh na směnu pozemků mezi městem Velké Meziříčí a společností 

Bidfood Czech Republic s.r.o.
22. Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky 

pare. č. 3800/76, pare. č. 3800/109 a pare. č. 3800/110, k. ú. Velké 
Meziříčí

23. Pronájem části pozemku pare. č. 3627/88, k. ú. Velké Meziříčí
24. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
25. Stanovení nájemného za užívání nebytových prostor



Čermákova26. Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt 
2009/49

27. Prodloužení nájemních smluv na byty
28. Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
29. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou - zrušení usnesení
30. Pronájem nebytových prostor na Obecníku
31. Nájem nebytových prostor v DPS Zd. Vorlové
32. Žaloba na vyklizení bytu HUH, Čermákova 2064/10 proti

33. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 6011904172 - 
meziměstské linky Velké Meziříčí 2019 - dopravce ZDAR, a.s.

34. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 65219041172 - 
MHD Velké Meziříčí 2019 - dopravce ZDAR, a.s.

35. Žádost ZŠ Oslavická
36. Pronájem v kulturním domě Lhotky
37. ZŠ Sokolovská - nabídka nepotřebného majetku
38. Restaurace JUPITER - majetkové vypřádání
39. Program prevence kriminality MVČR
40. Smlouva o výpůjčce
41. Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"
42. Žádost o pronájem sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí
43. Žádost SDH o umožnění pořádat hasičské soutěže na hřišti s umělým 

povrchem ve dnech 11.-12.5.2019 a 7.9.2019 a na Náměstí dne 8.9.2019
44. Účast města v partnerském projektu Learning Outdoors Laughing
45. Různé
46. Závěr

221/7/RM/2019 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti JUPITER club s.r.o. 
Velké Meziříčí

222/7/RM/2019 Překládači stanice odpadů - schválení memoranda

I. Rada města neschvaluje
memorandum o vybudování a společném využívání překládači stanice odpadů.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Zacharovi
1.1.

předat usnesení na SOV (Sdružení obcí Vysočiny)

Termín: 15.2.2019

223/7/RM/2019 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc leden 2019

224/7/RM/2019 Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc leden 2019

Valná hromada společnosti JUPITER club s.r.o. vyslovuje nespokojenost s komunikací jednatele společnosti 
JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí s valnou hromadou

225/7/RM/2019 Převod ochranné známky "VELKOMEZIŘÍČSKO"

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o převodu ochranné známky "VELKOMEZIŘÍČSKO" mezi Jupiter dubem s.r.o. Velké Meziříčí, 
IČ:46967036 a městem Velké Meziříčí ve znění dle přílohy.
II. Rada města ukládá



1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. zajistit podpis smlouvy o převodu ochranné známky "VELKOMEZIŘÍČSKO" oběma smluvními stranami

Termín: 20.2.2019

227/7/RM/2G19 Prezentace o architektuře města Litomyšl, včetně prodejny BILLA

I. Rada města bez 
návrhu na usnesení
II. Rada města ukládá

1. Ing. Marku Švaříčkovi
1.1. předložit materiál na jednání zastupitelstva města.

Termín: 12.2.2019

228/7/RM/2019 Zastoupení města Velké Meziříčí v orgánech SVK Žďársko

I. Rada měSta dOpOrUČUje
zastupitelstvu města potvrdit delegaci starosty pana Josefa KomínkafĚĚÉMÍjĚĚĚĚ^^^i^ĚĚM^ĚĚĚÉĚĚ. dle ust.
§ 84 odst. 2 písm. 0 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na valnou hromadu Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Zďár nad Sázavou, 1Č: 43383513, ze dne 
20.3.2018, a to až do odvolání.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města navrhnout dle ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, starostu pana Josefa Komínka. ^$ÉMm^ĚĚ^ĚĚM$Ě$ĚĚÉĚĚĚÉm. na opětovné zvolení 
členem předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, 5291 01 Žďár 
nad Sázavou, IČ: 43383513, a to až do odvolání.

229/7/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemků města: pare. 
č. 1482/7, pare. č. 1482/1, pare. č. 1499/2, pare. č. 1499/1, pare. č. 1568/3, pare. č. 1568/128, 
pare. č. 1568/129, pare. č. 1600/4, pare. č. 1589, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti 
NejxzSjTO., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, 148 00, zastoupená na základě Plné moci KÉÉÉttHH 
MBÉM k tíži pozemků města: pare. č. 1482/7, pare. č. 1482/1, pare. č. 1499/2, pare. č. 1499/1, pare. č. 
1568/3, pare. č. 1568/128, pare. č. 1568/129, pare. č. 1600/4, pare. č. 1589, všechny pozemky k. ú. Velké 
Meziříčí za účelem provedení rekonstrukce stávající trasy podzemního komunikačního vedení, realizovaného 
budoucím oprávněným na základě ÚR na předmětných pozemcích s označením akce „SEK Nej.cz, Velké 
Meziříčí, ulice Poštovní - Čechova". Služebnost bude zřízena na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 
ve výši 20.000 Kč plus aktuální výše DPH.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti Nej.cz s.r.o.

Termín: 28.2.2019

230/7/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. 
č. 5802/1, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupená na základě 
Plné moci ze dne 28. 4. 2017 společností ZUNPROJEKT a.s., se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - 
Louky k tíži pozemku města pare. č. 5802/1, k. ú. Velké Meziříčí za účelem umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za náhradu stanovenou znaleckým 
posudkem.

II. Rada města ukládá



1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti

Termín: 28.2.2019

231/7/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k tíži pozemku města pare. 
č. 5902, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi těmito třemi stranami: 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3,130 00, jako 
budoucím oprávněným,
Městem Velké Meziříčí jako budoucím obtíženým a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, HO 00 Praha 4 jako stavebníkem 
k tíži pozemku města pare. č. 5902, k. ú. Velké Meziříčí. Na pozemku města bude v rámci stavby: Dl 
modernizace - úsek 19. realizován stavební objekt SO 19-452 Přeložka kabelu CETIN v km 145,529 a umístěno 
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě. Služebnost bude spočívat ve zřízení, provozování, 
údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení, včetně práva provádět na podzemním komunikačním 
vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost bude zřízena na dobu 
neurčitou za jednorázovou náhradu 10.000 Kč plus DPH ve výši stanovené platným právním předpisem.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města

Termín: 28.2.2019

232/7/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemků města v k. ú. Velké Meziříčí, ui. Bezručova

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemků města: pare. č. 2863/56, 
pare. č. 2863/51, pare. č. 2863/93, pare. č. 2863/94, pare. č. 2867/1, pare. č. 2870/1, pare. č. 2871/5, pare. č. 
2868/2, pare. Č. 5766/9, pare. č. 5767, obec a k. ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - 
zemní kabel NN, pojistková skříň a uzemnění za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí 
oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a právem obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na 
dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Termín: 28.2.2019 * I. * I.

233/7/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 5280/13 a 
pare. č. 5280/73, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemků města pare. č. 5280/13 a pare. č. 5280/73, obec a k. 
ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení VN na Pozemku a za účelem 
jejího provozování, jejímž obsahem bude právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční 
soustavu na Pozemku. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu 
20.000 Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a. s.

Termín: 28.2.2019



234/7/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 2804/3 a 
pare. č. 2781/6, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemků města pare. č. 2804/3 a pare. č. 2781/6, obec a k. ú. 
Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelového vedení NN a pojistkové skříně na Pozemku 
a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu na Pozemku. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby za 
jednorázovou úhradu 20.000 Kč plus aktuální výše DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a. s.

Termín: 28.2.2019

235/7/RM/2019 Návrh na schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovitým věcem s omezujícími podmínkami - pozemky pare. č. 2301/4 a pare. č. 5707/16, k. ú. 
Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit přiloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem s omezujícími podmínkami č.UZSVM/BZR/6084/2018-BZRM, a to k pozemkům pare. č. 2301/4, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 91 mI. I. 2 a pare. č. 5707/16, ostatní plocha, zeleň o výměře 28 m2, oba 
pozemky k. ú. Velké Meziříčí z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velké 
Meziříčí, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v ČI. IV. smlouvy.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a připravit materiál do zastupitelstva 

města

Termín: 29.3.2019

236/7/RM/2019 Návrh na uzavření dohody o průchodu a úhradě nákladů

I. Rada města schvaluje
přiloženou dohodu o průchodu a úhradě nákladů mezi společností AVISTA TEAM, s.r.o., se sídlem Náměstí 
13/15, Velké Meziříčí jako vlastníkem a městem Velké Meziříčí jako oprávněným. Dohoda bude uzavřena z 
důvodu zpřístupnění budovy č. p. 13 za účelem průchodu veřejnosti směrem z náměstí k řece Balince a směrem 
opačným. Náklady na provoz průchodu budou hrazeny městem a to ve výši 4.000 Kč/měsíc v období od 1. 4. 
do 31.10. kalendářního roku a 6.000 Kč/měsíc v období od 1.11. do 31. 3. kalendářního roku.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit dohodu k podpisu

Termín: 29.3.2019

237/7/RM/2019 Návrh na směnu pozemků mezi městem Velké Meziříčí a společností Bidfood Czech 
Republic s.r.o.

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 170 m2 z pozemku pare. č. 5273/4 (dle GP nová pare. č. 5273/5), obec 
a k. ú. Velké Meziříčí ve vlastnictví společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o. za část o výměře 200 m2 z pozemku 
pare. č. 5280/2 (dle GP díl "a"), obec a k. ú. Velké Meziříčí, ve vlastnictví města Velké Meziříčí a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit směnu předmětných částí pozemků se společností Bidfood Czech Republic s.r.o., se 
sídlem V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Směna bude s doplatkem 14.700 Kč, 
který uhradí společnost Bidfood Czech Republic s.r.o.
II. Rada města ukládá



1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města, zveřejnit záměr směny a připravit materiál pro jednání zastupitelstva města

Termín: 29.3.2019

238/7/RM/2019 Souhlas se zrušením předkupního práva ve prospěch města - pozemky pare. č. 
3800/76, pare. č. 3800/109 a pare. č. 3800/110, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o výmazu předkupního práva města zřízeného jako věcné právo 
zapisující se do katastru nemovitostí k pozemkům pare, č. 3800/76, pare, č. 3800/109 a pare, č. 3800/110, vše 
obec a k.ú. Velké Meziříčí, ve vlastnictví

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. připravit materiál projednání zastupitelstva města

Termín: 29.3.2019

239/7/RM/2019 Pronájem části pozemku pare. č. 3627/88, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
pronájem části o výměře 200 mI. I. 2 z pozemku pare. č. 3627/88, k. ú. Velké Meziříčí společnosti 
BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o. se sídlem Karlov 169/88, Velké Meziříčí za těchto podmínek: nájemní poměr na 
dobu určitou do 31.12. 2019 s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv 
smluvní strany i bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výší 50 Kč/m2/rok se 
splatností do 31.12. 2019 a s účinností od data podpisu smlouvy.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 29.3.2019

240/7/RM/2019 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci 

I. Rada města souhlasí
s přiloženou projektovou dokumentací_ke stavbě s názvem 
„V.Mezíříčí.pnp.NN,p.č.2221/l,

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti

Termín: 28.2.2019

241/7/RM/2019 Stanovení nájemného za užívání nebytových prostor 

I. Rada města schvaluje
ponechat nájemné v nebytových prostorách ve vlastnictví města Velké Meziříčí na stávající úrovni.

242/7/RM/2019 Vyrozumění o neobnovení nájemní smlouvy na byt Ěmii na ul. Čermákova 2009/49

I. Rada města souhlasí_______ ___________________

že se iim nájem hyhi fplf na
adrese Čermákova 2009/49, Velké Meziříčí neobnoví a že pronajímatel město Velké Meziříčí požaduje byt k 
1.9.2019 vyklidit a předat. V případě, že uhradí celý svůj dluh na nájemném a
zálohách na služby, souhlasí rada města s uzavřením nové nájemní smlouvy s jmenovanými na výše uvedený 
byt na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.



II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. zaslat (byt liÉlÉ. Čermákova 2009) vyrozumění o neobnovení smlouvy.

Termín: 1.3.2019

2. Dagmar Bdinkové
2.1. v případě uhrazení dluhu připravit nájemní smlouvu na byt IHI, Čermákova 2009/49 pro

Termín: 15.9.2019 I. I.

243/7/RM/2019 Prodloužení nájemních smluv na byty

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

byt H na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s
31.08.2019,
bytH na_adrese_V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s 

do 29.02.2020,
byt H na adrese Hornoměstská 359/29 ve Velkém Meziříčí s 

do 29.02.2020,
ubytovací jednotka Hi na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s 
taÉfMffHÉWi do 31.08.2019, 
byt H na adrese Karlov 708/76 ve Velkém Meziříčí s
29.02.2020,
byt H na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s 
do 31.08.2019,
byt Hi na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s
29.02.2020,
bytH na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
31.08.2019,
byt HÍ na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s
31.08.2019,
byt H na adrese Nad Sv. Josefem 1720/15 ve Velkém Meziříčí s
31.08.2019,
byt H na adrese Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s
31.08.2019,
byt H na adrese Pionýrská 2011/5 ve Velkém Meziříčí s
29.02.2020,
byt H| na adrese^Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s 
byt HÍ na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s 
roky,
byt IH na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s 
2 roky.

II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit k podpisu dodatky na byty a ubytovací jednotku na adrese V Jirchářích 313/6

Hornoměstská 359/29 (HWĚĚmmm). Uhřínovská 540/20 
Karlov 708/76 ), Karlov 1001/3 MÉmBHHv Byruřnva 1520/7
1543/12 (H BHHh. Nad Sv. Josefem 1720/15

, Čermákova 2064/8

),
)/ Bezručova

Čermákova 1927/4 (|
), Čermákova 2065/10

Termín: 31.3.2019



244/7/RM/2019 Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
^gnc^MTágmj^^ilouvy na byt IMii na adrese Zd. Vorlové 2001/2001, 594 01 Velké Meziříčí s

II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Zd. Vorlové 2001).

Termín: 31.3.2019

245/7/RM/2019 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou - zrušení usnesení

I. Rada města ruší
usnesení č. 93/3/RM/2018, kterým souhlasila s ukončením náj 
Vorlové 2001/2001 ve Velkém Meziříčí s

iní smlouvy na bytHHi 
'dohodou k31.01.2019.

na adrese Zd.

246/7/RM/2019 Pronájem nebytových prostor na Obecníku 

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o finančním vypořádání se spol. Obecník s.r.o., IČ 02236494,
fejjjggži kterou dojde k vypořádání zhodnocení nebytového prostoru sklepa (prostoru Šatlavy) nacházející se v
I. PP budovy na adrese Náměstí 79/3 ve Velkém Meziříčí. Za provedené stavební práce a pevně spojené 
vybavení (cihelná dlažba, 40 ks kovaných mříží u boxů, 4 ks nástěnných světel, celoskleněné dveře s kovanou 
klikou, vstupní kovaná mříž, vstupní dveře s kováním, elektroinstalace s 3 stropními světly) započte město Velké 
Meziříčí 35.000,- Kč vůči dluhu spol. Obecník s.r.o.
II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se společností Falco computer, s.r.o., 1Č 489 08 673, Pod Hradbami 2003/3, 594 01 
Velké Meziříčí od 7.2.2019 na nebytové prostory (sklep Šatlava) o výměře 42,6 mI. I. 2 nacházející se v 
l.PP budovy na adrese Náměstí 79/3, Velké Meziříčí za účelem skladování vína na dobu neurčitou s 3 měsíční 
výpovědní dobou, výše nájemného 12.000,- Kč/rok.
III. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 167/5/RM/2019, přičemž nové znění je následující: rada města souhlasí s podáním žaloby na 
vyklizení nebytového prostoru (sklepu Šatlava) umístěného v l.PP budovy č.p. 79 na Náměstí ve Velkém 
Meziříčí (budova Obecníku) proti spol. Obecník s.r.o., IČ 02236494, pokud
nájemce nebytový prostor nejpozději do 11.2.2019 nevyklidí a nepředá pronajímateli.
IV. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit dohodu o finančním vypořádání se společností Obecník s.r.o.

2. Ing. Magdaléně Kašparové
2.1. připravit nájemní smlouvu se spol. Falco na Obecníku.

Termín: 15.2.2019

Termín: 15.2.2019

3. Ing. Magdaléně Kašparové
3.1. podat žalobu na vyklizení nebytového prostoru na Obecníku proti spol. Obecník s.r.o., l^ni^ÉÉ v případě,

ze nájemce nepředa nebytové prostory (Šatlavu) do 11.2.2019.

Termín: 18.2.2019

247/7/RM/2019 Nájem nebytových prostor v DPS Zd. Vorlové

I. Rada města schvaluje
od 1.4.2019 změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s organizací Sociální služby města Velké 
Meziříčí, IČ 687 26 732, Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí ze dne 11.10.1999 ve smyslu snížení 
výměry pronajatých prostor o místnost č. 124 jídelna v kategorii ost. provoz o výměře 59,2 m2 umístěné v 1. 
NP budovy č.p. 2001 na ul. Zd. Vorlové ve Velkém Meziříčí.
II. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s organizací Sociální služby města Veiké Meziříčí, IČ 687 26 732, Zdenky Vorlové 
2001, 594 01 Veiké Meziříčí na nebytové prostory (místnost č. 124) o výměře 59,2 m2 umístěné v 1. NP budovy



č.p. 2001 na ui. Zd. Vorlové ve Velkém Meziříčí za účelem provozování sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením od 1.4.2019 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou, výše nájemného 
228,- Kč/mI. I. 2/rok.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové
1.1. připravit dodatek č. 22 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se Soc. službami ze dne 11.10.1999.

Termín: 31.3.2019

2. Ing. Magdaléně Kašparové
2.1. připravit nájemní smlouvu na sociálně aktivizační službu na Zd. Vorlové 2001 se Soc. službami.

Termín: 31.3.2019

248/7/RM/2019 Žaloba na vyklizení bytu h^á. Čermákova 2065/10 proti

na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí proti
I. Rada města souhlasí
s podáním žaloby na vyklizení b'

II. Rada města ukládá

1. Ing. Magdaléně Kašparové 
1.1. podat žalobu na vyklizení bytu na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí proti

Termín: 18.3.2019

249/7/RM/2019 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 6011904172 - 
meziměstské linky Velké Meziříčí 2019 > dopravce ZDAR, a.s.

I. Rada města rozhodla
podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě spočívající v 
provozování ostatních meziměstských linkových spojů pro potřeby Města Velkého Meziříčí najok 2019 se 
stávajícím dopravcem, společností ZDAR a. s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46965815.
II. Rada města rozhodla
dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici, že nezveřejní informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a 
silnici, v Úředním věstníku Evropské unie neboť smlouva o veřejné službě spočívající v provozování ostatních 
meziměstských linkových spojů pro potřeby Města Velkého Meziříčí se týká poskytování méně než 50 000 
kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Pospíchalovi

1.1. Zajistit podpis smlouvy o veřejných službách č. 6011904172 a zajistit do 28.2.2019 její zveřejnění na webu 
města Velké Meziříčí po dobu platnosti smlouvy.

Termín: 28.2.2019

250/7/RM/2019 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících číslo 65219041172 - MHD 
Velké Meziříčí 2019 * dopravce ZDAR, a.s.

I. Rada města rozhodla
podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě spočívající v 
provozování městské hromadné autobusové dopravy ve Velkém Meziříčí na rok 2019 se stávajícím 
provozovatelern městské hromadné autobusové dopravy společností ZDAR a. s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČ 46965815.
II. Rada města rozhodla
dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici,, že nezveřejní informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a



silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť smlouva o veřejné službě spočívající v provozování městské 
hromadné autobusové dopravy se týká poskytování méně než 50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě 
cestujících ročně.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Pospíchalovi
1.1. Zajistit podpis smlouvy o veřejných službách č. 65219041172 a zajistit do 28.2.2019 její zveřejnění na webu 

města Velké Meziříčí po dobu platnosti smlouvy.
Termín: 28.2.2019

251/7/RM/2019 Žádost ZŠ Oslavlcká

I. Rada města souhlas!
s partnerskou účastí Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 v rámci projektu OP VW "Podpora 
digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol".
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 10.2.2019

252/7/RM/2019 Pronájem v kulturním domě Lhotky

I. Rada města souhlasí
s pronájmem nebytových prostor o výměře 50 m2 v budově kulturního domu Lhotky 49 od 1. 3. 2019 iM

na dobu neurčitou za částku 9 600,- Kč/rok.
Náklady za energie budou vyúčtovány zvlášť.
II. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o ukončení nájmu mezi městem Velké Meziříčí a_

podnikající jako fyzická osoba s adresou 
pronájem nebytové prostory v budově Lhotky 80 k 28.2.2019.
III. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu a nájemní smlouvu

Termín: 28.2.2019

253/7/RM/2019 ZŠ Sokolovská - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 
470/13 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 Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13....99.129,90 Kč
II. Rada města ukládá

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

Termín: 15.2.2019

254/7/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 club s.r.o. Velké 
Meziříčí

255/7/RM/2019 Program prevence kriminality MVČR



I. Rada města bere na vědomí
informaci o připravovaném projektu Prevence kriminality města Velkého Meziříčí na rok 2019 a jeho projekt 
"Velké Meziříčí - Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému 2019".
II. Rada města schvaluje
aktualizovaný plán prevence kriminality města Velkého Meziříčí na léta 2019 - 2020 a v něm obsaženou 
bezpečnostní analýzu města.
III. Rada města schvaluje
stvrzuje Josefa Švece, pracovníka Města, zodpovědného za prevenci kriminality.
IV. Rada města schvaluje
zpracovaný projekt Prevence kriminality města Velkého Meziříčí na rok 2019 "Velké Meziříčí - "Rozšíření 
městského kamerového a dohlížecího systému 2019".
V. Rada města ukládá

1. Josefu Švecovi
1.1. zpracovat žádost projektu "Velké Meziříčí - Rozšíření městského kamerového avdohlížecího systému 2019" 

podle Zásad programu prevence kriminality ČR a předložit Ministerstvu vnitra ČR do 15.2.2019.
Termín: 15.2.2019

256/7/RM/2019 Smlouva o výpůjčce

I. Rada města schvaluje
uzavření Smluv o výpůjče notebooků ve znění dle přílohy se členy zastupitelstva města zvolenými na období 
2018-2022, kteří o výpočetní techniku projevili zájem.
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. připravit k podpisu Smlouvu o výpůjčce se členy zastupitelstva města zvolenými na volební období 2018 - 

2022.

Termín: 29.3.2019

258/7/RM/2019 Žádost o pronájem sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí 

I. Rada města odkládá

bod Žádost o pronájem sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí

259/7/RM/2019 Žádost SDH o umožnění pořádat hasičské soutěže na hřišti s umělým povrchem ve 
dnech 11.-12.5.2019 a 7.9.2019 a na Náměstí dne 8.9.2019

I. Rada města souhlasí
I. s uspořádáním soutěží SDH v požárním útoku na hřišti s umělým povrchem za III. základní školou a to ve 

dnech:
1) 11.5.2019 - Memoriál Jaroslava Vaňka zařazené do Žďárské ligy 49. ročník - požární útok s vodou
2) 12.5.2019 - Regionál cup mládeže - požární útok s vodou
3) 7.9.2019 - Mezinárodní soutěž v klasických disciplínách CTIF "o pohár města Velké Meziříčí" 10. ročník - 
požární útok na sucho a štafeta

II. Rada města souhlasí
S uzavřením Náměstí dne 8.9.2019 od 10:00 do 18:00 hod a s konáním 5. ročníku Memoriálu zasloužilých 
funkcionářů.
III. Rada města souhlasí
s bezplatným umístěním Stánků s občerstvením během hasičských soutěží v roce 2019 (11., 12.5.2019, 7.9., 
8.9.2019)

260/7/RM/2G19 Účast města v partnerském projektu Learning Outdoors Laughing 

I. Rada města souhlasí
s účastí města Velké Meziříčí v partnerském projektu Tisna "Learning Outdoors Laughing"


