
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 10. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 27.3.2019

365/10/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 10. schůze rady města ze dne 27. 3. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 10. schůze rady města ze dne 27. 3. 2019 Stanislava Kratochvíla a PhDr. Marii Ripperovou

366/10/RM/2019 Schválení programu 10. schůze rady města konané dne 27. 3. 2019

I. Rada města schvaluje
program 10. schůze rady města ze dne 27. 3. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 10. schůze rady města ze dne 27. 3. 2019
3. Schválení programu 10. schůze rady města ze dne 27. 3. 2019
4. Připomínky k zápisu z 9. zasedání rady města
5. Valná hromada společnosti JUPITER club s.r.o. Velké Meziříčí
6. Odvolání členů dozorčí rady a jmenování členů dozorčí rady
7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 

305, k. ú. Kúsky
8. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži 

pozemků města v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Záviškova
9. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži 

pozemků města v k. ú. Velké Meziříčí
10. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži 

pozemků města: pare. č. 2553/2, pare. č. 5620/2, pare. č. 5620/4, pare. 
č. 5620/5, pare. č. 5620/6 a pare. č. 5620/7, k. ú. Velké Meziříčí

11. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži 
pozemku města pare. č. 5647, k. ú. Velké Meziříčí

12. Návrh na bezúplatné nabytí stavby parkoviště a chodníku od společnosti 
ATIKA - LYSÝ, s.r.o., lokalita Hliniště

13. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k.ú. Velké 
Meziříčí, ulice Hornoměstská - letní zahrádka

14. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 21/1, obec a k.ú. Velké 
Meziříčí, ulice Rozkoš - letní zahrádka

15. Žádost o prodej pozemku pare. č. 2793, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Příkopy
16. Žádost o prodej pozemku pare. č. 695/8, k. ú. Svařenov
17. Žádost o prodej pozemku pare. č. 2677/4, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 

Bezručova
18. Žádost o prodej či pronájem části pozemku pare. č. 3835/1, k. ú. Velké 

Meziříčí, ul. Záviškova
19. Souhlas se vstupem na pozemky města pare. č. 1085, pare. č. 1219, pare. 

č. 1076/1 a pare. č. 1044/1, k. ú. Velké Meziříčí
20. Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na ubytovací jednotku dohodou
21. Nájemní smlouva na byt ||H| na ul. Bezručova
22. Příkazní smlouva na zajištění realizace programu Fondu Vysočiny "Obnova 

venkova Vysočiny" pro rok 2019
23. Smlouva o společném postupu - rekonstrukce ulic Záviškova, K Novému 

světu a Luční
24. Uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce
25. Mezinárodní den tance
26. Souhlas s přijetím daru



27. Pronájem tělocvičny v ZŠ Lhotky
28. Úprava platu a odměna ředitelce ZŠ Mostiště
29. Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
30. Zvláštní užívání komunikace
31. Konkurzní řízení ZŠ Sokolovská
32. Zřízení redakční rady "Velkomeziříčska"
33. Různé
34. Závěr

367/10/RM/2019 Odvolání členů dozorčí rady a jmenování členů dozorčí rady

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti Technické služby VM s.r.o.

schvaluje:
1. odvolání členů dozorčí rady: 
pana Miroslava Jágrika, 
paní Ing. Jiřinu Jurdovou 
pana MVDr. Ivo Šulce,

schvaluje:
2. jmenování členů dozorčí radv: 
pana Jiřího Bártu 
pana Miroslava Jágrika, 
paní Ing. Blanku Přibylovou

schvaluje:
3. uzavření smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, 
výkonu funkce, dle předloženého návrhu.

na vlastní žádost 
, na vlastní žádost

a pojištěním odpovědnosti

368/10/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 305, k. ú. 
Kúsky

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 pozemku města pare. č. 305, k. ú. Kúsky, za účelem umístění 
distribuční soustavy - kabelového vedení NN na Pozemku a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude 
právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku a právo 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: 30.4.2019

369/10/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků 
města v k. ú. Velké Meziříčí, ul. Záviškova

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch společnost^e^^r.o., 
se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, 148 00, zastoupená na základě Plné moci HHHHHHII k 
tíži pozemků města: pare. č. 630/1, pare. č. 2834/1, pare. č. 2845/1, pare. č. 3835/1, pare. č. 3836/11, pare. č. 
3836/12, pare. č. 3836/13, pare. č. 3836/15, pare. č. 3836/3, pare. č. 3838/1, pare. č. 3840/2, pare. č. 3841/1, 
pare. č. 3852/2, pare. č. 5627/11, pare. č. 5627/12 , všechny pozemky k. ú. Velké Meziříčí za 
účelem vybudování stavby optického kabelového vedení označené jako „Rozšíření a rekonstrukce kabelové sítě 
- Záviškova + 2". Služebnost bude zřízena na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu ve výši 20.000 
Kč spolu s aktuální výší DPH.



II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.4.2019

370/10/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků 
města v k. ú. Velké Meziříčí

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. 5238, pare. 
č. 5239, pare. č. 5210/2, pare. č. 5512/2, pare. č. 5512/3, pare. č. 5517/27, pare. č. 5520, pare. č. 5521/1, 
pare. č. 5489/24, pare. č. 5496/3, pare. č. 5496/1, pare. č. 5524/1 a pare. č. 5495/1, k. ú. Velké Meziříčí, za 
účelem umístění distribuční soustavy - podpěrný bod (sloup) VN, venkovní vedení VN, zemní kabel VN a 
telekomunikační síť 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: 30.4.2019

371/10/RM/2019 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemků 
města: pare. č. 2553/2, pare. č. 5620/2, pare. č. 5620/4, pare. č. 5620/5, pare. č. 5620/6 a pare. č. 
5620/7, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch společnost^e^^-T-O., 
se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, 148 00, zastoupená na základě Plné moci k
tíži pozemků města: pare. č. 2553/2, pare. č. 5620/2, pare. č. 5620/4, pare. č. 5620/5, pare. č. 5620/6 a pare. 
č. 5620/7, všechny pozemky k. ú. Velké Meziříčí za účelem vybudování na předmětných pozemcích stavbu 
optického kabelového vedení označenou jako „Rozšíření a rekonstrukce kabelové sítě - Třebíčská". Služebnost 
bude zřízena na dobu existence stavby za jednorázovou úhradu ve výši 20.000 Kč spolu s aktuální výší DPH.

II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.4.2019

372/10/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku 
města pare. č. 5647, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., 
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, k tíži pozemku města pare. č. 5647, k. ú. Velké Meziříčí, za 
účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN 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 1

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

Termín: 30.4.2019



373/10/RM/2019 Návrh na bezúplatné nabytí stavby parkoviště a chodníku od společnosti ATIKA - 
LYSÝ, s.r.o., lokalita Hliniště

I. Rada města schvaluje
bezúplatné nabytí stavby parkoviště o výměře 197,91 m2 a chodníku o výměře 33,94 m2 vybudovaného na 
pozemku města pare. č. 3627/112, k. ú. Velké Meziříčí od společnosti ATIKA - LYSÝ, s.r.o., se sídlem Zahradní 
992, 594 01 Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit darovací smlouvu k podpisu.

Termín: 31.5.2019

374/10/RM/2019 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k.ú. Velké Meziříčí, ulice 
Hornoměstská - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 9 m2 z pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. ú. Velké Meziříčí za 
účelem umístění letní zahrádky. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou radou města stanoveny 
podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 24.4.2019

375/10/RM/2019 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 21/1, obec a k.ú. Velké Meziříčí, ulice 
Rozkoš - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 27 m2 z pozemku pare. č. 21/1, obec a k. ú. Velké Meziříčí za 
účelem umístění letní zahrádky. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou radou města stanoveny 
podmínky smlouvy o výpůjčce.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 24.4.2019

376/10/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 2793, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Příkopy

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 2793 o výměře 10 m2, k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku |

za kupní cenu 490 Kč/m2. Celková kupní cena činí 4.900 Kč.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města

Termín: 14.5.2019

377/10/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 695/8, k. ú. Svařenov 

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 695/8 o výměře 4.014 m2, k. ú. Svařenov a doporučuje 
zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku fl

II. Rada města ukládá



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

Termín: 14.5.2019

378/10/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 2677/4, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Bezručova

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 2677/4 ovýměře59m1 1 2J<jlVelk^ 
zastupitelstvu města schválit pozemku

| za kupní cenu 490 Kč/m2. Celková kupní cena činí 28.910 Kč.
II. Rada města ukládá

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

zastupitelstva města
Termín: 14.5.2019

379/10/RM/2019 Žádost o prodej či pronájem části pozemku pare. č. 3835/1, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 
Záviškova

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře cca 13 m2 z pozemku pare. č. 3835/1, k. ú. Velké Meziříčí za cenu 5 
Kč/m2/rok.
II. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 13 m2 z pozemku pare, č. 3835/1, k. ú. Velké Meziříčí a 
nedoporučuje zastupitelstvu města prodej předmětné části pozemku

III. Rada města ukládá

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

Termín: 14.5.2019

380/10/RM/2019 Souhlas se vstupem na pozemky města pare. č. 1085, pare. č. 1219, pare. č.
1076/1 a pare. č. 1044/1, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města souhlasí
se vstupem na pozemky města pare. č. 1085, pare. č. 1219, pare. č. 1076/1, k. ú. Velké Meziříčí v souvislosti s 
rekonstrukcí mostu Vysočina v termínu od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2020.
II. Rada města souhlasí
s uložením dočasné elektrické přípojky do pozemku pare. č. 1044/1, k. ú. Velké Meziříčí v souvislosti s 
rekonstrukcí mostu Vysočina v termínu od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2020.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti Metrostav a.s.

Termín: 10.4.2019

381/10/RM/2019 Žádosti o ukončení nájemní smlouvy na ubytovací jednotku dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na ubytovací jednotku H na adrese Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí s 

dohodou k 31.3.2019.
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na ubytovací jednotku s (Uhřínovská 540/20).

Termín: 30.4.2019



382/10/RM/2019 Nájemní smlouva na byt | na ul. Bezručova

I. Rada města souhlasí
s prodloužením nájemní smlou | na adrese Bezručova 1543/12 ve Velkém Meziříčí s 

do 30.09.2019, za podmínky, že nájemci budou mít uhrazeny veškeré 
nedoplatky související s nájmem shora uvedeného a bytu, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové
1.1. připravit dodatek k nájemní smlouvě na byt ul. Bezručova.

Termín: 31.3.2019

383/10/RM/2019 Příkazní smlouva na zajištění realizace programu Fondu Vysočiny "Obnova 
venkova Vysočiny" pro rok 2019

I. Rada města schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na zajištění realizace programu Fondu Vysočiny "Obnova venkova 
Vysočiny" na rok 2019 s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Michalu Cichému

i-i- připravit k podpisu smlouvu dle bodu č. I. tohoto usnesení.
Termín: 15.4.2019

384/10/RM/2019 Smlouva o společném postupu - rekonstrukce ulic Záviškova, K Novému světu a 
Luční

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů v rámci realizace veřejné zakázky "Velké 
Meziříčí - rekonstrukce ulic Záviškova, K Novému světu a Luční" se Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko, IČ: 43383513 dle přílohy tohoto materiálu.
II. Rada města ukládá

1. Mgr. Michalu Cichému
1.1. připravit k podpisu návrh smlouvy o společném postupu zadavatelů dle botu I. tohoto materiálu.

Termín: 15.4.2019

385/10/RM/2019 Uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce

I. Rada města schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 17.12.2007 ve znění dodatků č.1-2, uzavřené mezi městem Velké 
Meziříčí a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina p.o. Jihlava, kterým se mění výčet movitých věcí ve 
výpůjčce.
II. Rada města schvaluje
dodatek č. 7 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 7.3.2008, uzavřené mezi městem Velké Meziříčí a Diecézní charitou 
Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou, kterým se mění výčet movitých věcí ve výpůjčce.
III. Rada města schvaluje
dohodu o ukončení výpůjčky, týkající se smlouvy o výpůjčce ze dne 9.12.2009, uzavřené mezi městem Velké 
Meziříčí a Diecézní charitou Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou, kterou tato smlouva končí.

386/10/RM/2019 Mezinárodní den tance

I. Rada města souhlasí
s konáním akce "Tanec na ulici Rozkoš" u příležitosti Mezinárodního dne tance, který se bude konat v sobotu 
27.4.2019 na prostranství před kavárnou Café Panther - ul. Rozkoš 2 od 15 hodin.
II. Rada města souhlasí
s využitím veřejného prostranství před kavárnou Panther, u. Rozkoš 2, dne 27.4.2019 v době od 15 hodin, bez 
úhrady místního poplatku za užívání veřejného prostranství.



387/10/RM/2019 Souhlas s přijetím daru

I. Rada města souhlasí
ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím finančního 
účelového daru ve výši 3 000,- Kč od České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 pro potřeby 
žáků 4. A Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkové organizace za účelem realizace projektu 
Abeceda peněz.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. Předat usnesení žadateli

Termín: 12.4.2019

388/10/RM/2019 Pronájem tělocvičny v ZŠ Lhotky

I. Rada města souhlasí
suzavřenímnáj^ užívání tělocvičny v objektu ZŠ Lhotky č. p. 42 pro |

■ a to od 1. 4. do 31. 5. 2019 každou středu v době od 15 do 17 hodin.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. Připravit nájemní smlouvu

Termín: 31.3.2019

389/10/RM/2019 Úprava platu a odměna ředitelce ZŠ Mostiště

390/10/RM/2019 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

I. Rada města souhlasí
s převzetím záštity nad Festivalem o těhotenství, porodu a rodičovství
II. Rada města souhlasí
s použitím znaku města k propagaci této akce
III. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadatelce

Termín: 12.4.2019

391/10/RM/2019 Zvláštní užívání komunikace 

I. Rada města souhlasí
se zvláštním užíváním komunikace dne 30 dubna 2019 průvodu při akci "Čarodějnice 2019" v době od 17 do 19 
hodin v trase Ostrůvek-Nábřeží-Lipnice-Nad Gymnáziem-Fajtův kopec.

392/10/RM/2019 Konkurzní řízení ZŠ Sokolovská

I. Rada města jmenuje
konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 
470/13 ve složení:
Josef Komínek - člen určený zřizovatelem-předseda
Ing. Jiřina Jurdová - člen určený zřizovatelem
Olga Johanidesová - člen určený ředitelem krajského úřadu
Mgr. Milan Malý - odborník v oblasti státní správy ve školství organizace a řízení
Mgr. Petra Táborská -pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
Mgr. Miroslav Pospíšil - školní inspektor České školní inspekce
Ing. Roman Prokop, Ph.D. - člen školské rady
II. Rada města pověřuje
Ing. Pavla Stupku funkcí tajemníka komise (není členem konkurzní komise)
III. Rada města stanovuje



text veřejného oznámení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy 
Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, ve znění uvedené v příloze.
IV. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. zajistit zveřejnění oznámení na úřední desce, webu krajského úřadu a ve "Velkomeziříčsku"

Termín: 31.3.2019

393/10/RM/2019 Zřízení redakční rady "Velkomeziříčska"

I. Rada města zřizuje
redakční radu "Velkomeziříčska"
II. Rada města vydává
Jednací a organizační řád redakční rady "Velkomeziříčska" ve znění dle přílohy
III. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. na příští schůzi rady města předložit návrh na jmenování členů redakční rady "Velkomeziříčska"

Termín: 10.4.2019


