
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 11. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 10.4.2019

394/11/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 11. schůze rady města ze dne 10. 4. 2019

1. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 10. schůze rady města ze dne 10. 4. 2019 Ing. Františka Komínka a Ing. Františka Smažila

395/1 l/RM/2019 Schválení programu 11. schůze rady města konané dne 10. 4. 2019

I. Rada města schvaluje
program 11. schůze rady města ze dne 10. 4. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 11. schůze rady města ze dne 10. 4. 2019
3. Schválení programu 11. schůze rady města ze dne 10. 4. 2019
4. Připomínky k zápisu z 10. zasedání rady města
5. Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí (od 

01.5.2019
6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži 

pozemku města pare. č. 5254/3, pare. č. 5280/127 a pare. č. 5265, k. ú. 
Velké Meziříčí

7. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty k 
tíži částí pozemků města pare. č. 5280/9 a pare. č. 5280/2, k. ú. Velké 
Meziříčí

8. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 
5654 a pare. č. 3596/8, k. ú. Velké Meziříčí

9. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 6 m2 z 
pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí, Náměstí - letní 
zahrádka

10. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v k. ú. Hrbov u 
Velkého Meziříčí - cvičiště, tenisový kurt a sklad

11. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 18 m2 z 
pozemku pare. č. 2850/13, obec a k.ú. Velké Meziříčí, ul. Hornoměstská - 
letní zahrádka

12. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby ze dne 10. 
7. 2018

13. Návrh na koupi částí pozemků pare. č. 253, pare. č. 254, k. ú. Velké 
Meziříčí a návrh na zřízení věcného břemene

14. Žádost o výpůjčku části o výměře 15 m2 z pozemku pare. č. 1320/6, obec 
a k.ú. Velké Meziříčí, ul. Vrchovecká

15. Žádost o pronájem pozemku pare. č. 6035/31, k. ú. Velké Meziříčí
16. Žádost o prodej pozemků pare. č. 5760/1, 5763/4, 5763/5, 5763/7 a 

5760/11, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Bezručova
17. Žádost o prodej pozemku pare. č. 4765/2, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita 

Fajtův kopec
18. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5999/54, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 

Markova
19. Změna usnesení č. 303/9/RM/2019
20. Návrh na prodej částí pozemku pare. č. 1568/129, k. ú. Velké Meziříčí, 

ul. Čechova



21. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby ze dne 
9.2.2015, nabytí zpevněných ploch na části pozemku pare. č. 3627/88, k. 
ú. Velké Meziříčí

22. Nájemní smlouva na nebytové prostory na Obecní ku
23. Nájemní smlouva na ubytovací jednotku na ul. Uhřínovská 540
24. Prodloužení nájemních smluv na byty
25. Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za I.Q 2019
26. Zpráva o činnosti bytové komise za I. čtvrtletí 2019
27. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
28. Ztráta z provozu prodejny v m. č. Olší nad Oslavou
29. Rozpočtové opatření - Anketa Sportovec roku a ostatní výdaje na sport
30. Parkování na ulicích Na Výsluní, Čechova - využití stávajících ploch 

vhodných k parkování.
31. Pamětní zápis do pomníku padlých na Lipnici
32. Dohoda o úhradě nákladů
33. Žádost Muzikanti dětem
34. Smlouva Concentus Moraviae
35. Žádost o udělení výjimky MŠ
36. Grantový systém podpory kultury
37. Jmenování redakční rady Velkomeziříčska
38. Umístění vysílače pro Městskou policii
39. Darování osobního automobilu Sociálním službám města Velké Meziříčí
40. Smlouva o výpůjčce - Sociální služby města Velké Meziříčí
41. Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání
42. Restaurace JUPITER club s.r.o.
43. Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc březen 2019
44. Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc březen 2019
45. Různé
46. Závěr

396/1 l/RM/2019 Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí (od 01.5.2019)

I. Rada města schvaluje
nově počet zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí od 01. 5. 2019 ve výši 121 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.).

397/11/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku 
města pare. č. 5254/3, pare. č. 5280/127 a pare. č. 5265, 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 pozemků města pare. č. 5254/3, pare. č. 5280/127 a 
pare. č. 5265, k. ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN, kabel VN za účelem 
jejího provozování, jejímž obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu a právo obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího 
odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené za jednorázovou úhradu 20.000 Kč 
plus platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 10.5.2019

398/1 l/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty k tíži částí 
pozemků města pare. č. 5280/9 a pare. č. 5280/2, k. ú. Velké Meziříčí



I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty k tíži částí pozemků města 
pare. č. 5280/9 a pare. č. 5280/2J<;úiVelkéMeziříčíveprospěchj^^ č. 5313/3, k. ú. Velké Meziříčí
jehož spoluvlastníky jsou |

Služebnost bude zřízena za úplatu ve výši 10.000 Kč plus aktuální výše 
DPH a na dobu neurčitou. Služebnost bude zřízena v rozsahu geometrického plánu č. 5039-59/2019 ze dne
11.3.2019.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit smlouvu o zřízení věcného břemene k podpisu

Termín: 31.5.2019

399/1 l/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města pare. č. 5654 a 
pare. č. 3596/8, 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. 5654 a pare. č. 3596/8, k. ú. Velké 
Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN a pilíř 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 platná sazba DPH.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a. s.
Termín: 10.5.2019

400/1 l/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 6 m2 z pozemku pare. č. 
2818/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 6 m2 z pozemku pare. č. 2818/3, obec a k. ú. Velké Meziříčí za 
účelem umístění letní zahrádky mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností Kavárna a 
Bistro termoska s.r.o., IČO:06125638 na dobu určitou, a to ode dne podpisu
smlouvy do 31. 10. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě

1.1. připravit k podpisu návrh smlouvy o výpůjčce.

Termín: 31.5.2019 * i * i

401/11/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků v k. ú. Hrbov u Velkého 
Meziříčí - cvičiště, tenisový kurt a sklad

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce na část o výměře cca 3.200 m2 z pozemků pare. č. 69/8 a pare. č. 69/11, a 
pozemku pare. č. st. 121, o výměře 145 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše k. ú. Hrbov u Velkého 
Meziříčí mezi městem Velké Meziříčí jako půjčitelem a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Hrbov, se 
sídlem Hrbov 34, Velké Meziříčí, IČO: 65759966, jako vypůjčitelem 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 a za podmínky převzetí 
odpovědnosti za provoz cvičiště, tenisového kurtu a skladu.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě

1.1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.



Termín: 28.6.2019

402/1 l/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 18 m2 z pozemku pare. 
č. 2850/13, obec a k.ú. Velké Meziříčí, ul. Hornoměstská - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 18 mI. I. 2 z pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. ú. Velké Meziříčí 
za účelem umístění letní zahrádky mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností KAFÉ NA 
KOVÁRNĚ s.r.o., se sídlem Hornoměstská 391/44, Velké Meziříčí, na dobu určitou, a to ode dne podpisu 
smlouvy do 31. 10. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě

1.1. připravit k podpisu návrh smlouvy o výpůjčce.

Termín: 31.5.2019

403/1 l/RM/2019 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby ze dne 10. 7. 2018

I. Rada města schvaluje
uzavření přiloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby „BYTOVÝ DŮM HLINIŠTĚ" ze dne 10. 7.
2018 uzavřené mezi městem Velké Meziříčí jako vlastníkem pozemku a společností BUILDINGcentrum-HSV, 
s.r.o. jako žadatelem. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit dodatek č. 1 k podpisu.

Termín: 28.6.2019

404/11/RM/2019 Návrh na koupi částí pozemků pare. č. 253, pare. č. 254, k. ú. Velké Meziříčí a 
návrh na zřízení věcného břemene

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit koupi části o výměře 27 m2 z pozemku pare. č. 253 (dle GP nová pare. č. 253/4) a 
části o výměře 60 m2 z pozemku pare. č. 253 a pare. č. 254 (dle GP nová pare. č. 254/2), vše k. ú. Velké 
Meziříčí od Římskokatlické farnosti Velké Meziříčí, se sídlem Náměstí 16/18, Velké Meziříčí, IČO: 65760131, za 
kupní cenu 483 Kč/m2. Celková kupní cena bude činit 42.000 Kč.
II. Rada města schvaluje
zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu na pozemku pare. č. 254/2 (dle GP č. 4289-1281/2013), k. ú. 
Velké Meziříčí ve prospěch pozemků dle GP č. 4289-1281/2013: pare. č. 253/3, pare. č. 253/2, pare. č. 253/1 a 
pare. č. 254/1, k. ú. Velké Meziříčí ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí. Právo věcného břemene 
bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně.
III. Rada města souhlasí
s úhradou částky ve výši 50 Kč/m2/rok za období od roku 2013 do okamžiku nabytí vlastnického práva k části 
pozemků pare. č. 253 a pare. č. 254 (dle GP nová pare. č. 253/4 a nová pare. č. 254/2), k. ú. Velké 
Meziříčí Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí se sídlem Náměstí 16/18, Velké Meziříčí, IČO: 65760131.
IV. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení rady města farnosti a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 14.5.2019

405/1 l/RM/2019 Žádost o výpůjčku části o výměře 15 m2 z pozemku pare. č. 1320/6, obec a k.ú. 
Velké Meziříčí, ul. Vrchovecká

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 15 m2 z pozemku pare. č. 1320/6, obec a k. ú. Velké Meziříčí za 
účelem umístění letní zahrádky. Po uplynutí zákonné lhůty 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: 15.5.2019

406/11/RM/2019 Žádost o pronájem pozemku pare. č. 6035/31, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku pare. č. 6035/31 o výměře 40 m1 1 2, k. ú. Velké Meziříčí, za roční nájemné 
5 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení rady města žadatelce a připravit materiál projednání rady města.

Termín: 15.5.2019

407/1 l/RM/2019 Žádost o prodej pozemků pare. č. 5760/1, 5763/4, 5763/5, 5763/7 a 5760/11, k. 
ú. Velké Meziříčí, ul. Bezručova

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 5760/1 o výměře 61 m2, k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej předmětného pozemku |

|, za kupní cenu 200 Kč/m2. Celková kupní cena činí 12.200 Kč.
II. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 5763/5 o výměře 31 m2a pozemku pare. č. 5763/7 ovýměře 29

těchto pozemků

III. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 5763/^^ýměř(^j(nTTM<jj^elk^e^^ 
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku |

IV. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 5760/U^^ýměřel8m2kiú;VelkéMeziříčíř^ 
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku |
V. 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

408/11/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 4765/2, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita Fajtův 
kopec

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 4765/2 o výměře 3 m2, k. ú. Velké Meziříčí a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej předmětného pozemku |

za kupní cenu 200 Kč/m2. Celková kupní cena činí 600 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

409/1 l/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5999/54, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Markova 

I. Rada města schvaluje



zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 360 mI. I. 2 z pozemku pare. č. 5999/54, k. ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku

za kupní cenu 490 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 31.7.2019

410/11/RM/2019 Změna usnesení č. 303/9/RM/2019

I. Rada města odkládá
bod Změna usnesení č. 303/9/RM/2019

411/11/RM/2019 Návrh na prodej částí pozemku pare. č. 1568/129, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Čechova

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje částí o výměře cca 28 m2 z pozemku pare. č. 1568/129, k. ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí kupní smlouvy se "Společenstvím vlastníků jednotek 
Čechova 1404 a 1595, se sídlem Čechova 1404/6, Velké Meziříčí", IČO: 26248751. Kupní cena bude ve výši 490 
Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. zveřejnit záměr prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelům, připravit materiál projednání 
zastupitelstva

Termín: 31.5.2019

412/11/RM/2019 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby ze dne 9.2.2015, 
nabytí zpevněných ploch na části pozemku pare. č. 3627/88, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby „SO 05 - Splašková kanalizace, SO 06 - 
Dešťová kanalizace, SO 07 - Vodovodní přípojka, SO 09 - Veřejné osvětlení, SO 10 - Zpevněné plochy (mimo 
SO 10 - zpevněné plochy - komunikace pro zástavbu RD dle ÚP VM - plocha 585,1 m2)" ze dne 9.2.2015, 
uzavřené mezi městem Velké Meziříčí jako vlastníkem pozemku a společností BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o. 
jako žadatelem. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
II. Rada města schvaluje
koupi zpevněných ploch vybudovaných společností BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o. se sídlem Karlov 169, Velké 
Meziříčí na části pozemku pare. č. 3627/88 (dle GP č. 4672-423/2016 nová pare. č. 3627/125), k. ú. Velké 
Meziříčí a veřejného osvětlení (5 nových lamp + přípojky) za kupní cenu 1.000 Kč včetně DPH.
III. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě

1.1. připravit dodatek č. 1 k podpisu, připravit kupní smlouvu k podpisu.

Termín: 28.6.2019

413/11/RM/2019 Nájemní smlouva na nebytové prostory na Obecníku

I. Rada města schvaluje
počínaje 1.5.2019 uzavřít nájemní smlouvu na nebytové prostory ve 4.NP budovy "Obecník" na adrese Náměstí 
79/3, Velké Meziříčí - kancelář o velikosti 14,28 m2, sociální zařízení o velikosti 6,1 m2 a poměrná část chodby o

—|, jako podnikající fyzickou osobou | 
za účelem poskytování masérských, regeneračních a rekondičních služeb, 

výše nájemného 950,- Kč/m2/rok za kancelář a 440,- Kč/m2/rok za sociální zařízení a chodbu.
II. Rada města ukládá

velikosti 6,7 m

1. Ing. Magdaléně Kašparové



1.1. připravit nájemní smlouvy na nebytové prostory na Obecníku s

Termín: 30.4.2019

414/11/RM/2019 Nájemní smlouva na ubytovací jednotku H na ul. Uhřínovská 540

I. Rada města souhlasí
s prodlouženími^ na ubytovací jednotku na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí
s do 30.09.2019, za podmínky, že nájemce bude mít uhrazeny veškeré nedoplatky
související s nájmem shora uvedené ubytovací jednotky a předloží splátkový kalendář na ostatní pohledávky 
vůči městu Velké Meziříčí, výše nájemného 25,- Kč/mI. I. 2/měsíc.
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové

1.1. připravit dodatek k nájemní smlouvě na ubytovací jednotku | na ul. Uhřínovská (HHI).

Termín: 30.4.2019

415/11/RM/2019 Prodloužení nájemních smluv na byty 

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

• byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s 
30.04.2020, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc,

• byt H na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s 
30.04.2020, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc,

• byt H na adrese Čermákova 2064/8 ve Velkém Meziříčí s
roky,

• byt na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s 
roky

• byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s 
roky.

V ostatním zůstávají shora uvedené smlouvy beze změny.
II. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové

1.1. připravit k podpisu dodatky na byty na adrese V Jirchářích 313/6
Čermákova 2064/8 flHH)/ Čermákova 2065/10 (|

do

o 2 

|o 2 

o 2

Karlov 1001/3 (|
1), Čermákova 2066/57 (|

Termín: 30.4.2019

416/11/RM/2019 Pohledávky plynoucí z nájmu bytů a nebytových prostor za I.Q 2019 

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

417/1 l/RM/2019 Zpráva o činnosti bytové komise za I. čtvrtletí 2019

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

418/1 l/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

I. Rada města souhlasí
se zapojením účelově určených transferů přijatých na účet města v měsíci březnu 2019 do rozpočtu města-viz 
příloha
II. Rada města ukládá



1. Kateřině Čejkové

1.1. zapojit uvedené transfery do rozpočtu města
Termín: 30.4.2019

419/1 l/RM/2019 Ztráta z provozu prodejny v m. č. Olší nad Oslavou

I. Rada města nesouhlasí
s finančním příspěvkem pro společnost COOP družstvo Velké Meziříčí na pokrytí ztráty vykázané hospodařením 
prodejny v místní části Olší nad Oslavou za rok 2018 na základě doporučení KMS Olší nad Oslavou.
II. Rada města bude informovat
společnost COOP Velké Meziříčí o závěrech z jednání KMS Olší nad Oslavou k dalšímu fungování prodejny v 
místní části Olší nad Oslavou s tím, že KMS Olší nemá zájem se podílet na ztrátě hospodaření prodejny v místní 
části Olší ani v roce 2019.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové

1.1. zaslat dopis společnosti COOP Velké Meziříčí na základě usnesení rady města.
Termín: 15.4.2019

420/1 l/RM/2019 Rozpočtové opatření - Anketa Sportovec roku a ostatní výdaje na sport 

I. Rada města odkládá

bod Rozpočtové opatření - Anketa Sportovec roku a ostatní výdaje na sport

421/11/RM/2019 Parkování na ulicích Na Výsluní, Čechova - využití stávajících ploch vhodných k 
parkování.

I. Rada města odkládá
bod Parkování na ulicích Na Výsluní, Čechova - využití stávajících ploch vhodných k parkování

422/11/RM/2019 Pamětní zápis do pomníku padlých na Lipnici

I. Rada města odkládá
bod Pamětní zápis do pomníku padlých na Lipnici

423/11/RM/2019 Dohoda o úhradě nákladů

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého návrhu Dohody o úhradě nákladů mezi městem, TJ Sokol a Mateřskou školou Velké 
Meziříčí, příspěvkovou organizací ve věci výměny oken v objektu budovy č.p.2068.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. zajistit uzavření dohody

Termín: 17.5.2019 1 1

424/1 l/RM/2019 Žádost Muzikanti dětem

I. Rada města souhlasí
Rada města souhlasí s umístěním reklamního banneru na Dolní bránu pro charitativní koncert "Muzikanti 
dětem" v době od 1. do 29 května 2019.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 30.4.2019



425/1 l/RM/2019 Smlouva Concentus Moraviae

I. Rada města souhlasí
s uzavřením návrhu smlouvy mezi městem a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, a.s. o podmínkách 
přípravy a pořádání hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae v letech 2020-2023.
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. zajistit uzavření smlouvy

Termín: 17.5.2019

426/1 l/RM/2019 Žádost o udělení výjimky MŠ 

I. Rada města povoluje
pro školní rok 2019/2020 v souladu s § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákonjvýjimku z nejvyššího 
počtu dětí v Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci takto:
MS Sokolovská 100 dětí
MŠ Sportovní 78 dětí
MŠ Čechova 100 dětí
MŠ Nad Plovárnou 56 dětí
MŠ Mírová 84 dětí

427/1 l/RM/2019 Grantový systém podpory kultury

I. Rada města schvaluje
Rada města schvaluje podporu v rámci Grantového systému podpory kultury: 

(FAJTFEST) ve výši 50 tis. Kč 
Muzikanti dětem z.s. (Charitativní koncert Muzikanti dětem) ve výši 50 tis. Kč 

(Muzikál Divá Bára) ve výši 50 tis. Kč 
(Koncert lidí dobré vůle) ve výši 8 475,- Kč 
(Publikace ke 100. výročí Velkomeziříčska) ve výši 30 tis.Kč

II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zařadit schválené částky do rozpočtu
Termín: 30.4.2019

2. JUDr. Vilmě Drápelové
2.1. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace

Termín: 30.4.2019

428/1 l/RM/2019 Jmenování redakční rady Velkomeziříčska 

I. Rada města jmenuje
členy redakční rady MUDr. Jiřího Kaše a Mgr. Kateřinu Karmazínovou

429/1 l/RM/2019 Umístění vysílače pro Městskou policii 

I. Rada města souhlasí
s umístěním a provozováním retranslační stanice pro Městskou policii a uzavřením přiložené Dohody o umístění 
zařízení.

430/11/RM/2019 Darování osobního automobilu Sociálním službám města Velké Meziříčí

I. Rada města souhlasí
s darováním osobního automobilu FABIA CLASSIC 40 KW 1.2 40 kW, výrobní číslo TMBPW16Y964641410 , SPZ 
2J7 1555, najeto 99 000 km, pořízený v listopadu roku 2006, odhad prodejní ceny je 19.900,-- Kč Sociálním 
službám města Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá



1. JUDr. Vilmě Drápelové

1.1. vypracovat a připravit k podpisu darovací smlouvu se Sociálními službami města Velké Meziříčí, Zdenky 
Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí na osobní automobil Škoda Fabia classic 1.2 40 kW, výrobní číslo 
TMBPW16Y964641410, SPZ 2J7 1555, najeto 99 000 km, pořízený v listopadu roku 2006, odhad prodejní 
ceny je 19.900,-- Kč.

Termín: 30.4.2019

431/1 l/RM/2019 Smlouva o výpůjčce - Sociální služby města Velké Meziříčí 

I. Rada města souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Velké Meziříčí a Sociálními službami města Velké Meziříčí, 
Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí na Dřevěné sousoší - plastika s inventárním číslem 13944 a 
Pískovcovou vázu s inventárním číslem 13949.

432/1 l/RM/2019 Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání

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 dub s.r.o. Velké 
Meziříčí

433/1 l/RM/2019 Restaurace JUPITER club s.r.o.

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí
bere na vědomí informace o průběhu řešení situace v restauraci JUPITER

434/11/RM/2019 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc březen 2019

435/11/RM/2019 Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc březen 2019


