
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 12. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 24.4.2019

436/12/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu z 12. schůze rady města ze dne 24. 4. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu z 12. schůze rady města ze dne 24. 4. 2019 Stanislava Kratochvíla a PhDr. Marii Ripperovou

437/12/RM/2019 Schválení programu 12. schůze rady města konané dne 24. 4. 2019

I. Rada města schvaluje
program 12. schůze rady města ze dne 24. 4. 2019:

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu z 12. schůze rady města ze dne 24. 4. 2019
3. Schválení programu 12. schůze rady města konané dne 24. 4. 2019
4. Připomínky k zápisu z 11. zasedání rady města
5. Valná hromada společnosti TSVM s.r.o.
6. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži 

pozemků města pare. č. 3537/48 a pare. č. 5657/1, k. ú. Velké Meziříčí
7. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2850/13, 

obec a k.ú. Velké Meziříčí, ulice Hornoměstská - letní zahrádka
8. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 21/1, obec 

a k.ú. Velké Meziříčí, ulice Rozkoš - letní zahrádka
9. Návrh na směnu pozemků mezi městem Velké Meziříčí a společností ALPA, 

a.s., k. ú. Velké Meziříčí, ul. Záviškova
10. Darování pozemků a bezúplatné nabytí s Krajem Vysočina, k. ú. Velké 

Meziříčí, ul. Karlov
11. Žádost o pronájem části o výměře cca 45 m2 z pozemku pare. č. 1819/1, 

k. ú. Velké Meziříčí
12. Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 1192, k. ú. Velké Meziříčí
13. Žádost o pronájem části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 1819/1, 

k. ú. Velké Meziříčí
14. Žádost o výpůjčku pozemku pare. č. 2235/14 o výměře 20 m2, obec a k. 

ú. Velké Meziříčí, jehož součástí je garáž bez č.p./č.e., ul. Františkov
15. Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2817, obec a k.ú. Velké 

Meziříčí, Náměstí
16. Žádost o prodej pozemku pare. č. 2863/97, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 

Bezručova
17. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 1568/1, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 

Gen. Jaroše
18. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 1568/1, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 

Gen. Jaroše
19. Prodej části pozemku pare. č. 65/1 a části pozemku pare. č. 1074/1, k. ú. 

Dolní Radslavice
20. Změna usnesení č. 303/9/RM/2019
21. Žádost o prodej pozemků pare. č. 6051/129 a pare. č. 6051/130, k. ú. 

Velké Meziříčí, ul. Habrová
22. Žádost o souhlas s připojením na místní komunikaci pro akci s názvem 

"Byty Nábřežní"
23. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej budovy a pozemků v 

areálu bývalých Technických služeb
24. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou



25. Odpis nedobytné pohledávky (dluhu)
26. Žádost o odkoupení hmotné věci
27. Výsledek hospodaření leden - březen 2019 - JUPITER club s.r.o.
28. Mateřská škola Velké Meziříčí - nabídka nepotřebného majetku
29. Rozpočtové opatření - dotace Kynologickému klubu Velké Meziříčí
30. Rozpočtové opatření - dar na turnaj složek IZS
31. Rozpočtové opatření - Anketa Sportovec roku a ostatní výdaje na sport
32. Předběžné rozpočtové opatření č. 4 - daňové přiznání právnických osob 

2018 za město (ZM)
33. Rozpočtové opatření - parkoviště ul. Čechova, rozpočet 2019 - doplnění 

závazných ukazatelů (ZM)
34. Rozpočtové opatření - dotace stacionáři v Třebíči (ZM)
35. Rozpočtové opatření - provozní dotace Jupiter club (ZM)
36. Rozpočtové opatření - digitalizace filmů (ZM)
37. Účetní závěrka města Velké Meziříčí za rok 2018 (ZM)
38. Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2018 (ZM)
39. Žádost o podání dotace na elektrocentrálu pro SDH Mostiště
40. Pozvání partnerského města Tisna
41. Darování 11 kartoték Mateřské škole Velké Meziříčí
42. ZUŠ OPEN
43. Darování majetku
44. Souhlas s přijetím daru
45. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce
46. Festival Českého kmínu
47. Výměna osvětlení v objektu ZŠ Oslavická - náklady hrazené městem (ZM)
48. Finanční strategie města - zhodnocení současného stavu, návrh na 

umístění dočasně volných FP (ZM)
49. Různé
50. Závěr

438/12/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků 
města pare. č. 3537/48 a pare. č. 5657/1, 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. 3537/48 a pare. č. 5657/1, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemní 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 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: 31.5.2019

439/12/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2850/13, obec a k.ú. 
Velké Meziříčí, ulice Hornoměstská - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 9 m1 1 2 z pozemku pare. č. 2850/13, obec a k. ú. Velké Meziříčí za 
účelen^jmístě^ městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem |

I na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy do 31. 10. 2019.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě

1.1. připravit smlouvu o výpůjčce k podpisu.

Termín: 31.5.2019



440/12/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 21/1, obec a k.ú. 
Velké Meziříčí, ulice Rozkoš - letní zahrádka

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměre cca 27 m2 z pozemku pare. č. 21/1, obec a k. ú. Velké Meziříčí za 
účelem umístění letní zahrádky mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností Café Panther 
s.r.o. se sídlem Karlov 1683/84, 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 smlouvu o výpůjčce

Termín: 31.5.2019

441/12/RM/2019 Návrh na směnu pozemků mezi městem Velké Meziříčí a společností ALPA, a.s., k. 
ú. Velké Meziříčí, ul. Záviškova

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru směny části o výměře 39 m2 z pozemku pare. č. 3844 (dle GP díl "f + g"), obec a k. ú. Velké 
Meziříčí ve vlastnictví společnosti ALPA, a. s. za část o výměře 73 m2 z pozemku pare. č. 3843/1 (dle GP díl 
"c"), část o výměře 325 m2 z pozemku pare. č. 3845/1 (dle GP díl "h"), část o výměře 89 m2 z pozemku pare. 
č. 3846/9 (dle GP díl "j"), část o výměře 121 m2 z pozemku pare. č. 3841/1 (dle GP díl "b") a část o výměře 15 
m2 z pozemku pare. č. 3845/1 (dle GP díl "i"), všechny pozemky obec a k. ú. Velké Meziříčí, ve vlastnictví města 
Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu předmětných částí pozemků se společností ALPA, 
a.s. se sídlem Hornoměstská 378/74, Velké Meziříčí. Směna bude s doplatkem 116.800 Kč ve prospěch města.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 14.5.2019

442/12/RM/2019 Darování pozemků a bezúplatné nabytí s Krajem Vysočina, k. ú. Velké Meziříčí, ul. 
Karlov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru darování pozemku pare. č. 5220/8 o výměře 619 m2, obec a k. ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit darování předmětného pozemku Kraji Vysočina, IČ 70890749, se 
sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí těchto pozemků a částí pozemků v k. ú. Velké Meziříčí: 
pare. č. 5633/63, pare. č. 5633/64, pare. č. 5633/65, část o výměře 650 m2 z pozemku pare. č. 5027/1 (dle GP 
díl "a"), část o výměře 92 m2 z pozemku pare. č. 5633/2 (dle GP díl "b"), část o výměře 475 m2 z 
pozemku pare. č. 5027/1 (dle GP díl "d"), část o výměře 4 m2 z pozemku pare. č. 5633/2 (dle GP díl "e"), část o 
výměře 263 m2 z pozemku pare. č. 5027/1 (dle GP díl "j"), část o výměře 582 m2 z pozemku pare. č. 5633/2 
(dle GP díl "k"), část o výměře 196 m2 z pozemku pare. č. 5027/1 (dle GP díl "g") a část o výměře 126 m2 z 
pozemku pare. č. 5633/2 (dle GP díl "h") ve vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava.
III. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města Kraji Vysočina, zveřejnit záměr darování

Termín: 31.5.2019

2. Ing. Blance Brodské

2.1. připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.
Termín: 14.5.2019

443/12/RM/2019 Žádost o pronájem části o výměře cca 45 m2 z pozemku pare. č. 1819/1, k. ú.
Velké Meziříčí I. I.

I. Rada města neschvaluje



zveřejnění záměru pronájrTU^ást^^ýměř^c^^Ti^^ozemki^am^^819/lJ<^^elké Meziříčí za 
účelem zřízení zahrádky |
II. Rada města ukládá

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

Termín: 15.5.2019

444/12/RM/2019 Žádost o pronájem části pozemku pare. č. 1192, k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře 42 m2 z pozemku pare. č. 1192, 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 pro jednání rady města.
Termín: 15.5.2019

445/12/RM/2019 Žádost o pronájem části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 1819/1, k. ú.
Velké Meziříčí

I. Rada města neschvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části o výměřeca^í^n^MDOzemki^Darx^č^^ za

ctoího posezení

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

Termín: 15.5.2019

446/12/RM/2019 Žádost o výpůjčku pozemku pare. č. 2235/14 o výměře 20 m2, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí, jehož součástí je garáž bez č.p./č.e., ul. Františkov

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky pozemku pare. č. 2235/14 o výměře 20 m2, obec a k. ú. Velké Meziříčí, jehož 
součástí je stavba: garáž bez č.p./č.e. 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. sdělit usnesení rady města žadatelům, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit materiál pro 
jednání rady města.

Termín: 31.5.2019

447/12/RM/2019 Žádost o výpůjčku části pozemku pare. č. 2817, obec a k.ú. Velké Meziříčí, Náměstí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 40 m2 z pozemku pare. č. 2817, 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: 29.5.2019

448/12/RM/2019 Žádost o prodej pozemku pare. č. 2863/97, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Bezručova



I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 2863/97 o výměře^m^JcLuVelkéM^

pozemku
lí cenu 490 Kč/m2. Celková kupní cena činí 1.960 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

zastupitelstvu města schválit prodej )ředmětného 
za kupí

449/12/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 1568/1, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Gen. Jaroše

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 100 m2 z pozemku pare. č. 1568/1, 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 žadatelce a připravit materiál pro zasedání 
zastupitelstva města

Termín: 30.8.2019

450/12/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 1568/1, k. ú. Velké Meziříčí, ul. Gen. Jaroše

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 30 m2 z pozemku pare. č. 1568/1, 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 žadatelům a připravit materiál pro zasedání 

zastupitelstva města

Termín: 30.8.2019

451/12/RM/2019 Prodej části pozemku pare. č. 65/1 a části pozemku pare. č. 1074/1, k. ú. Dolní 
Radslavice

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 50 m2 z pozemku pare. č. 65/1 (dle GP nová pare. č. 65/4), části o 
výměře 92 m2 z pozemku pare. č. 1074/1 (dle GP díl "a") a části o výměře 7 m2 z pozemku pare. č. 1089 (dle GP 
díl "b"), všechny pozemk^j^olnn^adslavic^^iopomč^ prodej předmětných

pozemků za cenu
Kč/m2 (pozemek pare. č. 65/1) a 50 Kč/m2 (pozemek pare. č. 1074/1). Celková kupní cena činí 19.950 Kč.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. zveřejnit záměr prodeje a připravit materiál pro zasedání zastupitelstva města.

Termín: 14.5.2019

452/12/RM/2019 Změna usnesení č. 303/9/RM/2019

I. Rada města schvaluje
změnu usnesení č. 303/9/RM/2019 a to tak, že se mění v bodě I. vypůjčitel pozemků. Vypůjčitelem části o výměře
II. 800 m2 z pozemku pare. č. 134/14 a pozemku pare. č. st. 136 o výměře 16 m2, oba pozemky k. ú. Lhotky u 
Velkého Meziříčí bude SDH Lhotky Sport, se sídlem Lhotky 70, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 75136287. V ostatním 
zůstává usnesení v platnosti.



II. Rada města ukládá

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

Termín: 30.4.2019

453/12/RM/2019 Žádost o prodej pozemků pare. č. 6051/129 a pare. č. 6051/130, k. ú. Velké 
Meziříčí, ul. Habrová

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku pare. č. 6051/129 o výměře 5 m2, k. ú. Velké Meziříčí a pozemku pare. č. 
6051/130 c^ýměř^^m^J^^elk^leziříč^lopom^  ̂ schválit prodej předmětných
pozemků za cenu
kupní cena činí 4.900 Kč.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 14.5.2019

454/12/RM/2019 Žádost o souhlas s připojením na místní komunikaci pro akci s názvem "Byty 
Nábřežní"

I. Rada města nepovoluje
připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci nacházející se na pozemku pare. č. 335/7, k. ú. Velké 
Meziříčí v rámci investiční akce s názvem "Byty Nábřežní" společnosti BV real gate s.r.o., se sídlem Pražská 
531/61, Bosonohy, 642 00 Brno, IČO: 07305010 plánované na pozemcích pare. č. 348/4, pare. č. 348/3, pare. 
č. 349/1, pare. č. 349/2, k. ú. Velké Meziříčí.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení rady města společnosti

Termín: 15.5.2019

455/12/RM/2019 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej budovy a pozemků v areálu 
bývalých Technických služeb

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyhradit si dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném 
znění, rozhodnutí o zveřejnění záměru a schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků pare. č. 2555/17, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 139 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, a částí o výměře 
512 m2 a 10 m2 z pozemku pare. č. 2555/5, ostatní plocha, manipulační plocha, vše obec a k.ú. Velké Meziříčí, a 
vyhlásit veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
na prodej výše uvedených nemovitostí dle podmínek stanovených ve výzvě k podávání nabídek, která tvoří 
přílohu tohoto usnesení. Vyhlašovaná minimální výše ceny činí 1 800 000 Kč.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě

1.1. připravit materiál projednání zastupitelstva města

Termín: 15.5.2019

456/12/RM/2019 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje __________
ukončení nájemní smlouvy na byt H na adrese Bezděkov 1754/45, 594 01 Velké Meziříčí s |
■i dohodou k 31.05.2019.
II. Rada města ukládá 1 1

1. Dagmar Bdinkové



1.1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s (Bezděkov 1754/45).

Termín: 30.6.2019

457/12/RM/2019 Odpis nedobytné pohledávky (dluhu)

I. Rada města schvaluje
odepsat pohledávku města Velké Meziříčí vůči posl. pobytem

__  z titulu nedoplatku z vyúčtování služeb spojených s užíváním ubytovací
jednotky H na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí za rok 2018 ve výši 2.448,- Kč.
II. Rada města ukládá

1. Jitka Simandlová

1.1. odepsat pohledávku města VM vůči

Termín: 31.5.2019

458/12/RM/2019 Žádost o odkoupení hmotné věci

I. Rada města souhlasí
s prodejem klimatizace s agregátem, závěsných kolejnic s hákya2kschladírenskýchc^
bývalém řeznictví na ul. Komenského 10/2 ve Velkém Meziříčí za
celkovou cenu 13.000,- Kč.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit kupní smlouvu na odkup věcí z bývalého řeznictví na ul. Komenského.

Termín: 30.6.2019

459/12/RM/2019 Výsledek hospodaření leden - březen 2019 - JUPITER club s.r.o.

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí
bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření společnosti JUPITER dub s.r.o. Velké Meziříčí za období leden
- březen 2019

460/12/RM/2019 Mateřská škola Velké Meziříčí - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 
1523/10 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:

Mateřská škola Velké Meziříčí, Čechova 1523/10...... 181.881,40 Kč
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové

1.1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 3.5.2019

461/12/RM/2019 Rozpočtové opatření - dotace Kynologickému klubu Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3429 poskytnutí dotace příjemci Kynologický klub Velké Meziříčí, z. s. se sídlem
Náměstí 79, 594 01 Velké Meziříčí, IC: 07870680

Účel: dotace na podporu spolku zabývajícího se výchovou a vzděláváním psovodů - 
výdaje na pořádání májového závodu 8.5.2019, oprava cvičebních překážek

II. Rada města ukládá



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

Termín: 3.5.2019

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

Termín: 30.4.2019

462/12/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar na turnaj složek IZS

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělenú5 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daru |

| na nákup pohárů a cen, občerstvení pro účastníky 10. ročníku turnaje složek IZS města Velké 
Meziříčí, pořádaného dne 21. 6. 2019 na sportovišti v Mostištích
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové

1.1. vyhotovit darovací smlouvu.

Termín: 31.5.2019

2. Kateřině Čejkové

2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.4.2019

463/12/RM/2019 Rozpočtové opatření - Anketa Sportovec roku a ostatní výdaje na sport

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 27 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 27 tis. Kč - § 3419 Anketa Sportovec roku a ostatní výdaje na sport

II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 30.4.2019

464/12/RM/2019 Předběžné rozpočtové opatření č. 4 - daňové přiznání právnických osob 2018 za 
město (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit předběžné rozpočtové opatření:

Zdroj: 8.132.760,- Kč - úhrada daně z příjmů právnických osob města (hlavní činnost) za rok 2018 z
výdajového na příjmový účet hlavní činnosti

Rozdělení: 8.132.760,- Kč - inkaso daně z příjmů právnických osob města za rok 2018 z účtu hlavní činnosti
ve prospěch rozpočtového účtu

Výsledek hospodaření hlavní činnosti za rok 2018 před zdaněním činí 102.646.757 Kč, hodnota daně z hlavní 
činnosti je 8.132.760,- Kč.
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti (správa bytového a nebytového fondu města) za rok 2018 před 
zdaněním činí 11.189.673 Kč, hodnota daně z hospodářské činnosti za rok 2018, která bude převedena na 
příjmový účet města činí 2.169.800,- Kč. Čistý zisk (HV po zdanění) z hospodářské činnosti převedený do 
rozpočtu města činí po odečtu daně 9.019.873,- Kč.
Celková hodnota daně z příjmů právnických osob z hlavní a hospodářské činnosti činí 10.302.560,- Kč.



465/12/RM/2019 Rozpočtové opatření - parkoviště ui.Čechova , rozpočet 2019 - doplnění závazných 
ukazatelů (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 2 045 000,00 Kč - § 2299 ORG. 2288 příjmy z pokut - úsekové měření Dl
Rozdělení: 1 482 000,00 Kč - § 2219 ORG 814 parkoviště, chodníky, zpevněné plochy - akce Parkoviště na
ulici Čechova

100 000,00 Kč - § 3631 ORG 814 veřejné osvětlení - akce Parkovištějia ulici Čechova
100 000,00 Kč - § 3745 ORG 814 oplocení - akce Parkoviště na ulici Čechova
263 000,00 Kč - §3633 ORG 814 přeložky SEK-Cetin, Eon, Content - akce Parkoviště na ulici

Čechova
100 000,00 Kč - §2219 ORG 814 náklady spojené se zajištění archeologa, koordinátora, 

technického a autorského dozoru - akce Parkoviště na ulici Čechova
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit doplnění závazných ukazatelů k rozpočtu na rok 2019 (doplnění usnesení 
Č.62/3/ZM/2018 ze dne 18.12.2018 a Č.145/5/ZM/2019 ze dne 26.3.2019)
Nový závazný ukazatel:
ORG 814 parkoviště ui.Čechova (§2219, §3631, §3745, §3633)

466/12/RM/2019 Rozpočtové opatření - dotace stacionáři v Třebíči (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 15.000,- Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 15.000,- Kč - § 4356 poskytnutí dotace příjemci Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a
mentálně postižené Třebíč, Družstevní 1079, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, příspěvková organizace města 
Třebíč, IČ: 604 191 48 jako jednorázovou finanční podporu na zajištění sociální služby
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, s příjemcem dle bodu I. usnesení.

467/12/RM/2019 Rozpočtové opatření - provozní dotace Jupiter club (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 98.500,- Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 98.500,- Kč - § 3392 Jupiter dub, s.r.o. Velké Meziříčí, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 469
67 036 - navýšení provozní dotace na činnost pro rok 2019
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s příjemcem dle bodu I. usnesení.

468/12/RM/2019 Rozpočtové opatření - digitalizace filmů (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 70 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 70 tis. Kč - § 3313 digitalizace historických filmů

[ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: lUsnesení bylo: PŘIJATO ]

469/12/RM/2019 Účetní závěrka města Velké Meziříčí za rok 2018 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Velké Meziříčí za období od 1.1.2018 - 31.12.2018.
Obsahem materiálu je:
- rozvaha k 31.12.2018
- výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- příloha k účetní závěrce k 31.12.2018
- přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2018
- přehled o peněžních tocích k 31.12.2018



- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření k 31.12.2018
- zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018
- inventarizační zpráva za rok 2018
- přehled hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2018.

470/12/RM/2019 Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2018 (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2018 dle předložených materiálů včetně rozdělení zdrojů po 
finančním vypořádání a souhlasí tak s celoročním hospodařením za rok 2018 bez výhrad.
II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí:
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Velké Meziříčí za rok 2018 bez výhrad.

471/12/RM/2019 Žádost o podání dotace na elektrocentrálu pro SDH Mostiště

I. Rada města souhlasí

s předložením žádosti o poskytnutí dotace Kraje Vysočina na elektrocentrálu pro Sbor dobrovolných hasičů v 
Mostištích.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Švecovi

1.1.

zpracovat žádost "Elektrocentrála pro Sbor dobrovolných hasičů v Mostištích" a předložit ji příslušnému 
orgánu.

Termín: 12.5.2019

472/12/RM/2019 Pozvání partnerského města Tísná

I. Rada města schvaluje
účast zástupců města - členů sportovních klubů v počtu 59 na Týdnu sportu v partnerském městě Tisno.
II. Rada města schvaluje
vyslání autobusu ve dnech 27.5. - 2.6.2019 a souhlasí s uhrazením nákladů na něj. Sportovní kluby hradí 
účastníkům pojištění a stravu nad rámec základní, které hradí partnerské město Tisno.

473/12/RM/2019 Darování 11 kartoték Mateřské škole Velké Meziříčí

I. Rada města souhlasí
s darováním 11 kartoték na malé karty, pořízených v roce 2002. Pořizovací cena celkem 120.645,80 Kč, 
zůstatková cena po oprávkách je celkem 0,- Kč, Mateřské škole Velké Meziříčí, Čechova 10, 59401 Velké 
Meziříčí.

II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové

1.1. vypracovat a připravit k podpisu darovací smlouvu s Mateřskou školou Velké Meziříčí, Čechova 10, 59401 
Velké Meziříčí na 11 ks kartoték na malé karty, pořízených v roce 2002, zůstatková cena celkem 0,- Kč.

Termín: 22.5.2019

474/12/RM/2019 ZUŠ OPEN

I. Rada města souhlasí
se záborem veřejného prostranství dne 31. 5. 2019 v době od 14 do 17 hodin pro pořádání akce ZUŠ OPEN na 
Náměstí v místech uvedených v příloze včetně vestibulu radnice.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Termín: 30.4.2019

475/12/RM/2019 Darování majetku 

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit darování majetku uvedeného v příloze pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 
1800/20.

476/12/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 3 735,- Kč od společnosti WOMAN FOR WOMEN o.p.s. pro Základní školu Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13 za účelem uhrazení stravného ve školní jídelně pro 3 žáky školy v období od 25.4. 2019 do 
28.6.2019.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi
1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 30.4.2019

477/12/RM/2019 Dodatek ke smlouvě o výpůjčce

I. Rada města souhlasí
s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem a Základní školou Velké Meziříčí, 
Oslavická 1800/20.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi

1.1. zajistit uzavření předloženého dodatku

Termín: 15.5.2019

478/12/RM/2019 Festival Českého kmínu

I. Rada města souhlasí
s udělením záštity města nad Festivalem Českého kmínu
II. Rada města souhlasí
s využitím pódia pro tuto akci
III. Rada města souhlasí
s omezením provozu na Náměstí dne 22. 6. 2019 v době od 6:00 do 17:00 tak, že provoz bude veden po horní 
straně Náměstí a část od horní komunikace směrem dolů bude uzavřena až na úroveň lipové aleje.
IV. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi

1.1. předat usnesení žadateli

Termín: 15.5.2019

479/12/RM/2019 Výměna osvětlení v objektu ZŠ Oslavická - náklady hrazené městem (ZM)

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
Zdroj: 680 000,00 Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 680 000,00 Kč - § 3113 výměna osvětlení v objektu Základní školy Oslavická - náklady hrazené 
městem

480/12/RM/2019 Finanční strategie města - zhodnocení současného stavu, návrh na umístění 
dočasně volných FP (ZM)



I. Rada města odkládá
bod Finanční strategie města - zhodnocení současného stavu, návrh na umístění dočasně volných FP (ZM)


