
Rada města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ
z 13. schůze rady města Velké Meziříčí, 

která se konala dne 15.5.2019

481/13/RM/2019 Určení ověřovatelů zápisu ze 13. schůze rady města ze dne 15. 5. 2019

I. Rada města určuje
ověřovateli zápisu ze 13. schůze rady města ze dne 15. 5. 2019 RNDr. Petra Vránu a Ing. Františka Smažila

482/13/RM/2019 Schválení programu 13. schůze rady města konané dne 15. 5. 2019

I. Rada města schvaluje
program 13. schůze rady města ze dne 15. 5. 2019:

1. Zahájení
2. Návštěva ZŠ Oslavická a ZŠ Školní
3. Přestávka
4. Určení ověřovatelů zápisu ze 13. schůze rady města ze dne 15. 5. 2019
5. Schválení programu 13. schůze RM ze dne 15. 5. 2019
6. Připomínky k zápisu z 12. zased^^^id^riěsta
7. Rozpočtové opatření - dar na fotbalový turnaj
8. Rozpočtové opatření - doprava žáků na turnaj v házené ZŠ Oslavická
9. Rozpočtové opatření - dar pro Linku bezpečí
10. Rozpočtové opatření - odměny žákům ZŠ Mostiště
11. Rozpočtové opatření - volby do EU
12. Rozpočtové opatření - dar na Zlaté kolo Vysočiny
13. ZŠ Lhotky - nabídka nepotřebného majetku
14. Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města
15. Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí pro období 2021 - 2028
16. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži 

pozemku města pare. č. 5654, k. ú. Velké Meziříčí
17. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 

služebnosti k tíži pozemku města pare. č. 2742, k. ú. Velké Meziříčí
18. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č. 

3627/112, k. ú. Velké Meziříčí
19. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 138/5 

a pare. č. 138/7, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
20. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2817, obec 

a k. ú. Velké Meziříčí, Náměstí
21. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 15 m2 z pozemku 

pare. č. 1320/6, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. Vrchovecká
22. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 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

23. Návrh smlouvy o výpůjčce částí pozemku pare. č. 2817, obec a k. ú.
Velké Meziříčí, Náměstí - letní zahrádka před cukrárnou

24. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 1192, k. ú. 
Velké Meziříčí

25. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 6035/31, k. ú. 
Velké Meziříčí

26. Návrh na zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce části pozemku 
pare. č. 1568/2, obec a k. ú. Velké Meziříčí

27. Žádost o vyjádření k dokumentaci



5280/127, k. ú. 

Školní

Velké Meziříčí,

28. Žádost o pronájem pozemků pare. č. 5763/4, 5763/5, 5763/7 a 5760/11, 
k. ú. Velké Meziříčí, ul. Bezručova

29. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5/1 a pare. č. 18/1, k. ú. Mostiště 
u Velkého Meziříčí

30. Žádost o prodej části pozemku pare. č. 
lokalita Jidášky

31. Žádost o pronájem sportovního areálu na ul
32. Obsazení bytů
33. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou
34. Prodloužení nájemních smluv na byty
35. Restaurace JUPITER club s.r.o.
36. Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání
37. "Velké Meziříčí - Rozšíření MKDS 2019" - program prevence kriminality 

MV ČR na rok 2019
38. Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Hrbov-Svařenov
39. Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Olší nad Oslavou
40. Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Lhotky
41. Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Mostiště
42. Žádost o pronájem sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí
43. Den záchranářů
44. Den zdraví ve Velkém Meziříčí dne 10. září 2019
45. Mezinárodní den dětí
46. Žádost o udělení výjimky
47. Žádost o vydání souhlasu
48. Grantový systém podpory kultury
49. Otevření věže kostela
50. Zvukový panel Daruma
51. Pamětní zápis do pomníku padlých
52. Dodatek k pachtovní smlouvě
53. Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc duben 2019
54. Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc duben 2019
55. Rozpočtové opatření - dar na 1. letní dětské hry Kamevédy 2019
56. Člen konkurzní komise
57. Různé
58. Závěr

na fotbalový turnaj483/13/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar|

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daru příjemci -fl
na náklady spojené s pořádáním mezinárodního fotbalového turnaje ve Velkém Meziříčí dne 1. června 2019
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové

1.1. vyhotovit darovací smlouvu.

2. Kateřině Čejkové

2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31.5.2019

Termín: 31.5.2019

484/13/RM/2019 Rozpočtové opatření - doprava žáků na turnaj v házené ZŠ Oslavická

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:



Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3113 náklady hrazené městem pro ZŠ Oslavická - doprava na Národní finále 48. ročníku 
Novinářského kalamáře v házené ve dnech 22. - 24. května 2019 ve Velké Bystřici
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.5.2019

485/13/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar pro Linku bezpečí

I. Rada města neschvaluje
rozpočtové opatření - dar pro Linku bezpečí

486/13/RM/2019 Rozpočtové opatření - odměny žákům ZŠ Mostiště

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:

Zdroj: 5,1 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 5,1 tis. Kč - § 3113 náklady hrazené městem pro ZŠ Mostiště - odměny vycházejícím žákům 5.
ročníků na pořízení fotoknih
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.
Termín: 31.5.2019

487/13/RM/2019 Rozpočtové opatření - volby do EU

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 6117 volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. - 25. května 2019
II. Rada města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 31.5.2019

488/13/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar na Zlaté kolo Vysočiny

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daru příjemci - Obec Ruda, se sídlem Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí, 
IČ: 00842567 na pořádání 18. ročníku cyklistického výletu Zlaté kolo Vysočiny dne 15.6.2019 v Rudě
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: 31.5.2019

489/13/RM/2019 ZŠ Lhotky - nabídka nepotřebného majetku

I. Rada města souhlasí
Rada města Velké Meziříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké 
Meziříčí, Lhotky 42 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 a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42.... 36.209,40 Kč
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavle Pólové

1.1. sdělit usnesení rady příspěvkové organizaci.

Termín: 24.5.2019

490/13/RM/2019 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města

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

1. Kateřině Čejkové

1.1. zapojit uvedené transfery do rozpočtu města

Termín: 31.5.2019

491/13/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku 
města pare. č. 5654, 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. 5654, 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 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: 14.6.2019 * I. * I.

492/13/RM/2019 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži 
pozemku města pare. č. 2742, 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 pozemku města pare. č. 2742, k. 
ú. Velké Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - zemní kabel NN a pojistková skříň 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 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: 14.6.2019

493/13/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku města pare. č.
3627/112, 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, ktíži pozemku města pare. č. 3627/112, k. ú. Velké Meziříčí, za 
účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN a pojistková skříň na Pozemku a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude právo oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční 
soustavu na Pozemku. Věcné břemeno bude zahrnovat též 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: 14.6.2019

494/13/RM/2019 Návrh smlouvy o zřízení služebnosti k tíži pozemků města pare. č. 138/5 a pare. č. 
138/7, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření přiložené smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. 
s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastoupená na základě Plné moci ze dne 8. 3. 2018 společností 
TEMO - TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 k tíži pozemků města 
pare. č. 138/5 a pare. č. 138/7, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí za účelem přeložení a umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, jejímž obsahem bude právo společnosti CETIN umístit a 
provozovat komunikační vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 492-760/2018. Služebnost bude 
zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč plus DPH stanovené platným právní 
předpisem.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení rady města společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Termín: 14.6.2019

495/13/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 2817, obec a k. ú. 
Velké Meziříčí, Náměstí

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce částí o výměře 40 mI. I. 2 z pozemku pare. č. 2817, obec a k. ú. Velké Meziříčí za 
účelem umístění letní zahrádky mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem společností JANED 
partner s.r.o., se sídlem Pohránovská 294, Ohrazenice, 533 53, Pardubice, IČO: 07459408, 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: 28.6.2019



496/13/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 15 m2 z pozemku pare. č. 
1320/6, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. Vrchovecká

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře 15 m2 z pozemku pare. č. 1320/6, obec a k. ú. Velké Meziříčí za 
účelem umístění letní zahrádky mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem

| 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: 28.6.2019

497/13/RM/2019 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 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
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku pare. č. 2235/14 o výměře 20 m2, obec a k. ú. Velk^MeziříčíJehož 
součástu^tavba^gara/yDe^íj^ Velké Meziříčí a vypůjčiteli |

| za těchto podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu
neurčitou s možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez 
uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, účinnost smlouvy ode dne podpisu.

II. Rada města ukládá

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

Termín: 28.6.2019

498/13/RM/2019 Návrh smlouvy o výpůjčce částí pozemku pare. č. 2817, obec a k. ú. Velké Meziříčí, 
Náměstí - letní zahrádka před cukrárnou

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře 2,7 m2 a části 2,7 m2, tj. celkem 5,4 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: 12.6.2019

499/13/RM/2019 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku pare. č. 1192, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouw mezi ronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní|

na pronájem části o výměře 42 m2 z pozemku pare. č. 1192, obec a k. ú. 
Velké Meziříčí, za účelem užívání jako zahrada za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s 
možností ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez uvedení 
důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou ke dni 30. 9. kalendářního roku a za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2 se 
splatností do 31. 12. kalendářního roku.
II. Rada města ukládá

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

Termín: 31.7.2019



500/13/RM/2019 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 6035/31, k. ú. Velké 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
ímatelem městem Velké Meziříčí a nájemkyní

501/13/RM/2019 Návrh na zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce části pozemku pare. č. 
1568/2, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce ze dne 27. 4. 2017 na část o výměře 20 m2 a část o výměře 5 m2 
z pozemku pare. č. 1568/2, k. ú. Velké Meziříčí za účelem zachování již umístěného sušáku na prádlo a klepače 
mezi půjčitelem městem Velké Meziříčí a vypůjčitelem Společenstvím vlastníků domu 1494, 1610, 1611 se 
sídlem Gen. Jaroše 1494/15, Velké Meziříčí a to tak, že se výpůjčka bude týkat pouze části o výměře 20 m2z 
pozemku pare. č. 1568/2, k. ú. Velké Meziříčí na sušák na prádlo. V ostatním zůstane smlouva nezměněna.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. zveřejnit záměr změny smlouvy o výpůjčce a připravit materiál pro jednání rady města

502/13/RM/2019 Žádost o vyjádření k dokumentaci

I. Rada města preferuje
propojení navrhované komunikace s komunikací již stávající.

II. Rada města ukládá

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

503/13/RM/2019 Žádost o pronájem pozemků pare. č. 5763/4, 5763/5, 5763/7 a 5760/11, k. ú. 
Velké Meziříčí, ul. Bezručova

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku pare. č. 5763/5 o výměře 31 m2a pozemku pare. č. 5763/7 o výměře 29 
m2, k. ú. Velké Meziříčí za roční nájemné ve výši 5 Kč/m2.
II. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku pare. č. 5763/4 o výměře 50 m2, k. ú. Velké Meziříčí za roční nájemné ve 
výši 5 Kč/m2.
III. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku pare. č. 5760/11 o výměře 18 m2, k. ú. Velké Meziříčí za roční nájemné 
ve výši 5 Kč/m2.
IV. Rada města ukládá

na pronájem pozemku pare. č. 6035/31 o výměře 40 m^, k. ú. Velké
Meziříčí, za účelem užívání jako zahrádka za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu neurčitou s možností 
ukončení dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu s 
tříměsíční výpovědní lhůtou ke dni 30. 9. kalendářního roku za roční nájemné ve výši 5 Kč/mI. I. 2 se splatností do 
31. 12. kalendářního roku.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě

1.1. připravit nájemní smlouvu k podpisu.

Termín: 31.7.2019

Termín: 12.6.2019

Termín: 14.6.2019



1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům, zveřejnit záměr pronájmu a připravit materiál pro projednání v 
radě města.

Termín: 12.6.2019

504/13/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5/1 a pare. č. 18/1, k. ú. Mostiště u Velkého 
Meziříčí

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře 76 m2 z pozemku pare. č. 5/1, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí (dle 
GP nová pare. č. 5/3), části o výměře 236 m2 z pozemku pare. č. 18/1, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí (dle GP 
nov<^Darc^^8/8^^iopom^ města schválit prodej předmětných částí pozemků žadatelům

|, za účelem příkupu k nemovitosti ve vlastnictví žadatelů za 
kupní cenu 120,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 37.440 Kč.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. provést zveřejnění záměru prodeje, sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro 
zasedání zastupitelstva města.

Termín: 25.6.2019

505/13/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku pare. č. 5280/127, k. ú. Velké Meziříčí, lokalita 
Jidášky

I. Rada města schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku pare. č. 5280/127, obec a k. ú. Velké Meziříčí a 
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku společnosti E.ON Distribuce, a.s., se 
sídlem F. A. Gestnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za kupní cenu 490 Kč/m2.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

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

Termín: 31.7.2019

506/13/RM/2019 Žádost o pronájem sportovního areálu na ul. Školní

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se společností Bidfood Czech Republic s.r.o., IČ 28234642, V Růžovém údolí 553,
278 01 Kralupy nad Vltavou na sportovní areál na pozemku p.č. 6403/1 v k.ú. Velké Meziříčí, na kterém se 
nachází areál hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem, a pozemku p.č. 5998/3, jehož součástí je budova 
bez čp/če, za účelem pořádání sportovního firemního dne Bidfood CUP 2019 na období 14.6.2019 od 8.00 hod 
do 16.6.2019 13.00 hod, přičemž dne 14.6.2019 a 16.6.2019 nesmí být omezen provoz sportoviště, výše nájmu 
10.000,- Kč.
II. Rada města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit nájemní smlouvu na sportovní areál na ul. Školní.

Termín: 12.6.2019 I. I.

507/13/RM/2019 Obsazení bytů

I. Rada města schvaluje



uzavřít nájemní smlouvu na b 

nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

2. náhradník:

na adrese Pionýrská 1873/1 ve Velkém Meziříčí s|
Nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku s obnovou, výše

v případě uskutečnění výměny schvaluje rada města uzavření nájemní smlou
na byt Ml na adrese Čermákova 2039/53, Velké Meziříčí s _________

Nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku s obnovou, v případě 
uzavření nájemní smlouvy s 2. náhradníkem na dobu určitou 1 roku bez obnovy, výše 
nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

1. náhradník:

2. náhradník:

II. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na b na adrese Bezděkov 1754/45 ve Velkém Meziříčí s |

__. Nájemní smlouva na dobu určitou 1
roku s obnovou, v případě 2. náhradníka na dobu určitou 1 roku bez obnovy, výše nájemného 55,- 
Kč/m2/měsíc.

1. náhradník:
2. náhradník:

v případě uskutečnění výměny B^^^^M^M souhlasí rada města s uzavřením nájemní 
smlouvy na byt MB na adrese ul. Čermákova 2009/49 ve Velkém Meziříčí s B

| Nájemní smlouva na dobu 
určitou 1 roku, v případě uzavření nájemní smlouvy s 2. náhradníkem nájemní smlouva na dobu 
určitou 1 roku s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

1. náhradníl
2. náhradník:

III. Rada města schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu na fy

nájemného 50,02 Kč/m2/měsíc.

1. náhradník:
2. náhradník:

na adrese Čermákova 2065/10 ve Velkém Meziříčí s
Nájemní smlouva na dobu určitou 2 let, výše

IV. Rada města schvaluje
uzavří^iájemn^mlouvu^ Čermákova 1927/4 ve Velkém Meziříčí s

B Nájemní smlouva na dobu určitou 1 roku, v případě 1. 
náhradníka na dobu určitou s obnovou, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

1. náhradník:
2. náhradník:

V. Rada města schvaluje
v případě uskutečnění výměny:

uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na ty 
Velké Meziříčí s

na adrese Hornoměstská 113/65,



• uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt na adrese Čermákova 2009/49, 
Velké Meziříčí s

• uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt ■ na adrese Čermákova 2039/53, Velké 
Meziříčí s

VI. Rada města ukládá

1. Dagmar Bdinkové

1.1. připraviUTáiemní smlouvy na byt |H na adrese Pionýrská 1873/1, Vel k^Meziříčí (|
■), na byt H na adrese Bezděko^^54/45^elké Meziříčí ), na byt na adrese

Čermákova 1927/4, VelkéMeziříčí(^^|^^^^HM^H) a na byt j^Hnaadrese Čermákova 
2065/10, Velké Meziříčí 
v případě uskutečnění výměny:

připraveném ní smlouvy na byt H na adrese Čermákova 2039/53, Velké Meziříčí 
| a na byt HÉ na adrese Čermákova 2009/49, Velké Meziříčí (f~

Termín: 31.8.2019

2. Dagmar Bdinkové

2.1. v případě uskutečnění výměny připravit:

dohodu o ukončení nájmu bytu H na adrese Hornoměstská 113/65 ve Velkém Meziříčí s | 

johodu o ukončení nájmu bytu na adrese Čermákova 2039/53 ve Velkém Meziříčí s | 

dohodu o ukončení nájmu bytu č. 16 na adrese Čermákova 2009/49 ve Velkém Meziříčí s

Termín: 31.8.2019

508/13/RM/2019 Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou

I. Rada města schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na by

II. Rada města ukládá

na adrese Čermákova 1927/4, 594 01 Velké Meziříčí s 
dohodou k 31.05.2019.

1. Dagmar Bdinkové

1.1. připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt s

Termín: 3.6.2019 I. * I.

509/13/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 ^1 na adrese Náměstí 24/25 ve Velkém Meziříčí s 
do 31.05.2020, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc,

• byt na adrese Karlov 1001/3 ve Velkém Meziříčí s 
výšenájemného 55,- Kč/m2/měsíc,

• byt na adrese Bezručova 1520/7 ve Velkém Meziříčí s 
31.0^2020, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc,

• byt na adrese Sokolovská 1590/12 ve Velkém Meziříčí s 
31.08.2019, výše nájemného 55,- Kč/m2/měsíc.

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 Náměstí 24/25 Karlov 1001/3 (|
Mm), Bezručova 1520/7 Sokolovská 1590/12^Hj|j^H)^

Termín: 30.6.2019

510/13/RM/2019 Restaurace JUPITER dub s.r.o.

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

511/13/RM/2019 Restaurace JUPITER - majetkové vypořádání

I. Rada města v působnosti valné hromady společnosti JUPITER dub, s.r.o. Velké Meziříčí
bere na vědomí informace o pokračování majetkového vypořádání v restauraci JUPITER club s.r.o. Velké 
Meziříčí

512/13/RM/2019 "Velké Meziříčí - Rozšíření MKDS 2019" - program prevence kriminality MV ČR na 
rok 2019

I. Rada města bere na vědomí
předloženou informaci k projektové žádosti Města Velkého Meziříčí - Prevence kriminality MVČR.
II. Rada města schvaluje
realizaci projektu "Velké Meziříčí - Rozšíření MKDS 2019" o celkových nákladech 441.841,- Kč se 
spoluúčastí města ve výši 91.841- Kč. Náklady - spoluúčast města byly schváleny zastupitelstvem města 
v základním rozpočtu dne 18.12.2018.

513/13/RM/2019 Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Hrbov-Svařenov

I. Rada města souhlasí
s předložením žádosti o poskytnutí dotace na dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Hrbov-Svařenov 
na rok 2020.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Švecovi

1.1. zpracovat žádost "Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Hrbov-Svařenov 
na rok 2020" a předložit ji příslušnému orgánu.

Termín: 14.6.2019 1 * 1

514/13/RM/2019 Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Olší nad Oslavou

I. Rada města souhlasí
s předložením žádosti o poskytnutí dotace na dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Olší nad 
Oslavou na rok 2020.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Švecovi

1.1. zpracovat žádost "Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Olší nad 
Oslavou na rok 2020" a předložit ji příslušnému orgánu.

Termín: 14.6.2019



515/13/RM/2019 Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Lhotky

I. Rada města souhlasí
s předložením žádosti o poskytnutí dotace na dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Lhotky na rok 
2020.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Švecovi

1.1. zpracovat žádost "Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Lhotky na rok 
2020" a předložit ji příslušnému orgánu.

Termín: 14.6.2019

516/13/RM/2019 Dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Mostiště

I. Rada města souhlasí
s předložením žádosti o poskytnutí dotace na dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Mostiště na rok 
2020.

II. Rada města ukládá

1. Ing. Josefu Švecovi

1.1. zpracovat žádost "Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Mostiště na rok 
2020" a předložit ji příslušnému orgánu.

Termín: 14.6.2019

517/13/RM/2019 Žádost o pronájem sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí 

I. Rada města schvaluje
pronájem sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí za účelem výměnného bazárku neformálnímu 
sdružení maminek, zastoupeného

518/13/RM/2019 Den záchranářů

I. Rada města souhlasí
se záměrem uspořádání Dne záchranářů ve čtvrtek 12. září 2019 v době od 10.00 - 12.00 hod, na Náměstí ve 
Velkém Meziříčí dle předloženého návrhu.
II. Rada města souhlasí
s částečnou uzavírkou veřejného prostranství a komunikace od staré budovy radnice po budovu Jupiter clubu s. 
r. o., s omezením parkovacích míst v tomto prostoru dne 12. září 2019, od 6.00 hod. do 14.00 hod., dle 
přiložené mapky uzavírky.

519/13/RM/2019 Den zdraví ve Velkém Meziříčí dne 10. září 2019

I. Rada města souhlasí
se záměrem uspořádání Dne zdraví v úterý 10. září 2019, na Náměstí ve Velkém Meziříčí dle předloženého 
návrhu.
II. Rada města souhlasí
s částečnou uzavírkou veřejného prostranství a komunikace od staré budovy radnice po budovu Jupiter clubu s. 
r. o., s omezením parkovacích míst v tomto prostoru dne 10. září 2019, od 6.00 hod. do 17.00 hod., dle 
přiložené mapky uzavírky.
III. Rada města souhlasí
s výpůjčkou veřejného prostranství na Náměstí, 10. září 2019 neziskovým organizacím a organizátory vybraným 
podnikatelským subjektům, prezentujícím zde svou činnost a produkty.



520/13/RM/2019 Mezinárodní den dětí

I. Rada města souhlasí
s konáním akce "Den dětí", který se bude konat v sobotu 1.6.2019 na prostranství před kavárnou Café Panther 
- ul. Rozkoš 2.
II. Rada města souhlasí
s využitím veřejného prostranství před kavárnou Café Panther, ul. Rozkoš 2, dne 1.6.2019 v odpoledních 
hodinách, bez úhrady místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

521/13/RM/2019 Žádost o udělení výjimky

I. Rada města povoluje
pro školní rok 2019/2020 v souladu s § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) výjimku z nejvyššího 
počtu dětí pro Základní školu a mateřskou školu Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkovou organizaci takto:
MŠ Mostiště 25 dětí 
MŠ Olší nad Oslavou 28 dětí
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi

1.1. předat usnesení žadateli
Termín: 31.5.2019

522/13/RM/2019 Žádost o vydání souhlasu

I. Rada města souhlasí
s realizací projektu v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP 
WV) pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 na období od 1.9.2019 do 31.8.2021.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi

1.1. předat usnesení žadateli
Termín: 31.5.2019

523/13/RM/2019 Grantový systém podpory kultury

I. Rada města schvaluje
vyhlášení druhého průběžného kola Grantového systému podpory kultury města Velké Meziříčí dle návrhu.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Pavlu Stupkovi

1.1. zajistit zveřejnění výzvy na úřední desce a webu města
Termín: 31.5.2019

524/13/RM/2019 Otevření věže kostela 

I. Rada města schvaluje
podmínky pro zpřístupnění věže kostela sv. Mikuláše v roce 2019:
1. Bude uzavřena smlouva o výpůjčce dle návrhu s Římskokatolickou farností Velké Meziříčí, Náměstí 16/18
2. Provozní doba bude od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019 a to PO-SO 9:00-18:00 a NE 12:00-18:00 hod.
3. Jednotné vstupné 20,- Kč.
4. Po ukončení akce budou vyčísleny náklady obou smluvních stran na její zabezpečení a radě bude předložen 
návrh na rozdělení tržeb ze vstupného.
II. Rada města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové



1.1. uzavřít přiloženou smlouvu o výpůjčce
Termín: 31.5.2019

525/13/RM/2019 Zvukový panel Daruma

I. Rada města odkládá
bod Zvukový panel Daruma

526/13/RM/2019 Pamětní zápis do pomníku padlých 

I. Rada města schvaluje
návrh textů pamětních zápisů, které budou vloženy do základů pomníku padlých na Lipnici.

527/13/RM/2019 DODATEK K PACHTOVNÍ SMLOUVĚ

I. Rada města schvaluje
uzavření přiloženého dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 2.1.2017 uzavřené mezi městem VM a |

kterým se mění čl. VI. smlouvy, a to tak, že se upravuje text
odstavce č. 5.
II. Rada města ukládá

1. Ing. Jiřímu Zacharovi

1.1. zajistit podpisy dodatku ke stávající pachtovní smlouvě
Termín: 31.5.2019

528/13/RM/2019 Hodnocení práce jednatele JUPITER clubu s.r.o. za měsíc duben 2019

529/13/RM/2019 Hodnocení práce ředitele TSVM s.r.o. za měsíc duben 2019

530/13/RM/2019 Rozpočtové opatření - dar na 1.letní dětské hry Kamevédy 2019

I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělenh^5tisJ<č - § 3421 poskytnutídarupříie^ z. s. |

| zastoupené na pořádání 1. letních dětských her Kamevédy dne 1.
června 2019 na sportovním areálu ul. Školní
II. Rada města ukládá

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

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

Termín: 24.5.2019

Termín: 31.5.2019

531/13/RM/2019 Člen konkurzní komise 

I. Rada města odvolává



v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích Mgr. 
Milana Malého z pozice člena konkurzní komise na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Velké 
Meziříčí, Sokolovská 470/13.
II. Rada města jmenuje
v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích 
Mgr. Petra Blažka členem konkurzní komise na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Velké Meziříčí, 
Sokolovská 470/13


