
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí 
PŘEHLED USNESENÍ

z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí, 
které se konalo dne 18.12.2018

48/3/ZM/2018 Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva města

I. Zastupitelstvo města schvaluje
program 3. zasedání zastupitelstva města Velké Meziříčí konaného dne 18. 12. 2018:

1. Zahájení
2. Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva města
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Připomínky k zápisu z 2. zasedání zastupitelstva města
5. Kontrola plnění usnesení
6. Informace k architektonické soutěži
7. Prodej části pozemku pare. č. 2868/2, obec a k.ú. VM
8. Prodej části pozemku pare. č. 5664/5, obec a k.ú. VM, ul. Františkov - zamítnutý záměr rady města
9. Prodej části o výměře cca 3 m2 z pozemku pare. č. 64/1, k.ú. VM - zamítnutý záměr rady města
10. Prodej části pozemku pare. č. 2090 a části pozemku pare. č. 2065/, k.ú. Olší nad Oslavou - zamítnutý

záměr rady města
11. Prodej bytové jednotky č. 426/9 na ul. Hornoměstská
12. Předběžné rozpočtové opatření č. 9
13. Rozpočtové opatření - fotbalové střídačky na hřišti u ZŠ Školní
14. Rozpočtové opatření * hromosvod pro tribunu na hřišti u ZŠ Školní
15. Rozpočtové opatření - zapojení fondu pronajatého majetku ZŠ Sokolovská
16. Rozpočtové opatření - Technické služby města VM
17. Rozpočtové opatření - dotace Českému svazu včelařů
18. Zmocnění starosty k provedení rozpočtových úprav na konci roku 2018
19. Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2019
20. Dotace pro Chaloupky - úprava rozpočtu města 2019 č. 1
21. Dotace pro Hotelovou školu Světlá - úprava rozpočtu města 2019 č. 2
22. Dotace pro Český červený kříž - úprava rozpočtu města 2019 č. 3
23. Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2019
24. Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2019 - návrh na rozdělení dotace
25. Grantový systém podpory kultury
26. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
27. Žádost
28. Návrh na zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupiteistva a zveřejňování usnesení 

rady a zastupitelstva v otevřeném a strojově Čitelném formátu na webu města
29. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
30. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva - úprava rozpočtu 2019 č. 4
31. Komunikace a sítě bývalých TSVM Třebíčská - úprava rozpočtu 2019 č. 5
32. Interpelace, diskuse
33. Závěr

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ] * I. * I.

49/3/ZM/2018 Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)

I. Zastupitelstvo města určuje
ověřovateli zápisu z 3. zasedání zastupitelstva města Ing. Františka Fňukala a Miroslava Jágrika



[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

50/3/ZM/2018 Prodej části pozemku pare. č. 2868/2, obec a k. ú. Velké Meziříčí

I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodejčástiovýměře9r^ žadatelům

za kupní cenu 490 Kč/m1 1 2.
Celková kupní cena činí 4.410 Kč. Geometrický plán uhradí žadatelé.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě
1.1. připravit k podpisu kupní smlouvu

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

Termín: 28.2.2019

51/3/ZM/2018 Prodej části pozemku pare. č. 5664/5, obec a k. ú. Velké Meziříčí, ul. Františkov - 
zamítnutý záměr rady města

X. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej části o výměře 17 m2 z pozemku pare, č. 5664/5, k. ú. Velké Meziříčí (dle GP nová pare. č. 
5664/13) za kupní cenu 490
Kč/m2.
II. Zastupitelstvo města ukládá

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

Termín: 31.1.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 7Usnesení bylo: PŘIJATO ]

52/3/ZM/2018 Prodej části o výměře cca 3 m2 z pozemku pare. č. 64/1, k. ú. Velké Meziříčí - 
zamítnutý záměr rady města

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
irodej části o výměře cca 3 m2 z pozemku pare. č. 64/1, k. ú. Velké Meziříčí,

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Blance Brodské

1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadateli.

Termín: 28.2.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]

53/3/ZM/2018 Prodej části pozemku pare. č. 2090 a části pozemku pare. č. 2065/1, k. ú. Olší nad 
Oslavou - zamítnutý záměr rady města

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej části o výměře cca 125 m2 z pozemku pare, č. 2090 a části o výměře cca 67 m2 z pozemku pare. č. 2065/1, 
vše k. ú. Olší nad Oslavou
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Ing. Blance Brodské
1.1. sdělit usnesení zastupitelstva města žadateice.

Termín: 28.2.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]



54/3/ZM/2018 Prodej bytové jednotky č. 426/9 na ul. Hornoměstská 

Z. Zastupitelstvo města přijímá
nabídku č. 4 navrhovatele společnosti MATEJA, s.r.o., IČ 040 45 327, se sídlem Františkov 812/12, 594 01 
Velké Meziříčí na koupi jednotky č. 426/9 na u!. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí v rámci vyhlášené Veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej jednotky č. 426/9 na ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí ve výši
I. 512.500,- Kč.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej bytové jednotky č. 426/9 situované v bytovém domě čp. 426 na ul. Hornoměstská včetně všech součástí 
a příslušenství a spoluvlastnického podílu ve výši 127/1591 na společných částech domu čp. 426 a na pozemku 
parc.č. 394/4 - zastavěná plocha a nádvoří, v obci a k.ú. Velké Meziříčí a prodej podílu ve výši 104/10000 na 
stavbě bez čp/če, jiná stavba (kotelna), situované na pozemku parc.č. 379/1, včetně všech součástí a příslušenství 
a podílu ve výši 104/10000 na pozemku parc.č. 379/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v obcí a k.ú. Velké Meziříčí 
dle podmínek vyhlášené Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej jednotky č. 42v6/9 na ul. Hornoměstská 
ve Velkém Meziříčí za cenu 1.512.500,- Kč navrhovateli společnosti MATEJA, s.r.o., IČ 040 45 327, se sídlem 
Františkov 812/12, 594 01 Velké Meziříčí, která podala nabídku č. 4.
Uzavření kupní smlouvy do třiceti dnů po odsouhlasení prodeje zastupitelstvem města nebo uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní ve stejném termínu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v termínu do třiceti dnů po 
podpisu smlouvy budoucí kupní, zaplacení kupní ceny v termínu do šedesáti dnů po podpisu smlouvy 
kupní. Kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatek za vklad do KN a podíl ve fondu oprav.
III. Zastupitelstvo města ukládá

1. Havránkové Renatě

1.1. připravit kupní smlouvu, popř. budoucí kupní na byt 426/9 na ul. Hornoměstská.

Termín: 18.1.2019

2. Aneta Bradáčová

2.1. vrátit kauce neúspěšným navrhovatelům v rámci veřejné soutěže na byt 426/9, Hornoměstská.

Termín: 31.12.2018

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

55/3/ZM/2018 Předběžné rozpočtové opatření č.9

I. Zastupitelstvo města schvaluje
předběžné rozpočtové opatření č.9/2018 dle přílohy v souladu s usnesením ZM ze dne 19.12.2017 
Č.634/30/ZM/2017, kterým ZM přesně vymezuje situace, kdy lze předběžné rozpočtové opatření provést.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. doložit toto usnesení k provedenému předběžnému rozpočtovému opatření

Termín: 31.12.2018

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ] 1 1

56/3/ZM/2018 Rozpočtové opatření - fotbalové střídačky na hřišti u ZŠ Školní

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 130 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 130 tis. Kč - § 3412 fotbalové střídačky na víceúčelové hřiště s umělým povrchem u ZŠ Školní
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Kateřině Čejkové

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města.

Termín: 28.12.2018

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: lUsnesení bylo: PŘIJATO ]



57/3/ZM/2018 Rozpočtové opatření - hromosvod pro tribunu na hřišti u ZŠ Školní

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 120 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 120 tis. Kč - § 3412 pořízení aktivního hromosvodu pro objekt tribuny na víceúčelovém hřišti s 
umělým povrchem u ZŠ Školní
II. Zastupitelstvo města ukládá

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

Termín: 28.12.2018

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

58/3/ZM/2018 Rozpočtové opatření - zapojení fondu pronajatého majetku ZŠ Sokolovská

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 90 tis. Kč - pol. 8115 fond pronajatého majetku ZŠ Sokolovská
Rozdělení: 90 tis. Kč - § 3113 zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Sokolovská - nákup učebnic, oprava čistící zóny 
vchodu ul. Komenského, výměna koberců v budově ul. Sokolovská
II. Zastupitelstvo města ukládá

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

Termín: 28.12.2018

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

59/3/ZM/2018 Rozpočtové opatření - Technické služby města VM

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 950 tis. Kč - § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - práce provedené TSVM org. 80

200 tis. Kč - § 3631 veřejné osvětlení - práce provedené TSVM org. 80

Rozdělení: 180 tis. Kč - § 2212 silnice - práce provedené TSVM org. 80
45 tis. Kč - § 3639 komunální služby - práce provedené TSVM org. 80 

750 tis. Kč - § 3727 prevence vzniku odpadů - práce provedené TSVM org. 80 
150 tis. Kč - § 3632 pohřebnictví - práce provedené TSVM org. 80 
25 tis. Kč - § 3429 zájmová činnost - práce provedené TSVM org. 80

II. Zastupitelstvo města ukládá

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

Termín: 28.12.2018

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

60/3/ZM/2018 Rozpočtové opatření - dotace Českému svazu včelařů

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 10 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 10 tis. Kč - § 3429 poskytnutí dotace příjemci Český svaz včelařů, z. s., se sídlem Velké Meziříčí, 
Náměstí 79/3, IČ: 712 185 64

Účel: dotace na pořízení spolkového praporu
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.



III. Zastupitelstvo města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu o dotaci.

Termín: 20.12.2018

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

Termín: 28.12.2018

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdrzel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

61/3/ZM/2018 Zmocnění starosty k provedení rozpočtových úprav na konci roku 2018 

I. Zastupitelstvo města zmocňuje
starostu města k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2018 u těch paragrafů, u nichž by hrozilo 
přečerpání skutečných výdajů oproti plánovaným. Rovněž v oblasti příjmů schválení těchto příjmů, které budou 
realizovány od posledního zasedání rady, resp. zastupitelstva do konce roku 2018 (k 31.12,2018). Provedená 
rozpočtová opatření budou předložena ke schválení radě města, popř. zastupitelstvu na jejich nejbližším 
zasedání v roce 2019.

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

62/3/ZM/2018 Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2019 ve znění následujících příloh:
* příloha č. 1 Rozpočet příjmů na rok 2019
- příloha č. 2 Rozpočet výdajů vč. financování na rok 2019
• příloha č. 3 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019
- příloha č. 4 Rozpočty organizací města na rok 2019 - PO, JC, TSVM
- příloha č. 5 Rozpočet hospodářské činnosti vč. plánu oprav na rok 2019
Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závaznými ukazateli rozpočtu jednotlivé 
paragrafy rozpočtové skladby. Jako závazné ukazatele ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb, se 
posuzují částky transferů, příspěvků a příspěvků na provoz, výše platů a OON poskytovaných 
subjektům uvedeným v rozpočtu a vybrané ORJ ( viz. příloha - Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019). 
Režim a limit schvalování dotací v průběhu rozpočtového roku se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona o 
obcích.
Pokud finanční prostředky na jednotlivém paragrafu spravuje více správců, nelze překročit čerpání rozpočtu u 
jednotlivých akcí, pokud současně nedojde k odpovídající úspoře na jiných akcích v rámci jednotlivého 
paragrafu - tzv. sdílené paragrafy.
II. Zastupitelstvo města zmocňuje
dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění radu města Velké Meziříčí:
- k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 50 tis. Kč v jednotlivém případě výdajů (rozdělení),
- k rozpočtovému zapojení účelově určených přijatých transferů z jiných rozpočtů.
III. Zastupitelstvo města zmocňuje
radu města k rozdělování rezervy určené pro účely finančních dotací a darů max. do výše 5 tis. Kč 
jednotlivým subjektům (žadatelům).
IV. Zastupitelstvo města schvaluje 
předběžná rozpočtová opatření pro:
- průtokové dotace,
- technické změny rozpočtu (opravy zápisů), upřesnění zatřídění příjmu nebo výdaje,
- úpravy rozpočtu mající formální charakter (tj. musí se provést bez ohledu na vůli RM a ZM) - např. změny v 
položkách 1122 a 5365 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických osob obce (příjem daně do 
svého rozpočtu), platby DPH z titulu přenesení daňové povinnosti, sankční platby apod.,
- změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění změn v průběhu roku 2019,
- upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, rozpočet se schvaluje na 
výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního vypořádání,
- navýšení rozpočtových příjmů dle skutečného plnění oproti položce 8115,
- předběžná rozpočtová opatření ve vztahu k peněžním fondům (např. ORJ 8000 - převod do fondu TSVM, ORJ 
6330 - základní příděl do sociálního fondu),



Provedená předběžná rozpočtová opatření budou předložena v konkrétních případech na zastupitelstvo, příp. 
radu k jejich následnému schválení.

[ Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 8Usnesení bylo: PŘIJATO ]

63/3/ZM/2018 Dotace pro Chaloupky - úprava rozpočtu města 2019 č. 1

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 50 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 50 tis. Kč - § 3792 poskytnutí dotace příjemci Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a
další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, 675 21 Okříšky, IČ: 255 574 75

Účel: dotace pro rok 2019 na provozní náklady spojené s realizací výukových 
programů pro školy a vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost v oblasti ochrany přírody a krajiny
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Zastupitelstvo města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové

1.1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle bodu II. usnesení.

Termín: 31.1.2019

2. Kateřině Čejkové
2.1. provést úpravu rozpočtu 2019.

Termín: 28.2.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

64/3/ZM/2018 Dotace pro Hotelovou Školu Světlá - úprava rozpočtu města 2019 č. 2

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3122 poskytnutí dotace příjemci Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola
řemesel Velké Meziříčí, se sídlem U Světlé 36, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 488 953 77

Účel: dotace pro rok 2019 na realizaci zahraniční praxe Hotelové školy Světlá a 
Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí v Itálii
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Zastupitelstvo města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle bodu II. usnesení.

Termín: 31.1.2019

2. Kateřině Čejkové

2.1. provést úpravu rozpočtu 2019.

Termín: 28.2.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

65/3/ZM/2018 Dotace pro Český červený kříž - úprava rozpočtu města 2019 č. 3

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ostatní dotace mimo grantové programy
Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3599 poskytnutí dotace příjemci Oblastní spolek Českého červeného kříže Žďár nad
Sázavou, se sídlem Komenského 1190/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 696 521 12



Účel: dotace pro rok 2019 na podporu místní skupiny ČČK - pořízení zdravotnického 
materiálu, dary k životnímu jubileu
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. usnesení.
III. Zastupitelstvo města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle bodu II. usnesení.

Termín: 31.1.2019

2. Kateřině Čejkové
2.1. provést úpravu rozpočtu 2019.

Termín: 28.2.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

66/3/ZM/2018 Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2019

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2019 žadatelům dle návrhu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantového programu podpory sportu 2019 dle bodu 
I. usnesení.

III. Zastupitelstvo města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové

1.1. připravit k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle bodu II. usnesení.

Termín: 15.2.2019

2. Kateřině Čejkové
2.1. zařadit schválené částky do rozpočtu města

Termín: 31.1.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: lUsnesení bylo: PŘIJATO ]

67/3/ZM/2018 Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2019 - návrh 
rozdělení dotace

I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotací v rámci Grantového programu pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2019 podle 
návrhu.
II. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, a v souladu s podmínkami vyhlášenými v Grantovém programu s příjemci dle bodu I. 
usnesení.
III. Zastupitelstvo města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. připravit k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle bodu II. usnesení.

Termín: 28.2.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: OUsnesení bylo: PŘIJATO ]

68/3/ZM/2018 Grantový systém podpory kultury 

I. Zastupitelstvo města schvaluje



zásady pro Grantový systém podpory kultury města Velké Meziříčí.

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]

69/3/ZM/2018 Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 1/2018 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

I. Zastupitelstvo města vydává
obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. JUDr. Vilmě Drápelové
1.1. zajistit zveřejnění OZV č. 1/2018 na úřední desce města.

Termín: 21.12.2018

[ Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 7, Nehlasoval: 1, Zdržel se: lUsnesení bylo: PŘIJATO ]

71/3/ZM/2018 Návrh na zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva a 
zveřejňování usnesení rady a zastupitelstva v otevřeném a strojově čitelném formátu na webu 
města

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh na zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí a zveřejňování 
usnesení rady a zastupitelstva města Velké Meziříčí v otevřeném a strojově čitelném formátu na webových 
stránkách města VM

[ Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2Usnesení bylo: PŘIJATO ]

73/3/ZM/2018 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva - úprava rozpočtu 2019 
č. 4

I. Zastupitelstvo města neschvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 247 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 247 tis. Kč - § 6112 zastupitelstva obcí

[ Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 3Usnesení byio: PŘIJATO ]

74/3/ZM/2Q18 Komunikace a sítě bývalých TSVM Třebíčská - úprava rozpočtu 2019 č. 5

I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření:
Zdroj: 8 164 tis. Kč - § 3745 pol. 6121 ORG 764 komunikace a sítě býv. TS Třebíčská - dokončení
Rozdělení: 1 718 tis. Kč - § 2321 pol. 6121 ORG 764 dešťová kanalizace

1 990 tis. Kč - § 3745 pol. 6121 ORG 764 veřejné prostranství
2 420 tis. Kč - § 2212 pol. 6121 ORG 764 silnice
483 tis. Kč - § 3633 pol. 6121 ORG 764 místní inženýrské sítě 
642 tis. Kč - § 3631 pol. 6121 ORG 764 veřejné osvětlení 

911 tis. Kč - § 2219 pol. 6121 ORG 764 chodníky a zpevněné plochy
II. Zastupitelstvo města ukládá

1. Kateřině Čejkové
1.1. provést úpravu rozpočtu 2019.

Termín: 28.2.2019

[ Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 5, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 4Usnesení bylo: PŘIJATO ]



Ing. Jiřina J u r d o v á v.r. Josef Komínek v.r.

místostarostka starosta


