
Rada města Velké Meziříčí 

PŘEHLED USNESENÍ 

z 49. schůze rady města Velké Meziříčí. 
která se konala dne 30 . 11.2016 

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

1660/49/RM/2016 Žádost o uzavření náměstí dne 27.5.2017 - charitativní koncert 
Muzikanti dětem 

I. Rada města souhlasí 
s uzavřením náměstí dne 27.5.2017 z důvodu konání 11. ročníku charitativního koncertu 
Muzikanti dětem. Náměstí bude uzavřeno v době od 5.00 - 24.00 hod a to tak, že v době od 
5.00 - 12.00 hod bude uzavřena spodní strana náměstí /stavba pódia. zvukové zkoušky, 
příprava workshopů a sportovních aktivit pro návštěvníky/ a od 12.00 - 24.00 hod celé 
náměstí. Koncert se bude konat v době od 14.00 - 22.30 hod, poté bude 
provedena demontáž pódia a úklid náměstí. 
~·Radovan Hajný, Muzikanti dětem, z.s„ 
--si na odboru dopravy MěÚ Velké Meziříčí vyřídí zvláštní užívání komunikace. 
II. Rada města ukládá 

1. Josefu Komínkovi 

1.1. vyrozumět žadatele o výsledku usnesení 

Termín: 20.12.2016 

2. Ing. Petr Dvořák 

2.1. zaj istit organizaci a dohled na akci dne 27.5.2017 - charitativním koncertu Muzikanti 
dětem 

Termín: 27.5.2017 

1661/49/RM/2016 Uzavření dohod o provedení práce se členy komisí pro místní správu 
za rok 2016 

1662/49/RM/2016 Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 
2017 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 
2017 žadatelům podle návrhu. 

II. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci podle § lOa odst. 5 
zákona č. 250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s 
podmínkami vyhlášenými v Grantového programu podpory sportu 2016 dle bodu I. usnesení. 



1663/49/RM/2016 Grantov)· program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 
2017 - návrh rozdělení dotace. 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací v rámci Grantového programu pro 
poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2017 dle přílohy . 
II. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv podle § I Oa 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. Rada města ukládá 

1. Mgr. Martě Muchové 

1.1 . předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 2.12.2016 

1664/49/RM/2016 Grantový program Zdravé město Velké Meziříčí - vyhlášení pro rok 
2017 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města Velkého Meziříčí schválit Grantový program Zdravé město Velké 
Meziříčí pro rok 2017, který obsahuje výzvu k předkládání projektů, formulář žádosti, 
formulář závěrečné zprávy a čestného prohlášení. 

1665/49/RM/2016 Desatero problémů Velkého Meziříčí 

I. Rada města bere na vědomí 
zprávu o výsledku hlasování nejpalčivějších problémů města z pohledu jeho obyvatel v roce 
2016. 

1666/49/RM/2016 Obsazení bytů 

I. Rada města schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu na byt na adrese V Jirchářích 313/6 ve Velkém Meziříčí s 

. Nájemní smlouva na dobu určitou 6 měsíců, výše nájemného 49,- Kč/m2/měsíc. 

1. 

2. 

II. Rada města schvaluje 
uzavřít nájemní smlouvu na byt na adrese Čermákova 2065/1 O ve Velkém Meziříčí s p. 

. Nájemní smlouva na 
dobu určitou 2 let, výše nájemného 47,74 Kč/m2/měsíc. 

1. náhradník: 



2. náhradník: 

III. Rada města schvaluje 
uzavřít ná·emní smlouvu na byt 

Nájemní smlouva na dobu určitou 1 
roku, výše nájemného 49,- Kč/m2/měsíc. 

I. 

2. 

IV. Rada města schvaluje 
uzavřít ná'emní smlouvu na byt na adrese Sokolovská 1589110 ve Velkém Meziříčí s p . 

. Nájemní smlouva na 
dobu určitou 1 roku s obnovou, výše nájemného 49,- Kč/m2/měsíc. 

1. náhradník: -2. 

V. Rada města nesouhlasí 
se zařazením žádosti o výměnu bytu 

a trvá na tom, aby byt 
na adrese Sokolovská 1589/ 1 O, Velké Meziříčí k 31.1.2017 vyklidila a předala 

pronajímateli. 
VI. Rada města ukládá 

1. Dagmar Bdinková 

1.1 . připrav~t nájemní smlouvy na byty • na adrese V Jirchářích 313/6 ( na 
adrese Cermákova 2065/ 1 O (-,.na adrese Pionýrská 187311 • 
- • na adrese Sokolovská 1589/10 ~). 

2. Radka Boudová 

2.1. zaslat usnesení žadatelce -· 

1667/49/RM/2016 Prodloužení nájemních smluv na byty 

I. Rada města souhlasí 

Termín: 31.3 .2017 

Termín: 15.12.2016 

s prodloužením nájemních smluv dodatkem na uvedené byty za podmínek, že mají nájemci 
uhrazeny veškeré dluhy vůči městu Velké Meziříčí: 

• 

• 

byt. na adrese Homoměstská 105/63 ve Velkém Meziříčí „ 
-do30.06.2017, 
ubytovací · ednotka na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s 

do 30.06.2017, 



• 

• 

• 

byt • na adrese Kostelní 1900/1 ve Velkém Meziříčí s 
do 30.06.2017, 
byt na adrese Čermákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s 

o dva roky, 
na adrese Čennákova 2066/57 ve Velkém Meziříčí s • 

o dva roky. 

II. Rada města souhlasí 
s uzavřením nové nájemní smlouvy na níže uvedené byty za podmínky, že nájemci mají 
uhrazeny veškeré dluhy vůči městu Velké Meziříčí: 

• na adrese Uhřínovská 540/20 ve Velkém Meziříčí s 
počínaje O 1.01.2017 na dobu určitou šesti měsíců, 

výše nájemného 18,- Kč/m2/měsíc, 
byt na adrese Čermákova 2065/l O ve Velkém Meziříčí s • • 

počínaje O 1.12.2016 na dobu určitou dvou let, výše 
nájemného 47,74 Kč/m2/měsíc. 

III. Rada města ukládá 

1. Dagmar Bdinková 
1.1. p~dpisu nájemní smlouvy a dodatk~ na byty na adrese Homoměstskál 05/63 

( .... ),Kostelní 1900/1 ( ), Cermákova 2065/ 10 , 
Čermákova 2066/57 a ubytovací jednotky na adrese 
Uhřínovská 540/20 

Termín: 28.2.2017 

1668/49/RM/2016 Pronájem garáže • na adrese Čermákova 2066/57 

I. Rada města souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na garáž. umístěné v bytovém domě na adrese Čermákova 
2066/57 ve Velkém Meziříčí, který je součástí are. č. 5582/6 v k.ú. Velké Meziříčí , s 

, počínaje 1.1.2017 na dobu neurčitou s 3 
~ou, výše nájemného 460,- Kč/m2/rok. Náhradník: -

II. Rada města ukládá 

1. Dagmar Bdinková 

1.1. připravit nájemní smlouvu na garáž. na ul. Čermákova 2066 ~· 
Termín: 10.1.2017 

- - --·----- -------------- ·- ------------- --

1669/49/RM/2016 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena k tíži 
pozemku města parc. č. 872 a 87113, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného 
společnosti E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, k tíži pozemků města parc. č. 871 a 
871/3, k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí, za účelem umístění distribuční soustavy - kabel 



NN, s právem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu a s právem 
úprav za účelemjejí obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti , včetně 
jej ího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu existence stavby a za 
jednorázovou úhradu 20.000 Kč bez DPH. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 

1.1. sdělit usnesení rady města společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
Termín: 31.12.2016 

1670/49/RM/2016 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků města, 
ulice Oslavická, obec a k.ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., 
České Budějovice k tíži pozemků města parc. č. 592415 , 5998/7, 599811 2 a 5998/ 16, obec a 
k. ú. Velké Meziříčí za účelem umístění distribuční soustavy - zemního kabelového vedení 
NN a pojistkové skříně , s právem zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční 
soustavu a právem provádět úpravy za účelem obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
výkonnosti včetně jejího odstranění. Právo věcného břemene bude zřízeno na dobu 
existence stavby za jednorázovou úhradu ve výši 20.000 Kč bez DPH. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 

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

Termín: 31.12.2016 

1671 /49/RM/2016 Výkup pozemků dotčených realizací akce "11/360 Velké Meziříčí -
JV obchvat" 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit koupi pozemků dotčených realizací akce "II/360 Velké Meziříčí 

- JV obchvat" za kupní cenu 200 Kč/m2, a to: 
iíiililíl308 o výměře 182 m2

, k. ú. Velké Meziříčí od 

iíiiliarc. č. 6318 o výměře 365 m2
, k. ú. Velké Meziříčí od 

pozemek parc. č. 6309 o výměře 278 m2 a část o výměře 160 m2 z 
(dle GP nová parc. č. 6051 / 157), k. ú. Velké Meziříčí od -pozemek parc. č. 6321 o výměře 2.857 m2, pozemek parc. č. 6322/1ovýměře79 m2, pozemek 
parc. č . 6323 o výměře 42 m2

, k. ú. Velké Meziříčí a část o výměře 69 m2 z pozemku parc. č. 
601/1 (dle GP nová parc. č. 601/21), část o výměře 154 m2 z pozemku parc. č. 682/7 (dle GP 
nová parc. č. 682/8) a část o výměře 38 m2 z ozemku are. č. 940/42 (dle GP nová parc. č. 
940/43) v k. ú. Oslavice od 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 



1.1. sdělit usnesení rady města prodávajícím a připravit materiál pro jednání zastupitelstva 
města. 

Termín: 31.1.2017 

1672/49/RM/2016 Žádost o pronájem části o výměře 100 m2 z pozemku parc. č. 884, k. 
ú. Mostiště 

I. Rada města neschvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu části o výměře cca l 00 m2 z pozemku parc. č. 884, k. ú. 
Mostiště, za účelem užívání jako skladování stavebního materiálu a parkování auta, 
žadatelům 

II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům a připravit materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31.12.2016 

- ------

1673/49/RM/2016 Žádost o prodej stavebního pozemku parc. č. 3627/117, Hliniště, 
obec a k.ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodej stavebního pozemku 
m2, Hliniště, obec a k. ú. Velké Meziříčí, žadatelům 

za kupní cenu ve výši 830 Kč/m2 a těchto dalších podmínek: 
uzavření kupní smlouvy do 30 dnů po odsouhlasení tohoto prodeje nebo uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní ve stejném termínu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena do třiceti 
dnů po podpisu smlouvy budoucí kupní, zaplacení kupní ceny v termínu do třiceti dnů po 
podpisu smlouvy kupní, zřízení předkupního práva pro město na dobu do kolaudace 
rodinného domu a v případě využití tohoto práva městem a zpětného odkupu pozemku, 
pozemek nesmí být zatížen žádným omezením vlastnického práva, v případě nedodržení 
některého z tennínů při prodeji pozemku pozbývá usnesení zastupitelstva města o prodeji 
platnosti. Celková kupní cena pro kupující bude 524.560 Kč. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 

1.1. sdělit usnesení rady města žadateli a připravit materiál pro jednání zastupitelstva 
města. 

Termín: 31 .1.2017 



1. Havránkové Renatě 

1.1. připravit dohodu o poskytnutí příspěvku 
Termín: 30.12.2016 

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

1675/49/RM/2016 Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 5597/143, ul. Mírová, obec 
a k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 20 m2 z pozemku parc. č. 5597/143, ulice 
Mírová, obec a k. ú. Velké Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou 
radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 
1.1 . sdělit usnesení rady města žadatelům, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit 

materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31 .1.20 17 

1676/49/RM/2016 Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 2863/4 ul. Nad Tratí, obec 
a k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 5 m2 z pozemku parc. č. 2863/4, ulice Nad 
Tratí. obec a k. ú. Velké Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou 
radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 

1.1 . sdělit usnesení rady města žadatelům, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit 
materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31.1.2017 

1677/49/RM/2016 Žádost o výpůjčku částí pozemků parc. č. 2702/1a270111, ul. 
Družstevní, obec a k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru výpůjčky částí o výměře cca 20 m2 a 20 m2 z pozemku parc. č. 270211 a 
části o výměře cca 5 m2 z pozemku parc. č. 270 lil, ulice Družstevní, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou radou města stanoveny 
podmínky smlouvy o výpůjčce. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 

1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům , provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit 
materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31 .1.2017 



I678/49/RM/20I6 Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 270111, ul. Družstevní, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 30 m2 z pozemku parc. č. 2701/1. ulice 
Družstevní, obec a k. ú. Velké Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru 
budou radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 

I . I. sdělit usnesení rady města žadatelům, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit 
materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31.1.20I 7 

I 679/49/RM/20 I 6 Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 270111, ul. Družstevní, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 40 m2 z pozemku parc. č. 270I/1, ulice 
Družstevní, obec a k. ú. Velké Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru 
budou radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce. 
II. Rada města ukládá 

I. Mgr. Nině Toufarové 

I . I. sdělit usnesení rady města žadatelům, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit 
materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31.1.20I7 

I680/49/RM/2016 Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 1568/2, ul. Gen. Jaroše, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 20 m2 z pozemku parc. č. 1568/2, ulice Gen. 
Jaroše, obec a k. ú. Velké Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou 
radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce . 

II. Rada města ukládá 

I. Mgr. Nině Toufarové 

l . I. sdělit usnesení rady města žadatelům, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit 
materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31.1.2017 

1681149/RM/2016 Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 1568/2, ul. Gen. Jaroše, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 20 m2 a části o výměře cca 5 m2 z pozemku 
parc. č. I 568/2, ulice Gen. Jaroše, obec a k. ú. Velké Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty ke 
zveřejnění záměru budou radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce. 



II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit 

materiál pro jednání rady města. 
Termín: 31.1.2017 

1682/49/RM/2016 Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 1568/2, ul. Gen. Jaroše, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 20 m2 z pozemku parc. č. 1568/2, ulice Gen. 
Jaroše, obec a k. ú. Velké Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění záměru budou 
radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit 

materiál pro jednání rady města. 
Termín: 31.1 .2017 

1683/49/RM/2016 Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 1568/129, ul. Čechova, 
obec a k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru výpůjčky části o výměře cca 20 m2 a části o výměře cca 5 m2 z pozemku 
parc. č. 1568/129, ulice Čechova, obec a k. ú. Velké Meziříčí. Po uplynutí zákonné lhůty ke 
zveřejnění záměru budou radou města stanoveny podmínky smlouvy o výpůjčce. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 
1.1. sdělit usnesení rady města žadatelům, provést zveřejnění záměru výpůjčky a připravit 

materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31.1.2017 
------- --- --------· - --- --------

1684/49/RM/2016 Návrh podmínek nájemní smlouvy na část o výměře 750 m2 z 
pozemku parc. č. 5075/1, Karlov, obec a k.ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem 
společností Lisovna plastů, s. r. o„ se sídlem Karlov 139, Velké Meziříčí na pronájem části 
o výměře 750 m2 z pozemku parc. č. 507511, obec a k. ú. Velké Meziříčí za účelem zřízení 
parkoviště za těchto podmínek: nájemní poměr na dobu určitou, tj. do konce roku 2017, s 
možností ukončení písemnou dohodou obou smluvních stran anebo písemnou výpovědí 
kterékoliv ze smluvních stran, a to i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou 
počítanou od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi, za roční nájemné ve 
výši 50 Kč/m2/rok se splatností do 31. 12. 2017. 
II. Rada města ukládá 



1. Havránkové Renatě 
1.1. připravit k podpisu návrh nájemní smlouvy 

Termín: 31.1.2017 

1685/49/RM/2016 Návrh na zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na užívání 
části pozemku parc. č. 2879/1, ul. Nad Plovárnou, k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy ze dne 2. 6. 2014 na část o výměře 60 m2 z 
pozemku parc. č. 287911 , obec a k. ú. Velké Meziříčí, za účelem užívání jako zahrádka, 
uzavřené mezi rona·ímatelem městem Velké Meziříčí a 

a to tak, že výše ročního nájemného bude ve výši 
5 Kč/m2 . V ostatním zůstane smlouva nezměněna. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 

1.1. ~měr změny nájemní smlouvy, sdělit usnesení rady města -
~a připravit materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31.1.2017 

------- -

1686/49/RM/20 16 Návrh na zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na užívání 
části pozemku parc. č. 2863/4, ul. Nad Tratí, k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy ze dne 3. 6. 2014 na část o výměře 150 m2 z 
pozemku parc. č. 2863/4, obec a k. ú. Velké Meziříčí , za účelem užívání jako zahrádka, 
uzavřené mezi ronajímatelem městem Velké Meziříčí a 

a to tak, že výše ročního nájemného 
bude ve výši 5 Kč/m2 . V ostatním zůstane smlouva nezměněna. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 

1.1. zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy, sdělit usnesení rady města nájemcům a 
připravit materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31.1.2017 

1687/49/RM/2016 Návrh na zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na užívání 
části pozemku parc. č. 2863/4, ul. Nad Tratí, k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy ze dne 19. 5. 2014 na část o výměře 100 m2 z 
pozemku parc. č. 2863/4, obec a k. ú. Velké Meziříčí, za účelem užívání jako zahrádka, 
uzavřené mezi ronajímatelem městem Velké Meziříčí a 

a to tak, že výše ročního nájemného 
bude ve výši 5 Kč/m2 . V ostatním zůstane smlouva nezměněna. 
II. Rada města ukládá 



1. Mgr. Nině Toufarové 
1.1. ~měr změny nájemní smlouvy, sdělit usnesení rady města -
--a připravit materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31.1.2017 

1688/49/RM/2016 Návrh na zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na užívání 
části pozemku parc. č. 2863/4, ul. Nad Tratí, k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy ze dne 19. 5. 2014 na část o výměře 100 m2 z 
pozemku parc. č. 2863/4, obec a k. ú. Velké Meziříčí , za účelem užívání jako zahrádka, 
uzavřené mezi ronajímatelem městem Velké Meziříčí a 

a to tak, že se pronájem bude týkat části o výměře 80 m2 z 
předmětného pozemku a výše ročního nájemného bude ve výši 5 Kč/m2 . V ostatním zůstane 
smlouva nezměněna. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 
1.1. zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy, sdělit usnesení rady města 

připravit materiál pro jednání rady města. 

a 

Termín: 31.1.2017 

1689/49/RM/2016 Návrh na zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na užívání 
části pozemku parc. č. 3834/1, ul. Záviškova, k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy ze dne 1. 11. 2011 na část o výměře 890 m2 z 
pozemku parc. č. 3 83411 , obec a k. ú. Velké Meziříčí , za účelem užívání jako zahrada, 
uzavřené mezi ronajímatelem městem Velké Meziříčí a 

a to tak, že výše ročního nájemného bude ve výši 
5 Kč/m2 . V ostatním zůstane smlouva nezměněna. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 
1.1. ~áměr změny nájemní smlouvy, sdělit usnesení rady města „ 
--a připravit materiál pro jednání rady města. 

Termín: 31.1.2017 

1690/49/RM/2016 Návrh na zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na užívání 
části pozemku parc. č. 3420/1, lokalita Amerika, obec a k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy ze dne 22. 8. 2008 na část o výměře 90 m2 z 
pozemku parc. č. 242011, obec a k. ú. Velké Meziříčí, za účelem rozšíření zahrady, uzavřené 
mezi rona· ímatelem městem Velké Meziříčí a 



bude o výměře 1 O m2 z předmětného pozemku a výše ročního nájemného bude ve výši 
5 Kč/m2 . V ostatním zůstane smlouva nezměněna. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 
1.1. zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy, sdělit usnesení rady města nájemcům a 

připravit materiál pro jednání rady města 
Termín: 31.1.2017 

------ ----

1691/49/RM/20 16 Ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 5168/3, obec a k. ú. 
Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy ze dne 5. 1. 2004. na užívání pozemku parc. č. 5168/3 o výměře 
686 m2, obec a k. ú. Velké Meziříčí, za účelem zemědělského využití mezi ronajímatelem 
městem Velké Meziříčí a nájemci 

Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31 . 12. 2017. Nájemné za 
rok 2016 bylo uhrazeno. 
II. Rada města ukládá 

1. Havránkové Renatě 

1.1. připravit k podpisu dohodu o ukončení nájemní smlouvy. 

Termín: 31.1.2017 

1692/49/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2863/4, ul. Nad 
Tratí, obec a k. ú. Velké Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy ze dne 26. 5. 2014, na užívání části o výměře cca 50 m2 z 
pozemku parc. č. 2863/4, obec a k. ú. Velké Meziříčí, za účelem užívání jako zahrádka mezi 
~městem Velké Meziříčí a nájemcem 
---·Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31. 12. 2017. 
II. Rada města ukládá 

1. Havránkové Renatě 

1.1. připravit k podpisu dohodu o ukončení nájemní smlouvy. 

Termín: 31.1.2017 

1693/49/RM/2016 Návrh na změnu usnesení č. 235/13/ZM/2016 ze dne 16.2.2016 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit změnu části usnesení č. 235/13/ZM/20~i o 
výměře 629 m2 z ozemku are. č. 5517/18, k. ú. Velké Meziříčí od~ 

a to tak, že se mění výměra pozemků 
na 630 m2 (dle nového GP parc. č. 5517 /21) a kupní cena bude 200 Kč/m2 a doplňuje se o 
následující: 
V případě, že do 1 O let od podpisu kupní smlouvy nebude část pozemku parc. č. 5517 /18, k. 
ú. Velké Meziříčí , převedena Kraji Vysočina v rámci realizace akce "II/360 Velké Meziříčí -



~ovinno nabídnout prodávajícímu 
- ' Velké Meziříčí , tuto část pozemku zpět k odkoupení, a to za cenu 
200 Kč/m2 . 
II. Rada města ukládá 

I. Mgr. Nině Toufarové 

I. I. připravit materiál pro jednání zastupitelstva města 
Termín: 31.l.20I7 

I 694/49/RM/2016 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 325/16/ZM/2016 ze 
dne 6. 9. 2016 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 
325/I6/ZM/2016 ze dne 6. 9. 20I6, kterým schválilo koupi části o výměře I55 m2 z 
pozemku parc. č. 2450, části o výměře 5 m2 z pozemku parc. č 2453/5, části o výměře 30 
m2 z pozemku parc. č. 2453/1 I a části o výměře 225 m2 z pozemku parc. č . 2453/3, vše obec 
a k. ú. Velké Meziříčí, ve vlastnictví společnosti SANBORN a.s. se sídlem Zbraslavská 
47/27, I59 00 Praha, IČ 46966773 , zastoupené místopředsedou představenstva Ing. 
Milanem Holubem, a to za kupní cenu 70,- Kč/m2, a to do 1.2.2017. 

II. Rada města ukládá 

I . Havránkové Renatě 

I .1. připravit materiál pro jednání zastupitelstva města. 

Termín: 2.I2.20 I6 

1695/49/RM/2016 Prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 1439/42/RM/2016 ze 
dne 24. 8. 2016 

I. Rada města schvaluje 
prodloužení termínu plnění úkolu z usnesení č. 1439/42/RM/2016 ze dne 24. 8. 2016, 
kterým schválila zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 61 m2 z pozemku parc. č. 
36271112 a části o výměře cca 1 O m2, tj. celkem cca 71 m2, obec a k. ú. Velké Meziříčí a 
do oručila zastu itelstvu města schválit prodej části pozemků žadateli 

za účelem sjednocení hranice pozemků ve vlastnictví 
žadatele a za kupní cenu 830 Kč/m2 po geometrickém zaměření na náklady 
žadatele. Důvodem prodloužení termínu je čekání na vyhotovení geometrického plánu a 
bude prodloužen do 31. 3. 2017. 
II. Rada města ukládá 

1. Mgr. Nině Toufarové 

1.1 . provést zveřejnění záměru prodeje a připravit materiál pro jednání zastupitelstva 
města. 

Termín: 31.3.201 7 



1696/49/RM/2016 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce města od společnosti Lidi ČR 
na části pozemků parc. č. 2497/2, 2497/12, 2501, 2499, 2500, 2498/1, obec a k. ú. Velké 
Meziříčí 

I. Rada města schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce části o výměře cca 4000 m2 z pozemků parc. č. 2497/2, 
2497112, 2501 , 2499, 2500 a 2498/1 , obec a k. ú. Velké Meziříčí. za účelem skladování 
stavebního materiálu mezi půjčitelem společností Lídl ČR, v. o. s., se sídlem Nárožní 
1359111 , Stodůlky, Praha, a vypůjčitelem městem Velké Meziříčí, na dobu určitou do 30. 6. 
2017. 
II. Rada města ukládá 

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

Termín: 31.1.2017 

1697/49/RM/2016 Výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s.r.o. 

I. Rada města bere na vědomí 
výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s.r.o. za 3 Q. roku 2016 

1698/49/RM/2016 Zóna 30 na ulici Družstevní ve Velkém Meziříčí 

I. Rada města nesouhlasí 
na základě podnětu zastupitele města ing. Davida Babáka se stanovením dopravního značení 
IP 25a "Zóna 30" a IP 25b "Konec zóny 30" na ulici Družstevní dle předloženého návrhu. 

1699/49/RM/2016 Podání žádosti do programu MŠMT 133510 - zajištění vlastního 
podílu 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit spoluúčast na financování projektu "Výstavba zázemí a 
rekonstrukce sportovních ploch" v předpokládané výši 13 000 000 Kč. 

1700/49/RM/2016 Hřiště Kunšovec - žádost občanů 

I. Rada města doporučuje 
zařadit do rozpočtu města na rok 2017 zpracování studie proveditelnosti na síť městských 
sportovišť, dle návrhu sportovní komise. 
II. Rada města odkládá 
modernizací hřiště Kunšovec dle žádosti. 

1701/49/RM/2016 Omezení provozu na Náměstí dne 1.1. 2017 

I. Rada města souhlasí 
s omezením provozu na Náměstí dne 1. 1. 2017 v souvislosti s pořádáním akce "Novoroční 
ohňostroj" v době od 6:00 do 16:30 hodin částečně (uzavřena spodní část Náměstí po lípy), 



provoz pouze po horní části Náměstí a v době od 16:30 do 18 hodin bude Náměstí zcela 
uzavřeno. 

1702/49/RM/2016 Souhlas s přijetím daru 

I. Rada města souhlasí 
ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím 
věcného daru - časopisů od Technických služeb Velké Meziříčí a knih od Moravské zemské 
knihovny Brno dle seznamu uvedeného v žádosti . 

II. Rada města ukládá 

1. Ing. Pavlu Stupkovi 

1.1. předat usnesení žadateli 

1703/49/RM/2016 Obecně závazná vyhláška č.4/2016 

I. Rada města doporučuje 

Termín: 16.12.2016 

zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Velké Meziříčí č . 4/2016, 
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velké Meziříčí. 

1704/49/RM/2016 Pronájem nebytových prostor v KD Mostiště 

I. Rada města souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 1. 12. 2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
v objektu kulturního domu Mostiště 102 v prostorách malého sálu s chodbou a WC o celkové 
výměře 49 m2 za účelem zřízení hasičského klubu za nájemné v celkové výši 5 tis. Kč včetně 
energií. 

1705/49/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy v KD Olší nad Oslavou 

I. Rada města souhlasí 
s ukončením nájemní smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů Olší nad Oslavou na část 
budovy kulturního domu v Olší nad Oslavou dohodou k 30.11.2016. 

II. Rada města ukládá 

1. Havránkové Renatě 

1.1. Uzavřít dohodu o ukončení nájemního vztahu mezi městem a SDH Olší nad Oslavou. 

Termín: 31.12.2016 

1706/49/RM/2016 Předseda komise kulturní a cestovního ruchu 

I. Rada města odvolává 
z funkce předsedy komise kulturní a cestovního ruchu Ing. Elišku Vokounovou ke dni 
30.11.2016. Ing. Eliška Vokounová zůstává členem komise kulturní a cestovního ruchu 
II. Rada města stanovuje 



do funkce předsedy komise kulturní a cestovního ruchu Mgr. Pavlu Kamanovou s platností 
od 1.12.2016. 

1707/49/RM/2016 Zapisovatel kontrolního v)1boru zastupitelstva 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města určit místo Ing. Milady Kašparové zapisovatelkou (tajemnicí) 
kontrolního výboru Zastupitelstva města Velké Meziříčí ing. Elišku Vokounovou, referentku 
odboru školství a kultury, která bude mít hlas poradní (není členem výboru) . 

1708/49/RM/2016 Kronika města 2015 

I. Rada města schvaluje 
text kroniky města za rok 2015. 

1709/49/RM/2016 Odměny ředitelům příspěvkových organizací 

1710/49/RM/2016 Rozpočtové opatření - volby do zastupitelstva Kraje Vysočina 

I. Rada města schvaluje 
rozpočtové opatření: 

Zdroj: 75 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva 
Rozdělení: 75 tis. Kč - § 6115 volby do zastupitelstva Kraje Vysočina 
II. Rada města ukládá 

1. Květuši Žákové 

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 

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

Termín: 30.12.2016 

1711149/RM/2016 Rozpočtové opatření - příspěvek na provoz pro ZŠ Lhotky (ZM) 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: 
Zdroj: 60 tis. Kč - pol. 4122 přijatá dotace z Kraje Vysočina pro ZŠ a MŠ Lhotky na 
podporu projektu "Kultivovaným pohybem ku prospěchu našeho zdraví" 
Rozdělení: 60 tis. Kč - § 3113 příspěvek na provoz pro ZŠ Lhotky na projekt 
"Kultivovaným pohybem ku prospěchu našeho zdraví" 
II. Rada města ukládá 

1. Květuši Žákové 

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 

Termín: 30.12.2016 

1712/49/RM/2016 Rozpočtové opatření - příspěvek SVK Žďársko na PD splaškové 
kanalizace Olší nad Oslavou (ZM) 



I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: 
Zdroj: 163 tis. Kč - § 2321 projekt kanalizace Olší nad Oslavou 
Rozdělení: 163 tis. Kč - § 2321 příspěvek SVK Žďársko na projektovou dokumentaci 
novostavby splaškové kanalizace v Olší nad Oslavou a napojení na ČOV Velké Meziříčí 
II. Rada města ukládá 

1. Květuši Žákové 

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 
Termín: 30.12.2016 

1713/49/RM/2016 Rozpočtové opatření - použití fondu pronajatého majetku ZŠ 
Sokolovská (ZM) 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: 
Zdroj: 120 tis. Kč - pol. 8115 převod z fondu pronajatého majetku ZŠ Sokolovská 
Rozdělení: 120 tis. Kč - § 3113 zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Sokolovská - platy 
provozních zaměstnanců (závazný ukazatel) 
II. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit úpravu závazného ukazatale na platy pro ZŠ Sokolovská takto: 
stávající výše závazného ukazatele na platy 2016 ................. ... ..... 126.000,- Kč 

nová výše závazného ukazatele na platy 2016 - zvýšení „„.246.000,- Kč 
III. Rada města ukládá 

1. Květuši Žákové 

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města a provést úpravu závazného ukazatele 
na platy 2016 pro ZŠ Sokolovská. 

Termín: 30.12.2016 

1714/49/RM/2016 Rozpočtové opatření - dotace Kraji Vysočina na hřiště Gymnázium 
(ZM) 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: 
Zdroj: 3.002.059,- Kč - § 3412 nové hřiště za Gymnáziem - podíl k investici Kraje 
Vysočina 

Rozdělení : 3.002.059,- Kč - § 3412 poskytnutí dotace příjemci - Kraj Vysočina, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 jako jednorázovou finanční podporu na výstavbu hřiště -
Gymnázium Velké Meziříčí 
II. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 1 Oa odst. 5 zákona č. 
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s příjemcem dle bodu I. 
usnesení. 
III. Rada města ukládá 

1. JUDr. Vilmě Drápelové 

1.1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle bodu II. usnesení. 



2. Květuši Žákové 
2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 

1715/49/RM/2016 Rozpočtové opatření - dar (ZM) 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: 
Zdroj: 9 tis. Kč - § 3419 rezerva na sport a anketa Sportovec města 

1 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva 
Rozdělení: 1 O tis. Kč - § 341 9 poskytnutí daru 

jako finanční příspěvek na závodní sezónu 2016/2017 
SNOWBOARDCROSS TEAMU 
II. Rada města ukládá 

1. JUDr. Vilmě Drápelové 

1. 1. uzavřít darovací smlouvu. 

2. Květuši Žákové 
2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 

Termín: 23 .12.2016 

Termín: 30.12.20 16 

Termín: 16.12.2016 

Termín: 30.12.2016 

1716/49/RM/2016 Zmocnění starosty k provedení rozpočtových úprav na konci roku 
2016 (ZM) 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města zmocnit starostu města k provedení rozpočtových opatření ke konci 
roku 2016 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 201 6 (k 31. 12.2016). 
Rozpočtová opatření budou předložena ke schválení radě města, popř. zastupitelstvu na 
jejich nejbližším zasedání v roce 2017. 
II. Rada města ukládá 

1. Květuši Žákové 

1.1 . zařadit rozpočtová opatření do rozpočtu města. 

Termín: 31.12.2016 

1717/49/RM/2016 Dotace pro Chaloupky - úprava rozpočtu města 2017 (ZM) 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: 
Zdroj: 42 tis. Kč - § 6409 rezerva pro ost. dotace mimo grantové programy 



Rozdělení: 42 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: 25557475 

Účel: dotace pro rok 2017 na provozní náklady spojené s realizací 
výukových programů pro školy a vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost v oblasti 
ochrany přírody a krajiny 
II. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy podle§ 1 Oa odst. 5 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s příjemcem v bodu I. 
usnesení. 
III. Rada města ukládá 

1. JUDr. Vilmě Drápelové 

1.1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle bodu II. usnesení. 
Termín: 31.1.20 1 7 

2. Květuši Žákové 

2.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města 2017. 
Termín: 31. 1.201 7 

1718/49/RM/2016 Městská knihovna - úprava závazných ukazatelů na platy a OON 
(ZM) 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit úpravu závazných ukazatelů na platy a OON pro Městskou 
knihovnu takto: 

stávající výše závazného ukazatele na platy 2016„„.„„ .. „„„ .. „„ ... 1 571 000,- Kč 
nová výše závazného ukazatele na platy 2016 - snížení.„ .... 1 565 000,- Kč 

stávající výše závazného ukazatele OON 2016.„„ ..... „.„.„„ .. . „„.„.„„27 000.- Kč 
nová výše závazného ukazatele OON 2016 - zvýšení.. .. „ ......... 33 000,- Kč 
II. Rada města ukládá 

1. Květuši Žákové 

1.1. provést úpravu závazných ukazatelů na platy a OON. 

Termín: 30.12.2016 

1719/49/RM/2016 Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2017 (ZM) 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí na rok 2017 ve 
znění následujících příloh: 
- příloha č. 1 Rozpočet příjmů na rok 2017 
- příloha č. 2 Rozpočet výdajů vč. financování na rok 2017 
- příloha č. 3 Přílohy k rozpočtu výdajů 2017 - rozpočty příspěvkových organizací, JC, 
TSVM, hospodářská činnost 
- příloha č. 4 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 



Pro účely rozpočtu ve vztahu k provádění rozpočtových opatření jsou závazné ukazatele 
rozpočtu uvedené u jednotlivých paragrafů 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 
(viz. příloha - Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017). Režim a limit schvalování dotací v 
průběhu rozpočtového roku se bude říd it příslušnými ustanoveními zákona o obcích (kromě 
příspěvkových organizací). 
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. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města zmocnit 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 výše 400 tis. Kč v jednotlivém případě výdajů 
(rozdělení), 

- k rozpočtovému zapojení účelově určených přijatých transferů z j iných rozpočtů. 

III. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města zmocnit radu města k rozdělování rezervy určené pro účely finančních 
dotací a darů max. do výše 5 tis. Kč jednotlivým subjektům (žadatelům). 
IV. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit předběžné rozpočtové opatření pro průtokové dotace, 
technické změny rozpočtu (opravy zápisů) a dále v obdobných situacích, kdy schválení 
rozpočtového opatření má pouze formální charakter (tj. musí se provést bez ohledu na vůli 
zastupitelstva, resp. rady). Takto provedená rozpočtová opatření v uvedených případech 
budou předložena v konkrétních částkách k informování rady, resp. zastupitelstva v roce 
2017. 

1720/49/RM/2016 Rozpočtové opatření - PD bezbariérovost ZŠ Sokolovská 

I. Rada města schvaluje 
rozpočtové opatření: 

Zdroj : 71 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva 
Rozdělení: 71 tis. Kč - § 31 13 projektová dokumentace na řešení bezbariérovosti v ZŠ 
Sokolovská 
II. Rada města ukládá 

l . Květuši Žákové 

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 

Termín: 30.12.2016 

1721149/RM/2016 Rozpočtové opatření - separace, odpady, bioodpady 

I. Rada města schvaluje 
rozpočtové opatření: 

Zdroj : 400 tis. Kč - § 3725 vybudování podzemních stanovišť pro nádoby 
Rozdělení: 400 tis. Kč - § 3727 pol. 5169 org. 80 separovaný sběr, nebezpečné odpady, 
bioodpady - práce provedené TSVM 
II. Rada města ukládá 



1. Květuši Žákové 
1.1 . zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 

Termín: 30.12.2016 

1722/49/RM/2016 Rozpočtové opatření - přesun zasedací místnosti v budově České 
spořitelny 

I. Rada města schvaluje 
rozpočtové opatření: 

Zdroj : 78 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva 
Rozdělení: 78 tis. Kč - § 6171 přesun zasedací místnosti v budově České spořitelny 
II. Rada města ukládá 

1. Květuši Žákové 

1.1 . zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 
Termín: 30.12.2016 

1723/49/RM/2016 Zapojení účelově určených transferů do rozpočtu města 

I. Rada města souhlasí 
se zapojením účelově určených transferů, přijatých na účet města, do rozpočtu města Velké 
Meziříčí v r.2016 - viz příloha 
II. Rada města ukládá 

1. Květuši Žákové 

1.1. zapojit uvedené transfery do rozpočtu města 

Termín: 30.11.2016 

1724/49/RM/2016 Rozpočtové opatření Sportovec města - úprava rozpočtu 2017 (ZM) 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: 
Zdroj: 100 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva v r. 2017 
Rozdělení: 100 tis. Kč - § 3419 anketa Sportovec roku a ostatní výdaje města na sport v r. 
2017 
II. Rada města ukládá 

1. Květuši Žákové 

1.1. zařadit rozpočtové opatření do rozpočtu města 2017. 

Termín: 31.1.2017 

1725/49/RM/2016 SA TT a.s. - posouzení účasti města Velké Meziříčí ve společnosti 
(ZM) 

I. Rada města doporučuje 
zastupitelstvu města pověřit starostu Ing. Radovana Necida k jednání o ukončení účasti 
města Velké Meziříčí jako akcionáře ve společnosti SATT a.s. vč. zadání vypracování 



znaleckého posudku (odhadu o hodnotě společnosti v případě jejího prodeje) a předložení 
těchto závěrů zastupitelstvu města ke konečnému posouzení a rozhodnutí. 

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

1726/49/RM/20 16 Souhlas s užitím znaku 

I. Rada města souhlasí 
s použitím znaku města pro nástěnný kalendář na rok 2017, který bude vydávat pan Jiří 
Michlíček. 


