
POŘAD 
34. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016 

 

1. 

Příjem z prodeje propagačních 
materiálů města v r. 2015 
Anotace: 
Vyúčtování příjmu z prodeje 
propagačních materiálů města v roce 
2015 a doporučení zastupitelstvu města 
navýšit položku rozpočtu „Ostatní 
činnost v kultuře – věcný materiál“ o 
tento příjem ve výši 62 000 Kč. 

 

Mat.497/2016/OŠKS Mgr. Lučková 

2. 

Stanovení cen propagačních 
materiálů 
Anotace: 
Jedná se o schválení veřejného užití 
znaku města na samolepce vydané 
městem a stanovení cen pořízených 
propagačních materiálů k prodeji: 
samolepka se znakem města a šňůrka 
na klíče s logem města. 
 

Mat.498/2016/OŠKS Mgr. Lučková 

3. 

Žádost o použití znaku města 
Anotace: 
Jedná se o schválení znaku města 
Žďáru nad Sázavou do připravované 
publikace Petra Houzara „Klíč ke 
znakům měst ČR“. Její vydání je 
předpokládáno ke konci roku 2016. 

 

Mat.502/2016/OŠKS Mgr. Lučková 

4. 

Informace o přípravě konkurzního 
řízení na ředitele/lku PO ZŠ 
Komenského 6 a PO MŠ 
Anotace: 
Souhrn základních informací o 
připravovaném konkursním řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele/ky 
příspěvkové organizace Základní školy 
Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a na 
obsazení pracovního místa ředitele/ky 
Mateřské školy Žďár nad Sázavou, 
příspěvkové organizace. 

 

Mat.503/2016/OŠKS Mgr. Lučková 



 

5. 

Program prevence kriminality Kraje 
Vysočina 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je schválení 
účasti města v Programu prevence 
kriminality Kraje Vysočina na rok 2016. 
Městskou policií je předkládán projekt 
Obnova MKDS města Žďáru nad 
Sázavou.  Cílem projektu je za účasti 
dotace Kraje Vysočina financovat 
rekonstrukci (obnovu) kamerových bodů 
č. 3 a  č.5 MKDS.  

 

Mat.501/2016/MP Mgr. Kunc 

6. 
Majetkoprávní jednání 
Anotace: 
Viz přiložená tabulka 

Mat.504/2016/OP Dr. Prokopová 

7. 
Byty a prostory sloužící podnikání 
Anotace: 
Viz přiložená tabulka 

Mat.505/2016/OP Dr. Prokopová 

8. 

Podpora města k transformačnímu 
bydlení 
Anotace: 
Rozhodnutí rady města o žádosti o 
stanovisko k výstavbě domů v rámci 
Transformace sociálních služeb 
Domova Kamélie Křižanov 

 

Mat.509/2016/OP Dr. Prokopová 

9. 

Smlouvy k přípravě staveb – 
zastávka MHD a  přechod u zámku) 
Anotace: 
Uzavření smlouvy mezi městem a RWE 
GasNetem a městem a a.s.Kinský Žďár 
v souvislosti se stavbou zastávky MHD 
a přechodu pro chodce u zámku  

 

Mat.506/2016/ORUP Ing. Škodová 

10. 

Smlouva o poskytnutí podpory ze 
SFŽP na akci  Revitalizace 
příměstské zeleně a pasportizace 
zeleně ve Žďáře nad Sázavou 
Anotace: 
Uzavření smlouvy mezi městem a SFŽP 
o poskytnutí podpory na akci 
„Revitalizace příměstské zeleně a 
pasportizace zeleně ve Žďáře n.S. 
 

Mat.507/2016/ORUP Ing. Škodová 



 

11. 

Žádost o vyřazení DHM 
Anotace: 
Jedná se o souhlas s vyřazením DHM 
PO ZŚ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
na základě Dodatku č. 7 a dle Pravidel 
pro PO, kdy žádáme o souhlas radu 
města.  

Mat.510/2016/4.ZŠ Dr. Ptáček 

12. 

Stanovení oddávajícího 
Anotace: 
Člen zastupitelstva města Ing. Vladimír 
Novotný požádal o možnost pověření 
oddávat při sňatečných obřadech dne 
12. 3. 2016 

Mat.499/2016/Star. p. starosta 

13. 

Změna člena Komise pro sport a 
volný čas 
Anotace: 
Doplnění člena Komise pro sport a volný 
čas vzhledem k odstoupení člena 

komise pana Michala Huberta Zrůsta, 
MSc. 

Mat.500/2016/MST p. místostarosta 

14. 
Různé: 
Prezentace výsledků implementace 
procesů řízení PO města  - 15.00 h 

Ústní zpráva 
Host: zástupce 
spol.DYNATECH 

 

 

 

PRO INFORMACI: 
Zápis z komise rozvoje a ŽP ze dne 5.1.2016 Mat.508/2016/ORUP Ing. Škodová 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 504/2015/OP dne 25.1.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru 
Mgr. M. P., ZR  k.ú. Město ZR 

ul. Sázavská, ZR 3 
lok. Klafar II 
 

část  8008/1 – orná p. 
- cca 1000 m2 

Výstavba domu vedle stávajících 
bytových viladomů 

b) Bezúplatné nabytí 
pozemku 
- schválení 
 

Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový 
úřad pro Kraj Vysočina, 
Jihlava 
 

k.ú. Město ZR 
místní část Mělkovice 

8731/1 – orná půda  
- 157 m2 

Majetkoprávní vypořádání pozemku pod 
veřejnou místní komunikací – přístup 
k řadovým RD 

c) 
 

Nabytí spoluvlastnic. 
podílu k pozemku - dar 
- schválení 

M. V., Praha k.ú. Zámek ZR 
lok. pod Mamlasem – 
k rybníku Dívka 
 

932/8 –  trvalý travní 
porost  - 93 m2 
– podíl id. 1/234  

Louka pod cestou ve vlastnictví města  
 – navýšení spoluvlastnického podílu 
města 

d) 
 

Prodloužení předkup. 
práva 
- vyhlášení záměru 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s., Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Komenského, ZR 3 

1133 – zast.pl. a nádv. 
- 909 m2 – součástí poz. 
je stavba s č.p. 1190 
 

Objekt občanské vybavenosti 

e) 
 

Pronájem pozemku 
- ne - schválení 
vyhlášení záměru 
 

TJ Žďár n.S.., ZR  k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská x 
Novoměstská, ZR 1 

část 5820 – ost.pl.  
– 15 m2 

Umístění 3 reklamních panelů u 
volejbalových kurtů „Na Rybníčku“ u 
světelné křižovatky 

f) Pronájem části fasády 
na objektu města 
- neschválení 
 

Outdoor akcent s.r.o., 
Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Horní, ZR 1 

327 – zast.pl. a nádiv. 
- 1575 m2 – součástí 
poz. je stavba s č.p.75 
 

Umístění reklamního zařízení – 
billboardu na budově býv. MěÚ ZR 

g) 
 

Nájemní smlouvy 
- schválení výše 
nájemného  

Fyzické osoby Zahrádky u BD, RD  
v ZR 1, 2, 3, 5, 7 
Prefa garáže 
- lokalita Druhák, U 
Zdaru, u SOU, ZR 2, 5 
 

 Nájemné za užívání pozemků  pro 
zahrádky a užívání pozemku pro 
stávající stavby Prefa garáže 

h) 
 

Nájemní smlouvy 
- neuplatnění inflace 
- schválení 

Fyzické osoby 
podnikající, 
Právnické osoby 

k.ú. Město Žďár 
k.ú. Zámek Žďár 

Viz příloha Neuplatnění ujednání o výši úhrady 
nájemného na r. 2016 zvýšeného o míru 
inflace za předchozí kalendářní rok 2015 
 



i) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

Mgr. J. N., ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR1 
lok. U Zdaru 
 

6499 – zast.pl. – 20 m2 Stavba PREFA garáže v soukromém 
vlastnictví 

j) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

Manželé Z. a J. V., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 4 
lokalita hromadných 
garáží u PŠ 

3464 – zast.pl. – 20 m2 Stavba garáže v soukromém vlastnictví 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s. 
Praha,  
zastoupena 
TEMO-TELEKOMUNIKACE, 
a.s. Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská, ZR 1 

5547 Podzemní komunikační vedení  veřejné 
komunikační sítě – 2 ks ochranných 
HDPE trubek pro optický kabel vč. 
rozvaděče - vým.stávajícího za nový, 
stavba: 11010-057072, 
RVDSL1603_M_J_ZDAR142_OK 

l) 
 

Umístění stavby 
terénních úprav na 
pozemku města  
-  Smlouva o 
provedení stavby  
-schválení 

Manželé V., ZR 
Manželé  Z., ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Sázavská, ZR 3 
lok. Klafar II 

7999/1 Vytvoření ochranného valu mezi silnicí a 
novostavbami RD 

 



 

 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 
 

1) Schválení 
smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, 
Brodská 

1936/35/22 
 

31 m2 bydlení 

2) Schválení 
smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 1, 
Brněnská 
2228/10/6 

 

31 m2 bydlení 

3) Schválení 
smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, 
Revoluční 
1871/30/4 

 

31 m2 bydlení 

4) Vyhlášení 
záměru 

nabídka 
Kč/m2/rok 

ZR 
Havlíčkovo 
nám. 253/5 

38,80 m2 

   
prostory sloužící 
podnikání 

5) Vyhlášení 
záměru 

nabídka 
Kč/rok 

ZR 2 
Zámek 
4/4 

---------- sklep 

 
6) 

Vyhlášení 
záměru 

1000/600/ 
Kč/m2/rok 
 

ZR 1,Dolní 
Ulice 165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 

 
7) 

Vyhlášení 
záměru 

nabídka 
Kč/m2/rok 

nám. 
Republiky 
1785/49 
(DM centrum) 

 

89,41 m2 prostory určené pro 
podnikání 

8) Vyhlášení 
záměru 

nabídka 
Kč/m2/rok 

ZR 6 
Nádražní 
č.p.1141/44 

84,44 m2 prostory určené pro 
podnikání 

9) Uplatnění 
inflace  

0,3 % ZR  
 

Dle prostor 
určených k 
podnikání 

prostory určené pro 
podnikání 

10) Dohoda o 
ukončení 
platnosti 
výpůjčky 

 
------- 

Kultura Žďár, 
p.o. 

obraz městské divadlo 
 
 

 

11) Souhlas se 
stavebními 
úpravami 

300 
Kč/m2/rok 

ZR 6 
Nádražní 
1141/44 

109,8 m2 prostory sloužící pro 
podnikání 


