
POŘAD 
36. schůze rady města konané dne 22. 2. 2016 

 

1. Originální grafická propagace města 
Host – p. Miloš Sláma 
Anotace: 
Jedná se o schválení pořízení sedmi 
originálních grafických děl a autorských 
práv k nim do majetku města. Grafické 
práce budou městem použity pro výrobu 
billboardu propagujícího turistické 
atraktivity města na parkovišti před 
Zámkem Žďár a pro další prezentaci a 
originální propagaci našeho města. 
(propagační materiály, dary, atd.) 
 

 

Mat.522/2016/MK Bc. Adlerová 

2.                                         MAP – ORP Źďár nad Sázavou 
Anotace: 
Zapojení města Žďáru nad Sázavou do 
Místního akčního plánu vzdělávání  ve 
školství v rámci ORP Žďár nad 
Sázavou, realizace projektu MAP. 

Mat.521/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

3. Vyhodnocení dotačního programu 
SPORT 2016 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního 
programu SPORT 2016 navržené 
Komisí pro sport a volný čas 

Mat.524/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

4. Vyhodnocení dotačního programu 
VOLNÝ ČAS 2016 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního 
programu VOLNÝ ČAS 2016 navržené 
Komisí pro sport a volný čas. 

 

Mat.533/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

5. Vyhodnocení dotačního programu 
pro poskytovatele sociálních, 
zdravotních a prorodinných služeb 
Anotace: 
Vyhodnocení dotačního programu 
„Dotace pro poskytovatele sociálních, 
zdravotních a prorodinných služeb“ 

 

Mat.535/2016/OS Ing. Krábek 

6. Žádost o změnu č. 4 územní plán 
města 
Anotace: 
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a se Směrnicí pro podání 
návrhu na změnu územně plánovací 

Mat.523/2016/ORUP Ing. Škodová 



dokumentace (ÚPD) Města Žďáru nad 
Sázavou, předkládá odbor rozvoje a ÚP 
návrh žadatelů o změnu územního 
plánu Žďár nad Sázavou za období 6 – 
12 2015. 

7. Program obnovy venkova Vysočiny 
Anotace: 
Město  Žďár nad Sázavou v rámci státní 
správy zajišťuje každoročně realizaci 
Programu obnovy venkova Vysočiny. 
Jedná se o dotační program Kraje 
Vysočina pro obce správního obvodu 
Žďár. 

Mat.537/2016/ORUP Ing. Škodová 

8 Majetkoprávní jednání 
Anotace: 
Viz přiložená tabulka 

Mat.525/2016/OP Dr. Prokopová 

9. Vyhlášení záměrů – pacht 
zemědělských pozemků 
Anotace: 
Vyhlášení záměrů za účelem pachtu 
zemědělských pozemků a to 
v jednotlivých blocích s tím, že součástí 
záměru jsou podmínky pachtu a 
smlouva o zemědělském pachtu. 
Záměry jsou rozděleny na pacht 
zemědělských pozemků  na dobu 
určitou a na  pacht zemědělských 
pozemků  dobu neurčitou.  

 

 

Mat.526/2016/OP Dr. Prokopová 

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

Mat.527/2016/OP Dr. Prokopová 

11. Výroční zpráva města ZR za r. 2015 
o činnosti v oblasti poskytování 
informací dle zák.106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu informacím 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má povinnost 
dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, 
každoročně do 1.3. zveřejnit výroční 
zprávu za předcházející kalendáří rok o 
své činnosti v oblasti poskytování 
informací 

Mat.528/2016/STVV p. tajemník 

12. Těžba a prodej dřeva 
Anotace: 
Schválení těžby a prodeje dřeva 
společnosti Lesní družstvo obcí 
Přibyslav na základě výsledkového 
protokolu elektronické aukce 

Mat.530/2016/TSBM Ing. Leština 

13. Zpráva o činnosti MP a PČR za rok 
2015 

Mat.531/2016/MP Mgr. Kunc 



Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je projednání 
zprávy o činnosti městské policie a 
Policie ČR za rok 2015 a její následné 
předložení do zastupitelstva města 

 

14. Prevence kriminality města 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je schválení 
účasti města v Programu prevence 
kriminality 2016 vyhlášeného MV ČR. 
Městskou policií je předkládán projekt 
Žďár nad Sázavou – Asistent prevence 
kriminality. Dále v rámci prevence 
kriminality města je nutné schválit Plán 
prevence kriminality města Žďáru nad 
Sázavou na rok 2016. 

Mat.532/2016/MP Mgr. Kunc 

15. Vyhlášení dotačních programů 
uvolněných zastupitelů a rady města 
Anotace: 
Návrh dotačního programu od rady 
města a uvolněných zastupitelů. 

Mat.534/2016/oPK p. Remarová 

16. Dopis spolku Lungta 
Anotace: 
Projednání žádosti o připojení se 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“. 

 

Mat.538/2016/Star. p. starosta 

17. Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina 
Anotace: 
V souvislosti s připravovanou výstavbou 
tělocvičny pro Gymnázium a VOŠ SPŠ 
Žďár  nad Sázavou je diskutována 
spolupráce s městem s cílem zajistit 
sportoviště pro sporty vyžadující větší 
rozměry hřiště (florbal, volejbal a 
nohejbal). Tento dopis obsahuje 
městem akceptovatelné limity pro tuto 
spolupráci. 

Mat.536/2016/MST p. místostarosta 

18 
Různé 

  

 

PRO INFORMACI: 
 
Zápis z komise rozvoje města a ŽP 
Zápis z komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní z 8. a 9. zasedání 
 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 525/2016/OP dne 22.2.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Smlouvy o poskytnutí 

investiční dotace ze 
státního rozpočtu na 
výstavbu nájemních 
bytů v obci č. 154, 173, 
174, 175, 176 
- schválení dodatků č.1 

ČR, Ministerstvo pro 
místní rozvoj,  
Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 
 
k.ú. Zámek ZR 
ul. Purkyňova, ZR 2 

- Revoluční č.p. 1877-
1879, č.or. 32-36, ZR 3 
- Revoluční č.p. 1902-
1904, č.or. 38-42, ZR 3 
- Revoluční č.p. 1899-
1901, č.or. 54-58, ZR 3 
- Purkyňova č.p. 454, 
č.or. 7, ZR 2 
- Purkyňova č.p. 453, 
č.or. 5, ZR 2 

Změna podmínek možnosti převodu BD 
– z doby 20 let ode dne kolaudace 
výstavby nebo nástavby na dobu 10 let. 
  

b) Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. R. P., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 

část 5331 – travní 
porost - cca 8 m2 
část 5333/1 – travní 
porost - cca 1100 m2 

Rozšíření zahrady u RD  

c) 
 

Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

J. P., 
J. Š.,  
oba ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Vápenická, ZR 3 
 

část 7971/1 – orná p. – 
cca 64 m2 
část 7971/2– ost.pl. - 
cca 20 m2 

Úprava zanedbaného okolí RD na p.č. 
7973/1 (RD 7973/9) a důvodu 
zachytávání dešťové vody a bláta z pole 
(drenáž – šterk) 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství vlastníků 
domu Brodská 2020, 
2021, 2022, ZR 3 

k.ú. Město ZR 
ul. Brodská, ZR 3 
 

1311 Realizace předsazených betonových 
lodžií a zateplení jižní strany BD 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

Satt, a.s., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Dolní, ZR 1 
lok. Dům kultury 

doplnění 1103 Rekonstrukce horkovodu – stavba Žďár 
n.S. – ul. Dolní, Kulturní dům – L28-L-29 

f) 
 

Smlouva o přeložce 
zařízení distribuční 
soustavy č. 13005711 
- schválení 

E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice; 
 

k.ú. Město ZR 
lok. PZ Jamská,  
ZR 1 
 

9513/1, 9518/5 Přeložka kabelového vedení NN na 
pozemcích  

g) 
 

Prodej pozemku 
- schválení  

Rada města ZR 
 

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

7973/6 – orná půda 
– 1040 m2 

Výstavba rodinného domu 
 

h) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

Organizační kancelář, 
s.r.o., ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

část 1968 – ost.pl.  
- cca 850 m2 

Rozšíření pozemku p.č. 1969 pro 
výstavbu sídla firmy – komplexní ICT 
služby pro rostoucí firmy 



 

 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v ZR   m2 
(rozsah) 

Využití 

1) Zvýšení 
odměny za 
správu bytů o 
inflaci 

70,91 
Kč/byt/měs. 
bez DPH 

Žďár nad 
Sázavou  

 

-- bydlení 

2) Schválení 
Smlouvy o 
nájmu 
nebytových 
prostor a 
movitého 
majetku  

19.189 Kč 
Kč/měs. 

ZR 3, 
Komenského 

č.p. 1786 
 

470,86 
m2 

kancelářské prostory 

3) Vyhlášení 
záměru na 
pronájem bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, Brodská 
1932/43/18 

 

31 m2 bydlení 

4) Schválení 
Dohod o 
splátkách 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR3 
 

31 m2 bydlení 

5)  Žádost o změnu 
doby nájmu 
bytu z doby 
určité na dobu 
neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, Brodská 
1876/27/29 

 

31 m2 bydlení 

6) Schválení 
nájemného za 
užívání bytu 

1 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, Revoluční 
1902-1904 

 

Dům se 
závazky 

bydlení 

7) Žádost o 
podnájem bytu 

Dle návrhu 
BD 

ZR 6 
Palachova 
2235/72/46 

Dům se 
závazky 

bydlení 

8) Dohoda o 
ukončení nájmu 
bytu 

Dle návrhu 
BD 

ZR 2 
Purkyňova 

454/7/5 

Dům se 
závazky 

bydlení 

9) Smlouva o 
nájmu bytu 

Dle návrhu 
BD 

ZR 2 
Purkyňova 

454/7/5 

Dům se 
závazky 

bydlení 

 
10) 

Vyhodnocení 
záměru 

300 
Kč/m2/rok 

ZR 6 
Nádražní 
č.p.1141 
č.or.44 

84,44 m2 prostory určené pro 
podnikání 

11) Schválení  
Dodatku č. 2  
ke Smlouvě  
o výpůjčce 
majetku 

0 ZR nám. 
Republiky 
(budova 
býv.MěÚ) 

 Plastika T.G.Masaryk  

12) Vyhlášení 
záměru na 
uzavření 
Dodatku ke 
Smlouvě o 
nájmu  
nebytového 
prostoru 

500 
Kć/m2/rok 

ZR 6 
Nádražní  
č.p.1141 
č.or.44 

178,07m2 prostory určené pro 
podnikání 


