
POŘAD 
37. schůze rady města konané dne 7. 3. 2016 

 

1.                                         Projekt „Kdo si hraje nezlobí“ – 
prezentace projektu  

Ústní zpráva Host: p. Krob 

2. Vyhodnocení dotačního programu 
KULTURA 2016 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního 
programu KULTURA 2016 navržené 
Kulturní komisí 

Mat.539/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

3. Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a 
mládeže  kraje Vysočina 
Anotace: 
Jedná se o finanční podporu aktivit a 
nápadů mladých lidí ve věku 15 – 26 let 
a využití těchto námětů pro potřeby 
města 

Mat.540/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

4. Přijetí daru 
Anotace: 
Každoroční žádost o přijetí daru od 
Spolku rodičů a přátel školy na 
žákovské aktivity 
 

Mat.541/2016/4.ZŠ Dr. Ptáček 

5. Strategický plán prevence kriminality 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je schválení 
strategického plánu prevence kriminality 
města, který je nedílnou součástí 
prevence kriminality města 

Mat.544/2016/MP Mgr. Kunc 

6. Smlouva o poskytnutí a využití psa 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je schválení 
smlouvy o poskytnutí a využití psa pro 
potřeby Městské policie města Žďáru 
nad Sázavou 

Mat.545/2016/MP Mgr. Kunc 

7. Změna opatrovníka 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou vykonává 
veřejného opatrovníka u osob, u kterých 
bylo soudem ustanoveno jako veřejný 
opatrovník. Tím je vždy příslušná obec. 
Konkrétním výkonem funkce 
opatrovníka zmocňuje  rada města 
pracovníka městského úřadu 

Mat.546/2016/OS Ing. Krábek 

8. Doplnění usnesení č.j.535/2016/OS, 
RM č. 36 
Anotace: 
Doplnění usnesení č.j. 535/2016/OS - 
Vyhodnocení žádosti dotační program 
„Dotace pro poskytovatele sociálních, 
zdravotních a prorodinných služeb“ rady 
města č. 37 ze dne 22. 2. 2016. 

Mat.553/2016/OS Ing. Krábek 



9. Lékařská pohotovostní služba 
Anotace: 
Ve Žďáře nad Sázavou je příspěvkovou 
organizací Poliklinika Žďár nad Sázavou 
zajištěna Lékařská pohotovostní služba 
(dříve lékařská služba první pomoci). 
Tato služba je zajišťována ve všední dny 
od 17,00 do 21,00 a v soboty, neděle a 
svátky od 8,00 do 21,00. Město Žďár 
nad Sázavou, jako jedno z mála měst, 
na zajištění pohotovosti poliklinice 
poskytuje finanční příspěvek z rozpočtu. 
 

Mat.554/2016/Star p. starosta 

10. Odpověď na petici obyvatel 
Smetanovy ulice, Žďár n.S. 
Anotace:  
Odpověď na petici 

Mat.547/2016/ORUP p. Fuksa 

11. Majetkoprávní jednání 
Anotace:  
Viz přiložená tabulka 

Mat.548/2016/OP Dr. Prokopová 

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

Mat.549/2016/OP Dr. Prokopová 

13. 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 na dobu neurčitou. 

Mat.550/2016/OP Dr. Prokopová 

14. Zapojení se do kampaně  
Do práce na kole 2016, 
smlouva o spolupráci při 
realizaci s Auto*Mat, z. s. 
Anotace: 
Návrh na zapojení města do 
celorepublikové kampaně Do 
práce na kole 2016. 

 

Mat. 551/2016/oPK p. Remarová 

15. Rezignace člena Komise 
prorodinných aktivit, sociální a 
zdravotní, jmenování nového člena 
Anotace: 
Vzhledem k rezignaci členky Komise 
prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
předloženo ukončení členství této členky 
a jmenování nové členky komise. 

Mat.552/2016/MST p. místostarosta 



16. Participativní rozpočet 
Anotace: 
Participativní rozpočtování je nástroj, 
který umožňuje účast občanů na věcech 
veřejných, na místní politice. Občané se 
zapojují do plánování části rozpočtu a 
rozdělování veřejných prostředků. 
Jinými slovy obyvatelé určitého místa 
(sousedství, čtvrti, části) či členové 
komunity mohou diskutovat a 
rozhodovat o využití části rozpočtu. 
Participativní rozpočet je tak formou 
přímé demokracie 

Mat.555/2016/Star. p. starosta 

17. Různé   

 

 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 548/2016/OP dne 7.3.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) 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 
 

b) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

Aqua Global s.r.o., 
Nové Město na Moravě 
 

k.ú. Město Žďár 
PZ Jamská, ZR 1 
 
 

část 9518/5 – orná p. 
- cca 2100 m2  

Výstavba kanceláří a skladovací haly 

c) 
 

Prodej pozemku 
 - neschválení 
vyhlášení záměru 

P. R., ZR k.ú. Město ZR 
lok.garáží u býv. 
Amylonu, ZR 1 
 

část 7618 – ost.pl. 
- cca 20 m2  

Výstavba garáže 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

T. V., V. Městec k.ú. Město Žďár 
ul. Horní, ZR 1 
ul. Studentská, ZR 4 
(u polikliniky) 

var.1 
- 3827/1, 3822 – ost.pl.  
var.2 
– 3367, 3368, 3370-vše 
ost.pl. 
cca 10 -15 m2  

Umístění zmrzlinového stánku (dřevo)  
+ nealko nápoje, ovocné ledové tříště, 
pro sezónní prodej  

e) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

O. S., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská,ZR 1 
lok. Druhák 
 

6369 – zast.pl. – 19 m2 Prefa garáž  

f) 
 

Pronájem a výpůjčka 
pozemku 
- vyhlášení záměru 

K. Š., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Růžová, ZR 5 
 
 

část 2425 – ost.ol., 
zeleň  - 30 + 70 m2 

Zahrádka  a výpůjčka u bytového domu 

g) 
 

Pronájem pozemku 
- prodloužení pronájmu 
- schválení 

OBUV Halouzka,s.r.o., 
ZR 
L. K., ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Nádražní, ZR 6 

6400 zast.pl.- 149 m2 

 
6401 zast.pl.- 127 m2 

č.6402 - ost.pl.- 160 m2 

Prodloužení pronájmu pozemku 
- pod prodejnou OBUV Halouzka, 
- prodejnou použitého zboží z dovozu 
- pod objektem provozovny rychlého 
občerstvení  v lokalitě nádraží 

h) Pronájem pozemku 
- schválení nájmu 

M. O., ZR k.ú. Město ZR  
ul. Jihlavská, ZR 1  
(lok. stará cihelna) 

část 6870 – ost.pl. 
- 4 200 m2 

Podnikání pro soustřeďování kameniva 
a demoličních odpadů vhodných 
k recyklaci 
 



i) 
 

Pronájem pozemku 
- výpověď nájmu dle 
NS č. 30 a NS 57 

M. P.,  
Březí n.O.  
 
 

k.ú. Město ZR  
ul. Jihlavská, ZR 1  
 

část 6646 – ost.pl. 
500 + 600 m2 

Dopravně technické zázemí zahradnické 
firmy 

j) 
 

Věcné břemeno 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 
 

OK MARKET plus 
s.r.o., ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR1

6386/4 Přeložka vodovodního řadu v rámci 
stavby „Rozšíření restaurace a změna 
užívání na restauraci“ 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

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

k.ú. Město ZR 
nám. Republiky,  
ZR 1 
 

326/1, 326/2, 329, 333/1 Zemní kabel VN – stavba – Žďár n/S, 
Doležalovo n., kabel.smyčka VN 

l) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

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

k.ú. Město ZR 
ul. U Malého lesa,  
ZR 1 
 

7309 Zemní kabelové vedení NN – stavba – 
Žďár n/S, U Malého lesa, úprava DS, 
Granit 

m) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

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

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

9518/5 Kabelové vedení NN – stavba – Žďár 
n/S, Jamská: přeložka kabelu NN 

n) 
 

Dohoda o prostorovém 
uspořádání staveb 
- schválení 

SVK Žďársko, ZR 
VAS a.s., ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Smetanova,  
ZR 1 

Viz dohoda Vzájemná prostorová poloha  
– kanalizace a dešťové kanalizace 
v rámci stavby Žďár nad Sázavou – ul. 
Smetanova – Rekonstrukce dešťové 
kanalizace - změna 

 



 

 

 
Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Vyhlášení 
záměru na 
pronájem bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, 
Brodská 

1876/27/18 
 

31 m2 bydlení 

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

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, 
Brodská 

1932/43/29 

 

31 m2 bydlení 

3) Dohoda o 
ukončení nájmu 
bytu  

Dle návrhu 
BD 

ZR 6 
Palachova 
2234/70/15 

Dům se 
závazky 

bydlení 

4) Smlouva o 
nájmu bytu  

Dle návrhu 
BD 

ZR 6 
Palachova 
2234/70/15 

Dům se 
závazky 

bydlení 

5) Zpětvzetí 
výpovědi nájmu 
prostor 

25 
Kč/m2/rok 
62,21 
Kč/měsíc 

ZR 3 
Brodská 
1936/35 

16 m2 

13,86 m2 
pro podnikání 

6) Zrušení 
usnesení 
č. 527/2016/OP 

0 ZR nám. 
Republiky 
(budova 
býv.MěÚ) 

plastika 
bronz. T. G. 
Masaryk 

umístění na budově 

 
7) 

Schválení 
Smlouvy o 
výpůjčce 
uměleckého 
díla č. 
5NH/1/2016 

0 ZR nám. 
Republiky 
(budova 
býv.MěÚ) 

plastika 
bronz. T. G. 
Masaryk 

umístění na budově 

8) Schválení 
Dodatku č. 8 
ke Smlouvě o 
nájmu 
nebytových 
prostor 

 
152.910 
Kč/rok 
bez DPH  

ZR nám. 
Republiky 
75/2 
(budova 
býv.MěÚ) 

kanceláře + 
společné       
prostory 
341,89m2 

prostory určené pro 
podnikání 


