
POŘAD 
41. schůze rady města konané dne 2. 5. 2016 

1.                                         Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Žďár nad 
Sázavou, Komenského 2 za rok 2015 
Anotace: 
Materiál dle směrnice č. 3/2014, kterou se 
stanoví zásady schvalování účetních 
závěrek příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Žďár nad Sázavou 

Mat.609/2016/2.ZŠ Mgr. Kadlec 
13.15 h 

2. Hospodaření a účetní závěrka ZŠ Žďár nad 
Sázavou, Komenského 6 za rok 2015 
Anotace: 
V souladu se směrnicí RM ZR č. 3/2014 
předkládá PO  Základní škola Žďár nad 
Sázavou, Komenského 6 účetní závěrku za 
rok 2015 a návrh na rozdělení výsledku 
hospodaření do rezervního fondu a fondu 
odměn 

Mat.612/2016/3.ZŠ Mgr. Svobodová 
13.45 h 

3. Přijetí daru 
Anotace: 
Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 žádá o souhlas s přijetím 
věcného daru, věcný dar je určen 
k alternativní vzdělávání žáků s těžkým 
zdravotním postižením 

Mat.617/2016/3.ZŠ Mg. Svobodová 

4. Vyhlášení volných dnů ředitelem školy 
Anotace: 
Ředitelka školy oznamuje vyhlášení volných 
dnů pro žáky Základní školy Žďár nad 
Sázavou, Komenského 6. Volné dny jsou 
vyhlášeny z technických důvodů – rozsáhlá 
rekonstrukce elektrorozvodů a rozvodů vody 
a kanalizace ve školní kuchyni a připadají na 
středu 29. 6. 2016 a čtvrtek 30. 6. 2016. 

Mat.618/2016/3.ZŠ Mgr. Svobodová 

5. Hospodaření a účetní závěrka PO Základní 
škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 za rok 
2015 
Anotace: 
Dle Zásad schvalování účetní závěrky 
příspěvkové organizace zřizované městem 
Žďár nad Sázavou, předkládá Základní 
škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 účetní 
závěrku za rok 2015 a rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2015 

Mat.619/2016/4.ZŠ PaedDr. Ptáček 
14.15 h 

6. Přijetí daru 
Anotace: 
Žádost o přijetí daru od Spolku rodičů a 
přátel školy na přípravu a tisk školního 
kalendáře 

Mat.621/2016/4.ZŠ PaedDr. Ptáček 

7. Hospodaření a účetní závěrka PO ZŠ 
Palachova 2189/35 za rok 2015 
Anotace: 
V souladu se Směrnicí č. 3/2014 – zásady 
schvalování účetních závěrek PO 
zřizovaných městem Žďár nad Sázavou 
předkládá PO Základní škola Žďár nad 
Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková 
organizace účetní závěrku za rok 2015 a 
návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

Mat.616/2016/ZŠ Pal. Mgr. Bernardová 
14.45 h 



 

8. Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ za rok 
2015 
Anotace: 
Schválení účetní závěrky za rok 2015 
v souladu s vyhláškou č. 220/2015 Sb., a 
směrnicí RM č. 3/2014. 

Mat.613/2016/PO MŠ Mgr. Vránková 
15.15 h 

9. Hospodaření a účetní závěrka PO ZUŠ Fr. 
Drdly za rok 2015 
Anotace: 
PO  Základní umělecká škola Františka 
Drdly předkládá v souladu s vyhláškou č. 
220/203 Sb. o požadavcích schvalování 
účetní závěrky vybraných účetních jednotek 
a Směrnicí rady města č. 3/2014 – zásady 
schvalování účetních závěrek PO 
zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a 
účetní závěrku za rok 2015. 

Mat.614/2016/ZUŠ Mgr. Foralová 
15.45 h 

10. Hospodaření a účetní závěrka PO Poliklinika 
Žďár nad Sázavou za rok 2015 
Anotace: 
Předkládaný materiál popisuje hospodaření 
a kontrolu účetní závěrky k 31. 12. 2015 
Polikliniky Žďár nad Sázavou. Závěrečná 
práva doporučuje zřizovateli schválit účetní 
závěrku za rok 2015. 

Mat.610/2016/Pol. p.Zrůst, MSc., MBA 
16.15 

11. Ceník služeb na sportoviště platný od 1. 8. 
2016 
Anotace: 
PO SPORTIS předkládá nový ceník služeb 
na sportoviště platný od 1. 8. 2016 

Mat.615/2016/Sportis MVDr. Kovařík 

12. Parkování ul. Neumannova 1 – 9: 
Anotace: 
Návrh změny režimu parkování u bytového 
domu č. or. 1,3,5,7 a 9 ulice Neumannova 
ve Žďáře nad Sázavou spočívajícím na 
principu parkovacích karet, včetně změny 
stávajícího trvalého dopravního značení 

 
Mat.611/2016/OD 

Ing. Mrkos 
Ing. Koubek 
 

13. Vyhodnocení dotačního programu: 
Anotace: 
Vyhodnocení žádosti dotačního programu 
„Dotace pro podporu spolkové činnosti 
v sociální a zdravotní oblasti“ 

Mat.626/2016/OS Ing. Krábek 

14. Vyhlášení dotačního programu Podpora 
prorodinné politiky: 
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě 
podporuje spolky a organizace pracující 
v různých oblastech. K tomuto vyhlašuje 
dotační programy na jejich podporu. Nyní se 
jedná o vyhlášení dotačního programu na 
podporu organizací pracujících v oblasti 
prorodinných aktivit. 

Mat.640/2016/OS Ing. Krábek 



 

15. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavo za 
rok 2015, přezkoumání hospodaření města 
za rok 2015: 
Anotace: 
Doporučení ZM ke schválení – Závěrečný 
účet města za rok 2015, sestavený podle § 
17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a Zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2015 podle zák. č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. 
 
 

Mat.620/2016/OF p. Vácová 

16. Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou 
za rok 2015: 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstva města ke 
schválení účetní závěrku města Žďáru nad 
Sázavou za rok 2015; schválení ÚZ vyplývá 
ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 
220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek (vyhláška 
naplňuje ust. § 4 odst. 8 písm. w) ZoÚ) 
 

Mat.622/2016/OF p. Vácová 

17. Refinancování úvěru „Relax centrum“ 
Anotace: 
Vyhodnocení veřejné zakázky na 
refinancování úvěru „Relax  centrum“ ve výši 
27 mil. Kč. 

Mat.623/2016/OF p. Vácová 

18. Rozpočtová opatření č. 3/2016 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na změny 
příjmové a výdajové strany rozpočtu města 
v celkové výši 966 tis.Kč 

Mat.624/2016/OF p. Vácová 

19. Veřejnoprávní smlouva Svaz českých 
filatelistů 
Anotace: 
Jedná se o finanční podporu schválenou 
v rozpočtu města na organizaci česko-
slovenské filatelistické výstavy, která 
proběhne 2. -5. 6. 2016 v Domě kultury u 
příležitosti 180.výročí otevření poštovního 
úřadu SAAT - Žďár 

Mat.627/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

20. Přijetí finančního daru 
Anotace: 
Přijetí finančního daru od firmy Cooper-
Standard Automotive Česká republika s.r.o. 
ve výši 100 000,-Kč na zajištění programu 
Dne Žďáru, který se  bude konat dne 11. 6. 
2016 

Mat.628/2016/ŠKS Mgr. Lučková 



 

21. Veřejnoprávní smlouva SE.S.TA, Smlouva o 
spolupráci 
Anotace: 
Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA, 
předmětem které je poskytnutí dotace na 
provoz expozice „Umění baroka“ a Muzea 
nové generace“ v roce 2016 ve výši 
400 000,-Kč. Návrh smlouvy o spolupráci 
v oblasti marketingu a propagace se 
spolkem SE.S.TA 

Mat.629/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

22. Výsledky konkurzního řízení na PO MŠ, 
Vančurova 14 
Anotace: 
Návrh konkursní komise na vhodné 
uchazeče pro výkon funkce ředitelky 
Mateřské školy Žďár nad Sázavou, 
příspěvkové organizace 

Mat.630/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

23. Digitální povodňový plán města Žďáru nad 
Sázavou 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou v rámci dotace 
z Operačního programu životní prostředí na 
protipovodňová opatření pro město a ORP 
Žďár nad Sázavou nechalo odborné firmě 
ENVIPARTNER zpracovat digitální 
povodňový plán města. Tento povodňový 
plán musí být schválenou radou města. 

Mat.633/2016/ORUP Ing. Škodová 

24. Dodatek č. 4 ÚP ke  smlouvě o dílo ze dne 
30. 11. 2011 na „Zhotovení územního plánu 
Žďár nad Sázavou“ 
Anotace: 
Během provádění díla se zjistily další nové 
skutečnosti, vyvolané změnou zákonné 
úpravy a to zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a z toho vyplynula nutnost rozšířit 
rozsah díla. 

Mat.634/2016/ORUP Ing. Škodová 

25. Návrh na vydání Územního plánu Žďár nad 
Sázavou opatřením obecné povahy 
Anotace: 
Předložení návrhu územního plánu Žďár 
nad Sázavou k jeho vydání, jako opatření 
obecné povahy ve smyslu ust. § 54 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů 

Mat.635/2016/ORUP Ing. Škodová 

26. Majetkoprávní jednání – RM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.636/2016/OP JUDr. Prokopová 

27. Majetkoprávní jednání  - ZM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.637/2016/OP JUDr. Prokopová 

28. Byty a prostory sloužící podnikání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.638/2016/OP JUDr. Prokopová 

29. Návrh na jmenování vedoucí oddělení 
finanční kontroly a interního auditu 
Anotace: 
Návrh starosty města na jmenování vedoucí 
oddělení finanční kontroly a interního auditu 
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 
úřednících ÚSC a z.č. 320/2011 Sb. o 
finanční kontrole ve veřejné správě, § 29, 
odst.2, písm.g) 
 

Mat.639/2016/Star. p. starosta 

30. 
Různé 

  



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 636/2016/OP dne 2.5.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku  

-  vyhlášení záměru 
 

Manželé M., ZR 2 k.ú. Zámek ZR 
ul. Polní, ZR 2 

část 570/13 – ost.pl.  
- cca 40 m2 
část 570/389 – ost.pl.  
- cca 40 m2 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku u řadového RD 
 

b) Výpůjčka pozemku 
- schválení 

ZO ČZS Žďár n.S.  
- Viadukt, ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. U Malého lesa 
- lok. u viaduktu,  
ZR 3 
 

7676-zahrada-242 m2 
7679-zahrada-13138 m2 
7684-zahrada-1160 m2 
7680/2-zahrada-448 m2 
7693-zahrada-295 m2 

Zahrádky v kolonii u viaduktu, 
vybudování nového oplocení po změně 
- snížení výměry zahrádkářské kolonie 

c) 
 

Dohoda o využití 
pozemku a vzájemné 
spolupráci 
- schválení 

ROTANI, s.r.o.,  
Lázně Bohdaneč 

k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská, ZR 1 

9996 – lesní pozemek  
- cca 200 m2 
9654 – ost.pl.,ost.kom. 

Využití části pozemku pro drcení klestí a 
provedení běžné údržby komunikace za  
užívání 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 637/2016/OP dne 2.5.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
MTeZ, s.r.o., ZR k.ú. Město ZR 

ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská 
 

část 5393/3 – trvalý 
travní porost nově dle 
GP 5393/3 - 326 m2 

Přístavba stávajícího výrobního objektu 

b) Prodej pozemku 
- schválení 
 

K. V. 
Nové Město n.M. 

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

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

Výstavba kanceláří a skladovací haly 

c) 
 

Prodej pozemku 
- podklad pro 
vyhodnocení záměru 

Mgr. M. P., ZR 
Výstavba Klafar, s.r.o., 
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 

d) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

Ing. L S., ZR 
 
 

k.ú. Město ZR, 
místní část 
Mělkovice, ZR 1 
 

část 8701/1 – orná p. 
- 1320 m2  

Budoucí vybudování hřiště v místní části 
Mělkovice 
 

e) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

J. K., Brno 
Mgr. I. K., Brno 
 

k.ú. Budeč u ZR 
 
 

část PK 23/3 – nově dle 
GP 447/3 – orná p. 
- 142 m2 

Stezka Žďár n.S. – Nové Veselí  

f) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

MVDr. B.V.,  
Benátky n. J. 

k.ú. Budeč u ZR 456 – ost.pl. - 1818 m2 
457 – orná p. -  638 m2 
473 – trav.por .-  738 m2 
část PK 23/2 nově dle 
GP 447/2 – orná p. – 
1105 m2 
část PK 29/10 nově dle 
GP 472/1 – ost.pl. – 
1430 m2 
 

Stezka Žďár n.S. – Nové Veselí 

g) 
 

Dohoda o změně 
smlouvy  
č. 9255910358-D  
č. 9255910524-D 
- schválení 
 

Státní fond rozvoje 
bydlení, Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Palachova, ZR 6 
ul. Veselská, ZR 1 
 

6009, 6010 včetně 
objektu byt. domu 
119/7, 119/8 včetně 
objektu byt. domu 
 

BD Palachova, ZR 6 
BD Veselská, ZR 1 
 



h) 
 

Předkupní právo 
-výmaz k části 
pozemku 
- schválení 

VHS Bohemia, a.s., 
Brno 

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

část 9516/17 – travní 
porost – nově dle GP 
9516/20 – travní porost 
– 148 m2 

Prodej části pozemku, pův. nabytého 
z vlastnictví města dle KS z r. 2012 pro 
rozšíření firmy – jeho další prodej 
společnosti Vodaservis s.r.o., ZR 

i) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

O. B., ZR 4 k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

část 1952/3 – ost.pl. 
- cca 42 m2 

Výstavba garáže v lokalitě garáží u Sattu 

 



 

 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Smlouva o 
nájmu bytu  

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Revoluční 

1829/27/36 

31 m2 bydlení 

2) Smlouva o 
nájmu bytu  

byt v domě 
se závazky 

ZR 3 
Revoluční 
1902/42/3 

- bydlení 

3) Smlouva o 
nájmu bytu  

byt v domě 
se závazky 

ZR 3 
Revoluční 

1879/32/14 

- bydlení 

4) Schválení 
podnájmu bytu 

byt v domě 
se závazky 

ZR 2 
Purkyňova 

454/7/2 

-- bydlení 

5) Schválení 
uznání dluhu a 
dohody o 
splátkách 

49,46 
Kč/m2/měs. 

Žďár nad 
Sázavou 

 

byty bydlení 

6) Žaloba na 
vyklizení bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Revoluční 

1871/30/36 

31 m2 bydlení 

7) Žaloba na 
vyklizení bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Brodská 

1932/43/2 

31 m2 bydlení 

8) Dohoda o 
urovnání a 
vypořádání  

2.500 Kč KD Žďár nad 
Sázavou 

škoda Kulturní dům 

9) Změna užívání 
prostoru 
sloužícího 
podnikání 

   ---------- Havlíčkovo 
nám.č.p.253 
č.or.5 
ZR 

38,80m2 prostory určené pro 
podnikání 

10) Plná moc ke 
změně užívání 
prostoru 
sloužícího 
podnikání 

    --------- Havlíčkovo 
nám.č.p.253 
č.or.5 
ZR 

    ----- prostory určené pro 
podnikání 




