
POŘAD 
43. schůze rady města konané dne 30. 5. 2016 

 

1. Architektonická soutěž ul. Nádražní 
Anotace: 
Návrh na vyhlášení architektonické 
soutěže na lokalitu ulice Nádražní včetně 
návrhu rozpočtových opatření 

Mat.664/2016/ORUP/MA Ing. Škodová 
Ing. arch. Ryška 

2. Námět komise rozvoje-elektromobilita 
Anotace: 
Komise rozvoje města a životního 
prostředí na svém jednání dne 2. 2. 2016 
doporučila radě města zabývat se 
rozvojem elektromobility a jejím 
zavedením do dopravního systému 
města. 

Mat.669/2016/KRMŽP/ 
ORUP 

Ing. Škodová 

3. Oprava účtování za r. 2015 –účetní 
převod částky 100 tis. Kč z rezervního 
fondu do investičního fondu 
Anotace. 
Oprava účtování roku 2015 – účetní 
převod částky 100.000,- z rezervního 
fondu školy do investičního fondu školy 
na pokrytí nákupů 2 ks bezelektrodového 
systému Drymat M 2030 v roce 2015. 

Mat.654/2016/ZUŠ Mgr. Foralová 

4. Aktualizovaný odpisový plán pro rok 
2016 
Anotace: 
Aktualizovaný odpisový plán pro rok 2016 

Mat.655/2016/ZUŠ Mgr. Foralová 

5. Refresh městského loga 
Anotace: 
Materiál předkládá návrh komise pro 
marketing a komunikaci – refresh 
městského loga. Komise pro marketing a 
komunikaci doporučuje radě města 
schválit úpravu loga dle předloženého 
materiálu a stanovit termín od kdy se 
bude nové logo města používat. 

Mat.670/2016/oPK Bc. Adlerová 

6. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.656/2016/OP Dr. Prokopová 

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

Mat.657/2016/OP Dr. Prokopová 

8. Pacht zemědělských pozemků 
Anotace  
Vyhodnocení vyhlášených 
záměrů na pacht zemědělských 
pozemků na dobu určitou a pacht 
zemědělských pozemků na dobu 
neurčitou 
 
 

 

Mat.658/2016/OP Dr. Prokopová 



9. Obecně závazná vyhláška o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 
Anotace: 
Vydání Obecně závazné vyhlášky o 
zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství, která bude 
nahrazovat stávající vyhlášku s tím, že do 
nového znění se promítne zákonná 
úprava a dále i potřeba upravit místa, kde 
bude konzumace alkoholických nápojů 
zakázána. 

 

Mat.659/2016/OP Dr. Prokopová 

10. Přijetí finančních darů 
Anotace: 
Přijetí finančního daru od firmy 
AUTOCENTRUM – ROZKOŠ spol. s r.o. 
ve výši 10 000,- Kč a firmy AUTO … spol. 
s r. o. ve výši 10 000,- Kč na zajištění 
programu Dne Žďáru, který se bude konat 
dne 11. 6. 2016 ve Žďáře nad Sázavou. 

 

Mat.660/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

11. Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“ 
Anotace: 
Vzdělávací akce pro děti 4. ročníků ZŠ ve 
Žďáře nad Sázavou, která se bude konat 
dne 24. 6. 2016 v městském lese, 
v prostoru „U Křiváku“. 

 

Mat.661/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

12.
. 

Dodatek zřizovací listiny PO MŠ 
Anotace: 
V Dodatku č. 7 zřizovací listiny Mateřská 
škola Žďár nad Sázavou, příspěvková 
organizace se mění místo sídla ředitelství 
organizace. 
 

 

Mat.662/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

13. Stanovení ceny propagačního 
materiálu 
Anotace: 
Jedná se o stanovení prodejních cen 
pořízeného propagačního materiálu – 
žďárská síťová taška. 

 

Mat.671/2016/OŠKS Mgr. Lučková 

14. Vyhodnocení dotačního programu 
rady města 
Anotace: 
Rada města vyhlásila dotační program 
„Poskytování dotací od rady města“. 
Termín pro ukončení podávání žádostí byl 
30.04.2016. Radě města je nyní 
předkládáno vyhodnocení dotačního 
programu. 

Mat.666/2016/Star. p. starosta 



15. Hodnocení ředitelů příspěvkových 
organizací města a organizační složky 
města 
Anotace: 
Hodnocení ředitelů PO a org. složky 
města základě provedeného vyhodnocení 
hospodaření a činností za rok 2015. 
 

 

Mat. 667/2016/MST 
Ústní zpráva 

p. místostarosta 

16. Smlouva o zajištění služby 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je uzavření 
smlouvy na zajištění potřebné náhradní 
péče opuštěným a toulavým psům. Jedná 
se o psy, kteří jsou odchyceni městskou 
policií na katastru města. 

Mat. 668/2016/MP Mgr. Kunc 

17. 
Různé 

  

 

 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 656/2016/OP dne 30.5.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru – 
upřesnění výměry   

Holoubek trade, s.r.o., 
Sklené n.Osl. 

k.ú. Město ZR 
PZ Jamská, ZR 1 

část 9537/9 a  
část 9541/2 - nově dle 
GP -  9541/16 – orná 
půda ve vým. - 7794 m2 
  

Upřesnění výměry po zaměření 
pozemku GP v souladu se Smlouvou o 
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 
26.6.2015 a dodatku č. 1 – pozemek pro 
výstavbu objektu firmy 
 

b) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

Elektromontáže Krejčí, 
J. K., Ř.,  
provozovna ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul.Strojírenská, ZR 1
 

část 6386/4 - ost.pl. - 
20 m2 
 

Stávající buňka – sklad elektromateriálu 
v blízkosti provozovny v budově 
Strojírenská 396/4, ZR 1 
 
 

c) 
 

Pronájem pozemku 
 - schválení 

I. Č., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská,ZR 1
lok. Druhák 
 

6290 – zast.pl. – 19 m2 Prefa garáž  

d) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

D. H., N.Město n.M. 
M. Š., ZR 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Na Prutech, ZR 5 

2925/5 – zast.pl.  
- 27 m2 

Garáž u BD č.p.1001 
 

e) 
 

Výpůjčka pozemku 
- schválení 

D.a H., N.Město n.M. 
M. Š., ZR 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Na Prutech, ZR 5 

2925/1 – zahrada  
- 140 m2 

Údržba zatravněné plochy u BD 
 

f) 
 
 

Věcné břemeno 
- schválení  
 

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

k.ú. Město ZR 
ul. Na Prutech, ZR 5 
 

2469/1 Zemní kabel NN, rozpojovací skříň – 
stavba – Žďár n/S, Na Prutech: 
rekonstrukce kab. NN 
 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  
 

Satt a.s., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul.Horní-Smetanova, 
ZR 1 
 

352, 353, 3964 Stavba – Žďár n/S, ul. Horní, Smetanova 
Kabelový rozvod 
 

h) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  
 

Satt a.s., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Haškova, ZR 6 
 

6063/3 Stavba – Přípojka kabelového rozvodu 
pro bytový dům č.p. 2172-2175, Žďár 
n/S – ul. Haškova 
 



i) 
 
 

Dohoda o prostor. 
uspoř.staveb  
- schválení  

SVK Žďársko 
VaS Brno 
Město ZR 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

 Vzájemná prostorová poloha staveb 
vodních děl ( kanalizace a vodovod) a 
VO a značky  (výstavba zemního kabel. 
vedení a stožárů VO, umístění dopr.zn. 
autobusová zastávka)  – stavba - Pěší 
trasa podél barokního mostu, přechod 
pro chodce, autobusová zastávka ul. 
Santiniho, Žďár n.S. 2 

j) 
 

Smlouva 
- schválení 

SVK Žďársko, ZR k.ú. Město ZR 
ul. Dvořákova, ZR 1 

6135, 6165, 6167/1 
 

Souhlas s umístěním a provedením 
stavby, přenechání částí pozemků do 
užívání pro účely stavby – Žďár n.S. - 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 
Dvořákova 
 

k) 
 

Klafar – lokality pro 
výstavbu RD a BD  
- schválení postupu při 
řešení přípravy další 
lokality 
 

Vlastní podnět k.ú. Město ZR 
k.ú. Zámek ZR 

 Na základě jednání vedení města, 
architekta města a odborů OP a RÚP 

 



 

 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 

1) Uzavření 
Smlouvy o 
nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Brodská 

1905/33/26 

31 m2 bydlení 

2) Prominutí 
úhrady části 
poplatku z 
prodlení  

Prominutí 
ve výši 
309.187 Kč 

ZR 1 
Libušínská 
191/38/8 

-- bydlení 

3) Výpověď nájmu 
bytu   

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Brodská 

1905/33/22 

31 m2 bydlení 

4) Úhrada za 
nájem prostor, 
využívaných 
pro uskladnění 
věcí 
z vyklizených 
bytů 

1.000 
Kč/měsíc 

Žďár nad 
Sázavou 

- uskladnění věcí 

5) Sídlo 
zapsaného 
spolku 

-- ZR 1 nám. 
Republiky 

75/2 

-- -- 


