
POŘAD 
57.  schůze rady města konané dne 30. 12. 2016 v 9:00 hod. 

 

1.                                         Souhlas s přijetím darů a následné 
rozpočtové opatření 
Anotace: 
Žádost o schválení přijetí darů a 
následného rozpočtového opatření pro 
PO MŠ Žďár nad Sázavou 

Mat.890/2016/POMŠ Mgr. Klusáková 

2. Schválení výběru 
Anotace: 
Schválení výběru uchazeče pouze 
z jedné podané nabídky. 

Mat.897/2016/p.o.SSm Mgr. Šerák 

3. Souhlas s přijetím daru 
Anotace: 
Žádost o schválení přijetí daru pro p.o. 
Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou 

Mat.898/2016/p.o.SSm Mgr. Šerák 

4. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

 

Mat.891/2016/OP Dr. Prokopová 

5. Byty a nebytové prostory 
Anotace: viz přiložená tabulka 

 

Mat.892/2016/OP Dr. Prokopová 

6. Přesun mezi položkami rozpočtu 
Anotace: 
Žádost o změnu v rozpočtu na rok 2016 

přesunem mezi položkami. 

Mat.893/2016/KMJS Mgr. Štefková 

7. Rozpočtové opatření č. 8 (dotace) 
Anotace: 
Přijetí dotací v období od ZM dne 
15.12.2016 do konce roku 2016. 

 

Mat. 894/2016/OF Ing. Turinská 

8. Vyhodnocení dotačního programu 
„Obnova kulturních památek a 
obnova arch. cenných staveb“, 
včetně VPS 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí o dotace 
podaných v rámci programu „Obnova 
kulturních památek a obnova 
architektonicky cenných staveb“, návrh 
na uzavření veřejnoprávních smluv. 

Mat. 895/2016/RUP Ing. Škodová 

9. Family a Senior Point – vyhodnocení 
výběrového řízení 
Anotace: 
Město vyhlásilo výběrové řízení na 
zajištění provozu Family Pointu a Senior 
Pointu, a to buď samostatně každý 
point, nebo společný point. Hodnotící 
komise po vyhodnocení výběrového 
řízení doporučila rady města schválení 

Mat.898/2016/OS Ing. Krábek 



výběru z jediné nabídky a schválení 
uzavření smlouvy o dílo s tímto 
uchazečem. 

 
 

10. Smlouva o poskytnutí dotace 
Anotace: 
Město podporuje prorodinnou politiku, a 
to zejména podporou činnosti rodinných 
center. Pro příští rok město podalo 
žádost fo Fondu vysočiny žádost o 
poskytnutí dotace na projekt „Podpora 
prorodinné politika města Žďáru nad 
Sázavou 2017“ na kterou byla 
schválena dotace. 

 

Mat.899/2016/OS Ing. Krábek 

11. Veřejnoprávní smlouva k zajištění 
SPOD 
Anotace. 
Městský úřad, oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí, v souladu s ustanovením 
§16 zák. 359/1999 Sb. o sociálně-právní 
ochraně dětí a metodického pokynu 
MPSV ČR ze dne 2.11.1995 zajišťuje 
pohotovost v době mimo pracovní dobu 
úřadu. Mezi městy bývalého okresu je 
uzavřena veřejnoprávní smlouva o 
výkonu této pohotovosti. OSPOD 
navrhuje vypovězení této smlouvy. 
 

 

Mat.900/2016/OS Ing. Krábek 

12. Problematika PO Knihovna M. J. 
Sychry Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
Ukončení pracovního poměru  
Mgr. Danuše Štefkové – poděkování a 
mimořádná odměna 

Mat.896/2016/MST p. místostarosta 

13. 
Různé 

  

 

 

PRO INFORMACI: 
 
Kniha VIZE ZR 2050       p. starosta 
 



Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 891/2016/OP dne 30.12.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

včetně objektu 
-vyhlášení záměru 

Bytové družstvo 
Purkyňova 454/7 – 
Žďár, družstvo, ZR  

k.ú. Zámek ZR 
ul. Purkyňova, ZR 2 

735/3 – zast.pl., 370 m2 
jeho součástí je objekt 
k bydlení č.p. 454, or.7 
 

Převod bytového domu na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

b) 
 

Pronájem pozemku 
-schválení Dohody o 
ukončení platnosti 
nájmu 
 

ČR – Okresní soud 
Žďár nad Sázavou 

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

část p.č. 6181 a 6215 Umístění ocelového sloupu pro vnější 
kamerový systém, sloužící k ostraze 
objektu 
 

c) Prodej pozemku 
-vyhlášení záměru 

Vlastní podnět k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
lok. Klafar III – C1 
 

8026/1 – orná půda ve 
výměře 890 m2 

Výstavba rodinného domu 

d) 
 

Finanční dar městu 
-schválení 

Cooper-Standard 
Automotive ČR s.r.o. 
 

 160.000,-- Kč Zajištění kulturní akce Den Žďáru 
v červnu 2017 

e) Finanční dar městu 
-schválení 

Cooper-Standard 
Automotive ČR s.r.o. 
 

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

objekt č.p. 1496, který je 
součástí pozemku  
p.č. 2159 
800.000,-- Kč 
 

Stavební úpravy v objektu zimního 
stadionu – úpravy stávajících a 
vybudování nových šaten 
 

 



Obsah byty a prostory slouzfcf podnikanf: 

Bod I Druh ukonu Najemne Lokalita v I m• I Vyuiiti 
ZR (rozsah) 

a) Smlouva o 49,46 ZR 3 31,00 m' bydlenf 
najmu bytu Kc/m2/mes. Brodska 

1936/35/9 
b) Prodlouzeni die navrhu ZR6 byt bydleni 

smlouvy o bytoveho Palachova zvlastniho 
najmu bytu druzstva 2234/70/6 urceni 

c) Prodlouzen I die navrhu ZR6 byt bydleni 
smlouvy o bytoveho Palachova zvlastniho 
najmu bytu druzstva 2234/70/1 urcenl 

d) Predchozi 590.704 ZR 763,68 m" prostory slouzlcl 
souhlas Kc/rok nam. podnikani 
s prevodem vcetne DPH Republiky 
najmu 61/20 

e) Zruseni 1000 ZR 14,95 m2 prostory urcene pro 
usneseni Kc/m2/rok Dolni ulice podnikani 
c.878t2016tOP 165/1 

f) Schvaleni 1000 ZR 14,95 m' prostory urcene pro 
smlouvy o Kc/m2/rok Dolni ulice podnikani 
najmu prostor 165/1 
slouzicich 
podnikanl 


