
POŘAD 
60. schůze rady města konané dne 13. 2. 2017 

 

1. Návrh opatření v Relaxačním centru 
Anotace: 
PO SPORTIS předkládá radě města 
návrh opatření v Relaxačním centru 

Mat.949/2017/Sportis Dr. Kovařík 

2. Udělení ocenění města Žďár n. S.  
Anotace: 
Návrh na udělení ocenění města Žďáru 
nad Sázavou za kalendářní rok 2016.  
 

 

Mat.938/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

3. Obecně závazná vyhláška  
o stanovení spádových obvodů ZŠ  
Anotace: 
Obecně závazná vyhláška města č. 
1/2017 o stanovení spádových obvodů 
základních škol zřizovaných městem Žďár 
nad Sázavou a části školských obvodů 
základních škol zřízené městem Žďár nad 
Sázavou  

 

Mat.939/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

4. Kritéria pro přijímání dětí do 1.tříd ZŠ 
a PO MŠ 
Anotace: 

Ředitelé PO základních škol a PO MŠ ve 

Žďáře nad Sázavou předkládají radě 

města na vědomí Kritéria pro přijímání 

dětí do 1. tříd základních škol a Kritéria 

přijímání dětí do PO MŠ ve Žďáře nad 

Sázavou pro školní rok 2017/2018.  

 

 

Mat.940/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

5. Vyhodnocení dotačního programu 
Sportoviště 2017 
Anotace: 
Návrh na vyhodnocení žádostí dotačního 
programu Sportoviště 2017 navržené 
Komisí pro sport a volný čas. 

Mat.942/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

6. Výběrová řízení za rok 2016 
Anotace: 
Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
hrazených z finančních prostředků města 
Žďáru n.S.ukládá povinnost předložit radě 
města roční přehled šech realizovaných 
zakázek 

Mat.943/2017/ORUP Ing. Škodová 

7. Majetkoprávní jednání 
Anotace viz přiložená tabulka 

Mat.944/2017/OP Dr. Prokopová 



 

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

 

Mat.945/2017/OP Dr. Prokopová 

9. Doplnění pořadníku DPS 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má k dispozici 
celkem 2013 bytů v DPS. Ročně požádá 
o přidělení bytů v DPS asi 50 klientů. Při 
splnění všech kritérií jsou tito zapsáni do 
seznamu uchazečů, z něhož jsou vybírání 
zájemci s nejvyšším předpokladem využití 
pečovatelské služby. Z těchto osob je 
sestaven pořadník schvalovaný radou 
města. 
 

Mat.946/2017/OS Ing. Krábek 

10. Udělení výjimky DPS 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou postupuje při 
přidělení bytů v DPS ve Žďáře nad 
Sázavou dle kritérií, která schválila rada 
města na svém dřívějším zasedání. 
Jednou z podmínek pro přidělení bytu 
v DPS je adresa trvalého pobytu na 
území, ve kterém Městský úřad ve Žďáře 
nad Sázavou vykonává státní správu. 
Jedná se tedy o území MěÚ s rozšířenou 
působností. 

Mat.947/2017/OS Ing. Krábek 

11. Koncepce města Žďár n.S. pro oblast 
závislostí 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou hodlá řešit 
problematiku závislosti komplexně. Ve 
spolupráci s odborníky z řad neziskových 
organizací, škol a dalších osob vytvořilo 
koncepci pro tuto oblast, která byla 
v konečné verzi dopracována na konci 
roku 2016. 

Mat.948/2017/OS  Ing. Krábek 

12. Hodnocení ředitelů PO města 
Anotace: 
Rada města dne 3.10.2016 schválila 
Pravidla pro výkon funkce a hodnocení 
ředitelů neškolských PO. Dle těchto 
Pravidel je jedním z cílů transparentní 
stanovení hodnotících kritérií ředitelek a 
ředitelů. Tento materiál představuje 
základní hodnocené oblasti a kritéria 
projednaná uvolněnými zastupiteli 
s řediteli PO pro rok 2017. 

 

Mat.950/2017/Star. p. starosta 

13. 
Různé 

  

 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 944/2017/OP dne 13.2.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) 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 

b) 
 

Prodej pozemku 
-rozhodnutí RM o 
přípravě vyhlášení 
záměru 
 

Vlastníci RD po 
přestavbě objektů býv. 
výměníkových stanic 

k.ú. Město ZR 
ul. Pelikánova 
ul. Makovského 
ul. Špálova 
ul. Štursova, vše ZR 7 
 

části 4669/1 – ostatní 
plocha, jiná pl. 

Po zpracování území do mapového 
podkladu architektem města a návrhu, které 
pozemky by mohly být předmětem prodeje 
za účelem rozšíření pozemků u bývalých 
výměníkových stanic 

c) Prodej pozemku 
-vyhlášení záměru 

KARPATIAN STAV 
PRAG s.r.o., Praha 

k.ú. Stržanov 
 

84 – ost.pl., jiná pl. 
250 m2 

Býv. zahrada - výstavba nového objektu po 
likvidaci stávajícího domu na p.č. 82 
 

d) 
 

Směna pozemků 
-vyhlášení záměru 

44 podílnických obcí  
a LDO Přibyslav 
 

k.ú. Březí n.Oslavou 
k.ú. Obyčtov  
k.ú. Ostrov n.Oslavou 
k.ú. Lhotka u Žďáru 
n.S. 
 

Lesní pozemky – viz 
příloha 

Směna lesních pozemků 

e) 
 

Pronájem pozemku 
-vyhlášení záměru 

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

6335 – zast.pl. - 20 m2 Stávající stavba Prefa garáže v lokalitě 
„Druhák“ 

f) 
 

Pronájem a výpůjčka 
pozemku 
-schválení 
 

Manž. J. a J. W., 
Jesenice, Praha 
 

k.ú. Město ZR 
Vnitřní, ZR 5 

část 2482 – ost.pl., zeleň 
-   50 m2 
- 145 m2 

Zahrádka a údržba zeleně u BD Vnitřní 

g) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Společenství vlastníků 
Wolkerova 
1,3,5,7,9,11, ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Wolkerova, ZR 4 

3887 Opravy BD – výměna stáv.balkonů za 
lodžie, u vybraných domů nově zřízené 
lodžie, bleskosvod 
 

h) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Společenství pro dům 
Brodská č.p. 1911-
1915, ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Brodská, ZR 3 

963/1 Stavební úpravy BD – přístavba železobet. 
lodžií,  



i) 
 

Věcné břemeno 
-schválení po 
zaměření GP 

Satt a.s., ZR k.ú. Město ZR, 
ul. Nádražní, ZR 6 
ul. Haškova, ZR 6 
ul. Palachova, ZR 6 
 

Viz text Rekonstrukce horkovodu  
Stavba – Žďár nad Sázavou – Nádražní, 
šachta N29-N31,  
Stavba - Žďár nad Sázavou – Nádražní-
Haškova 
Stavba – Žďár nad Sázavou – šachta N31, 
N35-37, Nádražní-Palachova 
 

j) 
 
 

Věcné břemeno 
-schválení po 
zaměření GP 

Satt a.s., ZR k.ú. Město ZR, 
ul. Palachova, ZR 6 
 

Viz text Horkovodní přípojka 
Stavba – Žďár nad Sázavou – ul. 
Palachova – hork.příp. k 5 ZŠ 
 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  
 

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

k.ú. Stržanov 
 
 

35/1, 178/1, 178/15 Kabelové vedení NN a přípojková skříň - 
Stavba – Stržanov: přípojka NN, hřiště 
 

l) 
 

Smlouva 
- schválení 

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

3259, 3275, 3319/1, 
3382/1, 3701/1 
 

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

 



 

 

 Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 

 
a) 

Zvýšení 
odměny za 
správu bytů o 
inflaci – 
uzavření 
dodatků 

 
71,40 Kč/byt 

bez DPH 

 
Žďár nad 
Sázavou 

Byty, 
prostory 
sloužící 

podnikání, 
garážová 

stání 

 
bydlení 

b)  Vyhlášení 
záměru na 
pronájem bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Revoluční  

1871/30/36 

31,00 m2 bydlení  

 
C 

Vyhlášení 
záměru na 
pronájem bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Brodská 

1932/43/2 

31,00 m2 bydlení  

 
d) 

Změna smlouvy 
o nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 
Brodská 

1825/11/27 

31,00 m2 bydlení 

 
e) 

Změna smlouvy 
o nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 
Brodská 

1876/27/3 

31,00 m2 bydlení 

f) Změna smlouvy 
o nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 
Brodská 

1825/11/19 

31,00 m2 bydlení 

g) Uzavření 
smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 
Libušínská  
2284/15/17 

49,97 m2 bydlení DPS 

h) Dohoda o 
ukončení nájmu 
bytu a uzavření 
smlouvy o 
nájmu bytu 

27,65 
Kč/m2/měs. 

ZR 
Libušínská  
203/11/58 

21,52 m2 bydlení DPS 

 
i) 

Souhlas 
s umístěním 
sídla spolku 

 
-- 

ZR 3 
Okružní 925 

 
-- 

činnost spolku 

j) Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 
600 
Kč/m2/rok 

ZR 
Dolní ulice 
165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 

k) Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

nabídka 
Kč/m2/rok 

ZR 
náměstí 
Republiky 
č.p.294 

271,28 m2 prostory určené pro 
podnikání 


