


Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1008/2017/OP dne 27.3.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Výpůjčka pozemku 

- vyhlášení záměru 
 

Aquasys s.r.o., ZR k.ú. Město ZR 
lok. PZ Jamská, ZR 1 
 

9523/3 – orná p.-2395 m2 
9522– ost.pl. – 356 m2 
9521/12 – ost.pl.– 287 m2 
9525/5 – orná p.–1006 m2 
9512/23 – orná p.480 m2 

Úprava a údržba pozemku, dále umístění 
poutače s označením společnosti a 
naváděcím systémem k sídlu společnosti 

b) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

O. a L. Z., ZR 
M. B., ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Pelikánova 
ul. Makovského, ZR 7 
 

4669/1 – ost.pl., jiná pl. 
-cca 127 m2 
4669/1 – ost.pl., jiná pl. 
-cca 75 m2 
 

Rozšíření pozemků přiléhajících k rodinným 
domům po přestavbě býv.výměníkových 
stanic v sídlišti Vodojem 
 

c) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

M. N., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6585 – zast.pl. - 19 m2 Stávající stavba Prefa garáže v lokalitě „U 
Zdaru“ 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

A. J., Lhotka k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6579 – zast.pl. - 18 m2 Stávající stavba Prefa garáže v lokalitě „U 
Zdaru“ 

e) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

Mgr.Š. S.,  
Bílkovice n.Svit. 
 
 

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

6272 – zast.pl. - 18 m2 Stávající stavba Prefa garáže v lokalitě 
„Druhák“ 

f) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

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

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

g) 
 

Dohoda o ukončení 
pachtu k pozemkům  

ZD Nové Město n.Mor. 
Lukáš Holoubek, 
Budeč  
Pavel Šimůnek, Budeč 
 

k.ú. Město ZR 
lok. Krejdy  
k.ú. Budeč u ZR  
lok. Vetla  

9119/2, 9121/2, 9121/3, 
9122/2, 9123/2, 9120/2, 
8952/2, 8937/2 
447/2, 472/1, 447/3 

Ukončení části pachtu k pozemkům po 
výkupech pro realizaci akcí města 

 

h) 
 

Nabytí inženýrských 
sítí po výstavbě 
- vyhlášení záměru 
na nabytí  
s následným 
vkladem do majetku 

Výstavba Klafar s.r.o., 
ZR 
SVK Žďársko, ZR 

k.ú. Město ZR, 
lok. Klafar 
ul. Rytecká, ZR 3 
 
 

Vodovod a kanalizace Převod dokončených inženýrských sítí po 
stavbě OS Klafar II - ul. Rytecká, ZR – 
technická infrastruktura pro 8 RD 
 



i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

Ing. F. a M. L., ZR k.ú. Město ZR, 
ul. Nezvalova, ZR 1 
 

3976, 3983 Přístup a příjezd – obslužný vjezd z ul. 
Nezvalova v rámci novostavby garáže a 
skladu u RD č.p.119 
  

j) 
 
 

Věcné břemeno 
- schválení  
 

V. K., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Mánesova, ZR 7 
 
 

4669/1, 4669/53 Nová vodovodní přípojka k RD č.p. 1340 
 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

M. a R. Š., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Vnitřní, ZR 5 
 
 

2480/2 
 

Přístavba venkovního schodiště do zahrady 
k bytu č.1 – BD č.p. 1040 
 

l) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 
 

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město ZR 
Doležalovo nám.,ZR1 

343 Kabelové vedení VN – stavba Žďár n.S., 
Horní:kab.smyčka VN, AGRO Měřín 

m) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

ČR – ŘSD Praha,s.p.o. 
správa Jihlava 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jungmannova, 
ZR1 
 

2201/1 Plynovodní přípojka v rámci stavby 
Revitalizace sportovní zóny 

n) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

ČR – ŘSD Praha,s.p.o. 
správa Jihlava 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Novoměstská, 
ZR1 
 

4976/1 Vedení VO v rámci stavby Rozšíření 
veřejného osvětlení, ul. Novoměstská 

o) 
 

Smlouvy o bezúplat. 
Převodu 
- schválení 

TJ Žďár n.S., 
Čs.svaz chovatelů, 
okr.org.ZR, 
ČR-Prob.a 
mediač.služba, Praha 
 
 

Movitý majetek čalouněná lavice, 
elektrická bruska, 
stojanová vrtačka, 
police 
 

Převod nepotřebného majetku z vlastnictví 
města 

 



a) - Společnost AQUASYS spol. s r. o. se sídlem Jamská 2488/65, ZR 1, požádala o 
výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9523/3 – orná 
půda ve výměře 2 395 m2, p. č. 9522 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 356 
m2, p. č. 9521/12 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 287 m2, p. č. 9525/5 – orná půda ve 
výměře 1 006 m2 a p. č. 9512/23 – orná půda ve výměře 480 m2 – vše v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem úpravy – srovnání do roviny, osetí 
zeleně a pravidelné údržby pozemků na vlastní náklady, dále na pozemku p. č. 9512/23 
umístění poutače s označením společnosti a naváděcího systému k sídlu společnosti 
AQUASYS (po odsouhlasení s městským architektem). Výše uvedené pozemky sousedí 
s pozemky ve vlastnictví společnosti AQUASYS s.r.o., jsou zatížené vedením VN, nejsou 
udržovány a tvoří nevzhledný blok v průmyslové zóně. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Z hlediska ÚP bez komentáře. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Souhlasíme za podmínek: 
Žadatel zajistí splnění případných požadavků vlastníků a správců sítí na dotčených 
pozemcích. 
Povolení a realizace poutače – podmínky budou stanoveny po předložení konkrétního 
návrhu poutače. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9523/3 – orná půda ve 
výměře 2 395 m2, p. č. 9522 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 356 m2, p. č. 
9521/12 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 287 m2, p. č. 9525/5 – orná půda ve výměře 
1 006 m2 a p. č. 9512/23 – orná půda ve výměře 480 m2 – vše v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem úpravy pozemků zatížených 
vedením VN – srovnání do roviny, osetí zeleně a pravidelné údržby pozemků na vlastní 
náklady, dále na pozemku p. č. 9512/23 umístění poutače s označením společnosti a 
naváděcího systému k sídlu společnosti AQUASYS (po odsouhlasení s městským 
architektem)  - za předpokladu splnění stanovených podmínek: 
- Žadatel zajistí splnění případných požadavků vlastníků a správců sítí na dotčených 
pozemcích. 
- Povolení a realizace poutače – podmínky budou stanoveny po předložení konkrétního 
návrhu poutače. 

(příloha č. 1) 
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b) - Vlastníci rodinných domů, postavených v rámci přestavby výměníkových stanic, 
požádali město o odprodej pozemků ve vlastnictví města, přiléhajících k bývalým 
výměníkovým stanicím. Rada města na svých předchozích zasedáních rozhodla 
v současné době nevyhlašovat záměr s tím, že se tyto prodeje projednají až po 
stabilizaci území Žďár nad Sázavou 7. Architekt města toto území zpracoval do 
mapového podkladu a navrhl, které pozemky by mohly být předmětem prodeje za účelem 
rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic. Vzhledem ke skutečnosti, že někteří 
vlastníci výměníkových stanic žádají o odprodej i v současné době, předkládáme radě 
města k rozhodnutí, zda v současné době může dojít k prodeji pozemků u výměníkových 
stanic, a to dle mapového podkladu, zpracovaného architektem města.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření organizační složky TSBM ZR: 
Z hlediska TSBM bez připomínek. 

 
- Radě města dne 13. 2. 2017 byl předložen k projednání níže uvedený návrh usnesení:  
Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru připravit vyhlášení záměru na prodej 
pozemků v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 – rozšíření pozemků u bývalých výměníkových 
stanic, a to dle návrhu a v rozsahu mapového podkladu architekta města. 
 
- Rada města po projednání přijala níže uvedené usnesení: 
Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků v lokalitě Žďáru nad 
Sázavou 7 – rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic, a to dle návrhu a v 
rozsahu mapového podkladu architekta města. 
 
- Po tomto rozhodnutí RM byla těmto žadatelům ze strany města až do doby stabilizace 
tohoto území nabídnuta opětovně možnost dlouhodobého pronájmu pozemků. 
 
- Na uvedenou nabídku pronájmu pozemku kladně reagovali pouze 2 zájemci. 
- Dne 28. 2. 2017 bylo k této nabídce doručeno vyjádření manželů O. a L. Z., bytem ZR 
7, ve kterém souhlasí s nabídkou pronájmu pozemku p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – 
části ve výměře cca 127 m2 s využitím na zahrádku u RD č.p. 1654 v ul. Pelikánova 36, 
ZR 7, avšak ze strany města požadují souhlas s možností oplocení dotčeného pozemku 
snadno odstranitelným plotem bez betonování, příp. živým plotem – více viz dopis - 
příloha č. 2 a) 
 
- Dne 1. 3. 2017 bylo k této nabídce rovněž doručeno vyjádření p. M. B., bytem Křižánky, 
ve kterém souhlasí s nabídkou pronájmu pozemku p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – části 
ve výměře cca 75 m2 s využitím na zahrádku u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7, 
avšak ze strany města požaduje rovněž souhlas s možností oplocení dotčeného 
pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování, příp. živým plotem – více viz 
dopis - příloha č. 2 b) 
 
- Dále dne 19. 2. 2017 manželé L. a J. Z., bytem ZR 7, sdělili, že nemají zájem o 
pronájem části přilehlého pozemku u jejich domu.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb MěÚ ZR a TSBM souhlasí s pronájmem 
pozemků bez připomínek. 
 
Počet stran:  2  
Počet příloh: 2 



Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – 
ostatní pl., jiná plocha – části ve výměře cca 127 m2 s využitím na zahrádku u RD č.p. 
1654 v ul. Pelikánova 36, ZR 7, a dále části ve výměře cca 75 m2 s využitím na zahrádku 
u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7 - rozšíření pozemků u bývalých výměníkových 
stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 (dle mapového podkladu) s možností oplocení 
dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování. 

(příloha č. 2 a), 2 b)) 
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c) - Paní Bc. M. N., trvale bytem ZR 1, požádala o pronájem pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6585 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti 
se změnou vlastníka garáže na základě kupní smlouvy ze dne 13. 1. 2017, právní účinky 
zápisu do KN dne 14. 12. 2016. Dosud byl předmětný pozemek užíván na základě 
uzavřené nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku s městem Žďár nad Sázavou 
ze dne 17. 5. 2011 a p. J. B., trvale bytem ZR 6. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
pozemku. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6585 – zastavěná plocha ve 
výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou 
PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného 
vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 

 (příloha č. 3) 
 
 

d) - Pan A. J., trvale bytem Lhotka, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 6579 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti se 
změnou vlastníka garáže na základě v souvislosti se změnou vlastníka garáže na 
základě Usnesení Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 13. 10. 2016, nabytí 
PM dne 17. 10. 2016 – dědictví po zemř. otci J. J., posl. bytem ZR 3. Dosud byl 
předmětný pozemek užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy o dočasném užívání 
pozemku s býv. čsl. státem - MěstNV Žďár nad Sázavou ze dne 15.3.1978 a manžely J. 
a V. J., trvale bytem ZR 3. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
pozemku. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6579 – zastavěná plocha ve 
výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou 
PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného 
vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 

 (příloha č. 3) 
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e) - Paní Mgr. Š. S., trvale bytem Bílovice nad Svitavou, požádala o pronájem pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6272 – zastavěná plocha ve výměře 18 
m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1, pod řadovou PREFA 
garáží v souvislosti se změnou vlastníka garáže na základě darovací smlouvy ze dne 
25.5.2016, právní účinky zápisu do KN dne 31. 5. 2016. Dosud byl předmětný pozemek 
užíván rodiči žadatelky na základě uzavřené nájemní smlouvy o dočasném užívání 
pozemku s býv. čsl. státem - MěstNV Žďár nad Sázavou ze dne 24. 10. 1986 a manžely 
D. a A. K., oba trvale bytem ZR 3. 
  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
pozemku. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6272 – zastavěná plocha ve 
výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou 
PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného 
vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 

 (příloha č. 4) 
 
 

f) - Pan M. F., trvale bytem ZR 7, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 6335 – zastavěná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti se 
změnou vlastníka garáže na základě kupní smlouvy ze dne 13. 12. 2016, právní účinky 
zápisu do KN dne 14. 12. 2016. Dosud byl předmětný pozemek užíván na základě 
uzavřené nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku s městem Žďár nad Sázavou 
ze dne 26. 2. 1996 a p. Č. C., dříve trvale bytem ZR 3, nyní bytem Matějov. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
pozemku. 

 
- Rada města dne 13. 2. 2017 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6335 – zastavěná plocha ve 
výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou 
PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného 
vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 14. 2. do 16. 3. 2017.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. M. F., trvale bytem ZR 7, a to p. č. 6335 – zastavěná 



plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – 
pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku 
jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně. 

 (příloha č. 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 4

JANTUP
Mnohoúhelník



g) - Na základě uskutečnění výkupů pozemků pro realizaci staveb města, je RM 
předkládáno ke schválení ukončení nájmů s uživateli jednotlivých pozemků určených 
k zemědělskému obhospodařování v k. ú. Město Žďár a  k. ú. Budeč u ZR, na základě 
uzavření dohod mezi  ZD Nové Město na Moravě, p. P. H., Budeč a p. P. Š., Budeč. 
Jedná se o níže uvedené pozemky: 

 
k.ú Město Žďár  - stavební úpravy cesty - p.č. 9124 - Krejdy 
      
 Název KU Parcelní číslo výměra k 

výkupu v m2 
(P) Zkratka 
druhu poz. 

pův.číslo LV Pachtýř 

Město Žďár 9119/2 223 orná půda 794 ZD Nové Město na Mor. 

Město Žďár 9121/2 680 orná půda 4880 ZD Nové Město na Mor. 

Město Žďár 9121/3 3 orná půda 4880 ZD Nové Město na Mor. 

Město Žďár 9122/2 7 orná půda 3433 ZD Nové Město na Mor. 

Město Žďár 9123/2 4 orná půda 4114 ZD Nové Město na Mor. 

Město Žďár 9120/2 12 orná půda 481 ZD Nové Město na Mor. 

      
k.ú Město Žďár  - stavební úpravy cesty - p.č. 8927 - pod Siglovcem 
      
Název KU Parcelní číslo výměra k 

výkupu v m2 
(P) Zkratka 
druhu poz. 

Číslo LV Pachtýř 

Město Žďár 8952/2 785 orná půda 1646 ZD Nové Město na Mor. 

Město Žďár 8937/2 541 orná půda 4787 ZD Nové Město na Mor. 

      
k.ú Budeč u Žďáru n.S.  - stavební úpravy cesty -  stezka Žďár n.S.-Nové Veselí 
      
Název KU Parcelní číslo výměra k 

výkupu v m2 
(P) Zkratka 
druhu poz. 

Číslo LV Pachtýř 

Budeč u ZR 447/2 -PK 23/2 1105 orná půda 4 P. H., Budeč 

Budeč u ZR 447/3 - PK 23/3 142 orná půda 155 P. Š., Budeč 

Budeč u ZR 472/1 -PK29/10 1430 ost.plocha 4 P. H., Budeč 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 4 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření dohod o ukončení 
nájmu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s uživateli jednotlivých 
pozemků určených k zemědělskému obhospodařování v k. ú. Město Žďár a k. ú. Budeč u 
ZR, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a jednotlivými nájemci - ZD 
Nové Město na Moravě, p. P. H., Budeč a p. P. Š., Budeč, v předloženém znění. 

(příloha č. 5 a), 5 b), 5c), 5 d)) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Dohoda 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi: 
 
1. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01  Žďár nad Sázavou, zastoupeným 

starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 295841, DIČ CZ00295841, straně jedné (dále jen 
pronajímatel) 

a 
 
2. Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, Petrovická 857, 592 31  Nové Město na 

Moravě, zastoupené ing. Kamilem Zajíčkem, předsedou představenstva, IC 144924, na straně 
druhé (dále jen nájemce) 

 
I. 

 
Město Žďár nad Sázavou je na základě Kupní smlouvy ze dne 14.9.2016 vlastníkem pozemků:  
p.č. 9119/2, orná půda ve výměře 223 m2, p.č. 9121/2, orná půda ve výměře 680 m2,  
p.č. 9121/3, orná půda ve výměře 3 m2, p.č. 9122/2, orná půda ve výměře 7 m2,  
p.č. 9123/2, orná půda ve výměře 4 m2,  
dále na základě Kupní smlouvy ze dne 22.9.2016 je vlastníkem pozemku p.č. 9120/2, orná půda 
ve výměře 12 m2,  
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště 
Žďár nad Sázavou pro k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, na LV č. 1. 

 
II. 
 

Nájemce užívá pozemky v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na základě 
Pachovních smluv. 

III. 
 
Město Žďár nad Sázavou, jako nový vlastník, využije pozemky ke stavebním úpravám cesty 
k chatové lokalitě v Krejdách, Žďár nad Sázavou. Vzhledem k tomu, že se na pozemcích, 
uvedených v bodě I., stavba komunikace již nachází, nebude k nim účtováno nájemné. 
 

IV. 
 

Obě strany se výslovně dohodly, že nájem pozemků uvedených v čl. I. této dohody bude ukončen 
ke dn 31.3.2017. 
 
Tato dohoda byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou dne 27.3.2017. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
…………………………………….   ………………………………………. 
Mgr. Zdeněk Navrátil     Ing. Kamil Zajíček 
starosta města Žďáru nad Sázavou   předseda představenstva ZD Nové Město n.M. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 5 a)



 

 

 

Dohoda 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi: 
 
1. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01  Žďár nad Sázavou, zastoupeným 

starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 295841, DIČ CZ00295841, straně jedné (dále jen 
pronajímatel) 

a 
 
2. Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, Petrovická 857, 592 31  Nové Město na 

Moravě, zastoupené ing. Kamilem Zajíčkem, předsedou představenstva, IC 144924, na straně 
druhé (dále jen nájemce) 

 
I. 
 

Město Žďár nad Sázavou je na základě Kupní smlouvy ze dne 19.12.2016 vlastníkem pozemku p.č. 
8952/2, orná půda ve výměře 785 m2a na základě Darovací smlouvy ze dne 19.12.2016 je 
vlastníkem pozemku p.č. 8937/2, orná půda ve výměře 541 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou pro k. ú. Město Žďár, 
obec Žďár nad Sázavou, na LV č. 1. 

 
II. 
 

Nájemce užívá pozemky v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na základě 
Pachovních smluv. 

III. 
 
Město Žďár nad Sázavou, jako nový vlastník, využije pozemky ke stavebním úpravám cesty, mimo 
jiné i k chatové lokalitě pod rybníkem Siglovec Žďár nad Sázavou. 
 

IV. 
 

Pachtovné za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 za pozemek p.č. 8952/2 v k.ú. Město Žďár činí 
102,-- Kč, za pozemek p.č. 8937/2 v k.ú. Město Žďár činí 76,-- Kč a je splatné na základě vystavené 
faktury k 31.12.2017. 

V. 
 
Obě strany se výslovně dohodly, že nájem pozemků uvedených v čl. I. této dohody bude ukončen 
ke dni 31.12.2017. 
 
Tato dohoda byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou dne 27.3.2017. 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
…………………………………….   ………………………………………. 
Mgr. Zdeněk Navrátil     Ing. Kamil Zajíček 
starosta města Žďáru nad Sázavou   předseda představenstva ZD Nové Město n.M. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 5 b)



 

 

 
 

Dohoda 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi: 
 
 
1. Městem Žďár nad Sázavou, IČO 295841, zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem 

straně jedné (dále jen pronajímatel) 
a 
 
2. Lukášem Holoubkem, Budeč  PSČ 592 14, IČ 75111098, na straně druhé (dále jen 

nájemce) 
 
 

I. 
 
Město Žďár nad Sázavou je na základě Kupní smlouvy ze dne 20.5.2016 vlastníkem pozemku p.č. 
447/2 (původně část p.č. 23/2 - PK), orná půda ve výměře 1105 m2 a pozemku p.č. 472/1 
(původně část 29/10 – PK), ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 1430 m2, zapsaných 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad 
Sázavou pro k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou, obec Budeč, na LV č. 209 

 
II. 
 

Nájemce užívá pozemky p.č. 447/2 (původně část p.č. 23/2 - PK), orná půda ve výměře 1105 m2 a 
p.č. 472/1 (původně část 29/10 – PK), ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 1430 m2 na 
základě Nájemní smlouvy ze dne 12.12.2008. 
 

III. 
 
Město Žďár nad Sázavou, jako nový vlastník, využije pozemky p.č. 447/2 a p.č. 472/1 v  k.ú. Budeč 
u Žďáru nad Sázavou pro účely realizace akce – stezka Žďár nad Sázavou – Nové Veselí. 
 

IV. 
 

Obě strany se výslovně dohodly, že nájem pozemku uvedeného v čl. II. této dohody bude ukončen 
ke dni 31. 1. 2017. 
 
Tato dohoda byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou dne 27.3.2017. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………………. 
Mgr. Zdeněk Navrátil     Lukáš Holoubek 
starosta města Žďáru nad Sázavou    

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 5 c)



 

 

 
 

Dohoda 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi: 
 
 
1. Městem Žďár nad Sázavou, IČO 295841, zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem 

straně jedné (dále jen pronajímatel) 
a 
 
2. Pavlem Šimůnkem, Budeč  PSČ 592 14, IČ 605 73 457 na straně druhé (dále jen 

nájemce) 
 
 

I. 
 
Město Žďár nad Sázavou je na základě Kupní smlouvy ze dne 18.5.2016 vlastníkem pozemku p.č. 
447/3 (původně část p.č. 23/3 - PK), orná půda ve výměře 142 m2 zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou pro k. 
ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou, obec Budeč, na LV č. 209 

 
II. 
 

Nájemce užívá pozemek p.č. 447/3 (původně část p.č. 23/3 - PK), orná půda ve výměře 142 m2 na 
základě Nájemní smlouvy. 
 

III. 
 
Město Žďár nad Sázavou, jako nový vlastník, využije pozemek p.č. 447/3 k.ú. Budeč u Žďáru nad 
Sázavou ve výměře 142 m2  pro účely realizace akce – stezka Žďár nad Sázavou – Nové Veselí. 
 

IV. 
 

Obě strany se výslovně dohodly, že nájem pozemku uvedeného v čl. II. této dohody bude ukončen 
ke dni 31. 1. 2017. 
 
Tato dohoda byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou dne 27.3.2017. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………………. 
Mgr. Zdeněk Navrátil     Ing. Pavel Šimůnek 
starosta města Žďáru nad Sázavou    

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 5 d)



h) - Společnost VÝSTAVBA KLAFAR, s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1, v souvislosti 
s přípravou výstavby nových RD nyní po vybudování technické infrastruktury stavby: 
„Obytný soubor KLAFAR II – ul. Rytecká Žďár nad Sázavou – technická a dopravní 
infrastruktura pro 8 RD“, na pozemcích p. č. 2047, 7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. 
Město Žďár ve vlastnictví města a dále na p. č. 7992/3 a 7990/1 v k. ú. Město Žďár ve 
vlastnictví společnosti Výstavba Klafar s.r.o., nabídla městu uzavření kupní smlouvy a 
převod splaškové kanalizace a vodovodu do majetku města Žďáru nad Sázavou za kupní 
cenu 1,00 Kč.  
 
Jedná se o tyto stavby, které byly zkolaudovány na základě vydaného kolaudačního 
souhlasu č.j.: ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 2016: 
SO 03 Splašková kanalizace  2. etapa pro 8 RD v hodnotě 596.579 Kč 
SO 05 Vodovod           2. etapa pro 8 RD v hodnotě 166.882 Kč 
Celkem               763.461 Kč 
 
- Následně po tomto provedeném majetkoprávním vypořádání mezi společností Výstavba 
Klafar s.r.o. a městem Žďár nad Sázavou budou tyto stavby převedeny městem do 
vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko – vkladem do majetku. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb MěÚ ZR souhlasí s tímto majetkoprávním 
vypořádáním bez připomínek.    

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí 
majetku - splaškové kanalizace a vodovodu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
z vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1, po 
vybudování technické infrastruktury stavby: „Obytný soubor KLAFAR II – ul. Rytecká 
Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD“, na základě vydaného 
kolaudačního souhlasu č.j.: ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 2016, umístěné na pozemcích 
p. č. 2047, 7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou a dále na p. č. 7992/3 a 7990/1v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti 
Výstavba Klafar s.r.o. Žďár nad Sázavou - SO 03 Splašková kanalizace 2. etapa pro 8 
RD v hodnotě 596.579 Kč a SO 05 Vodovod 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 166.882 Kč (v 
celkové hodnotě 763.461 Kč) - za kupní cenu ve výši 1,00 Kč s tím, že po uskutečnění 
převodu majetku do vlastnictví města bude následně proveden vklad majetku - splaškové 
kanalizace a vodovodu do Svazu vodovodů a kanalizací se sídlem Vodárenská 2, ZR 4. 

(příloha č. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 6





i) - Manželé Ing. F. a M. L., trvale bytem ZR 2, požádali o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k částem 
p. č. 3983 a 3976 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování obslužného vjezdu z ul. 
Nezvalova, ZR 4 (šířka cca 5,5 m, délka cca 5 m) k novostavbě garáže a skladu na p. č. 
3985 u RD č.p. 119 na p. č. 3984 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská 20, ZR 1. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemkům. Z tohoto důvodu 
nebudou tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi manžely Ing. F. a M. L., trvale bytem ZR 2 – jako 
oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na pozemcích ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 1, obec Žďár nad Sázavou, na částech p. č. 3983 a 3976 v k. ú. Město Žďár – za 
účelem umístění obslužného vjezdu z ul. Nezvalova, ZR 4 (šířka cca 5,5 m, délka cca 5 
m) k novostavbě garáže a skladu na p. č. 3985 u RD č.p. 119 na p. č. 3984 v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě ul. Novoměstská 20, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, 
údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch 
oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 7    



j) - Pan V. K., trvale bytem ZR 7, požádal o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k částem p. č. 4669/1 a 
4669/53 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování nové vodovodní přípojky k RD č.p. 
1340 na p. č. 4901 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Mánesova 19, ZR 7. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemkům. Z tohoto důvodu 
nebudou tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi p. V. K., trvale bytem ZR 7 – jako oprávněným a 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na pozemcích ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec 
Žďár nad Sázavou, na částech p. č. 4669/1 a 4669/53 v k. ú. Město Žďár – za účelem 
umístění nové vodovodní přípojky k RD č.p. 1340 na p. č. 4901 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě ul. Mánesova 19, ZR 7, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, 
oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 8) 
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k) - Manželé M. a R. Š., oba trvale bytem ZR 5, jako vlastníci bytu č. 1 v byt. domě č.p. 
1040 ul. Vnitřní 3, ZR 5, požádali o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 2480/2 v k. ú. Město 
Žďár – za účelem přístavby venkovního schodiště do zahrady v rámci stavebních úprav 
bytu č. 1 (vybourání parapetu pro osazení balkónových dvoukřídlových dveří a zřízení 
venkovního schodiště ke vchodu do bytu - ocelová konstrukce s dřevěnými nášlapy, 
uloženo na betonových patkách) v byt. domě č.p. 1040 na p. č. 2480/1 ul. Vnitřní 3, ZR 5. 

 
Se záměrem stavebních úprav v bytě č. 1 byli obeznámeni i sousední nájemci a 
spoluvlastníci bytů v uvedeném byt. domě, a to: 
pí K. P., trvale bytem ZR 5, pí B. T., trvale bytem ZR 5 a manželé J. a M. P., oba trvale 
bytem ZR 5. 
Všichni tito shora jmenovaní souhlasí se záměrem stavebních úprav v bytě č. 1 včetně 
vybudování venkovního schodiště do zahrady.    
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB bez 
připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
manžely M. a R. Š., oba trvale bytem ZR 5, – jako oprávněným – na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 2480/2 v k. ú. Město Žďár - za 
účelem umístění přístavby venkovního schodiště do zahrady v rámci stavebních úprav 
bytu č. 1 (vybourání parapetu pro osazení balkónových dvoukřídlových dveří a zřízení 
venkovního schodiště ke vchodu do bytu - ocelová konstrukce s dřevěnými nášlapy, 
uloženo na betonových patkách) v byt. domě č.p. 1040 ul. Vnitřní 3, ZR 5 - včetně 
přístupu a příjezdu k uvedenému schodišti za účelem provozu, údržby, oprav a 
rekonstrukce schodiště ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti bytové 
jednotky č. 1 v byt. domě č.p. 1040 ul. Vnitřní 3, ZR 5. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.  

 (příloha č. 9) 
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l) - V r. 2015 společnost E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, požádala o uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-1030027791/001, na pozemcích 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 333/1 a 343 v k. ú. Město 
Žďár - za účelem umístění a provozování distribuční soustavy – zemní kabelové vedení 
VN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Horní, kabel. smyčka VN, AGRO Měřín“ v lokalitě ul. 
Horní, ZR 1.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
- Rada města dne 12. 10. 2015 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 333/1 a 343, zapsaném v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za 
účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení VN v rámci stavby: „Žďár n. 
Sáz., Horní, kabel. smyčka VN, Agro Měřín“ v lokalitě ul. Horní, ZR 1, včetně přístupu a 
příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy 
ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
 
- Dne 13. 10. 2015 byla předmětná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB uzavřena. 
 
- Nyní po realizaci stavby byl předložen GP č. 4225-274/2016 ze dne 2. 3. 2017 pro 
vymezení rozsahu VB, kdy došlo k nepatrné změně umístění vedení trasy VB, a to pouze 
přes jediný dotčený pozemek p. č. 343 v k. ú. Město Žďár. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  

 
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle 
zhotoveného GP.  

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. 014330042012/001 mezi městem Žďár nad Sázavou 
– jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 4225-274/2016 ze dne 2. 3. 2017 pro 
vymezení rozsahu VB na části p. č. 343, zapsaném v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad 



Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění 
distribuční soustavy – zemní kabelové vedení VN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Horní, 
kabel. smyčka VN, AGRO Měřín“ v lokalitě ul. Horní, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za 
účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch 
oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 10) 
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m) - Město Žďár nad Sázavou je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby: 
„Revitalizace sportovní zóny – 1. etapa, Žďár nad Sázavou“, která bude umístěna do 
pozemku části p. č. 2201/1, na kterém je umístěna stavba silnice I/37, v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě sportoviště „Bouchalky“, ZR 1, jejímž vlastníkem je Česká republika s právem 
hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle – Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 
Jihlava. Součástí shora uvedené stavby města je rovněž vybudování plynovodní přípojky, 
jež bude umístěna do stavby komunikace ŘSD (křížení silničního pozemku – částečným 
překopem) v předpokládaném rozsahu cca 1,10 bm. Umístění plynovodní přípojky do 
komunikace bude řešeno uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. P/ZS/06/2017, 12PO-000699 s ŘSD ČR, s.p.o. – jako budoucí 
stranou povinnou a městem Žďár nad Sázavou – jako budoucí stranou oprávněnou. 
Finanční náhrada činí 5.500 Kč (bez DPH)/křížení částečným překopem (do 25% šířky 
jízdního pruhu) v předpokládaném rozsahu 1,10 bm.   
Smlouva stanovuje podmínky pro uložení inž. sítí – plynovodní přípojky pod silnicí I/37 na 
části pozemku p. č. 2201/1 v k. ú. Město Žďár, který je ve vlastnictví ŘSD. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR a TSBM souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 

   
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení VB dle předloženého návrhu.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle – Správa Jihlava, 
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou - jako 
oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle – Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava na části 
p. č. 2201/1, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 7863, obec Žďár nad 
Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění plynovodní přípojky do stavby 
komunikace ŘSD I/37 (křížení silničního pozemku – částečným překopem) 
v předpokládaném rozsahu cca 1,10 bm v rámci stavby: „Revitalizace sportovní zóny – 1. 
etapa, Žďár nad Sázavou“ v lokalitě ul. Jungmannova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu 
za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch 
oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 5.500 Kč (bez DPH)/křížení částečným překopem (do 25% 
šířky jízdního pruhu) v předpokládaném rozsahu 1,10 bm, přičemž k této částce bude 
připočten koeficient inflace platný k datu předložení geometrického plánu + platná sazba 
DPH. 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. P/ZS/06/2017, 12PO-000699, v předloženém znění. 

(příloha č. 11) 
 
 
 
 



Strana 1 (celkem 2) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupena: Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava 
adresa Správy: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha   
 číslo účtu:                                                                           
jako „budoucí strana Povinná“ na straně jedné 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou  
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
IČ: 00295841 
bankovní spojení:  Komerční banka  
číslo účtu: 
Zastoupená:  Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
jako „budoucí strana Oprávněná“ na straně druhé 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1267 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke 
splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejích následujících 
ustanoveních, 

tuto  

 

S M L O U V U    
O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-

SLUŽEBNOSTI  
č. P/ZS/06/2017  

12PO - 000699 
 
I. 

Vlastnické vztahy 

1. Česká republika je vlastníkem a budoucí straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS 
ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 přísluší ve smyslu ust. § 9 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, 
hospodařit s pozemky p.č. 2201/1 v k.ú. Město Žďár, obci Žďár nad Sázavou, zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou LV 7863, na kterých 
je umístěna stavba silnice I/37 v km provozní staničení 105,650. 

 
2. Budoucí strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby: „Revitalizace 

sportovní zóny – 1.etapa, Žďár nad Sázavou“, která bude umístěna do pozemku uvedeného v čl. 
I. odst. 1. této smlouvy, a to v předpokládaném rozsahu věcného břemene–služebnosti cca 1,10 
bm (křížení silničního pozemku - částečným překopem) jak vyplývá z přiložené situace, která je 
přílohou č. 1. této smlouvy.  

 
 

II. 
Závazek smluvních stran 

 
1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají a vzájemně se zavazují, že pro případ realizace stavby 

dle čl. I. odst. 2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení věcného 
břemene-služebnosti, a to za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, 
která je přílohou č. 2 této smlouvy. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději 
do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. Budoucí strana Oprávněná se zavazuje do 60 dnů 
od ukončení stavebních prací zajistit zpracování geometrického plánu, který v tomto termínu 
předá straně Povinné. Nedodržení této lhůty zakládá straně Povinné právo na smluvní pokutu ve 
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výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení. Strana Oprávněná se pro takový případ zavazuje 
vypočtenou smluvní pokutu uhradit, a to na základě faktury vystavené stranou Povinnou se 
splatností do 30-ti dnů po jejím obdržení. V případě převedení stavby a závazků z této smlouvy na 
jiný subjekt se obě strany zavazují vyžádat si písemný souhlas druhé strany.  

2. Smluvní strany se dohodly, že finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti, která 
bude stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 
v platném znění a metodikou budoucí strany Povinné Metodický pokyn, finanční náhrady a 
nájemné pro rok 2017 odsouhlasený dne 21.12.2016, se kterou byla budoucí strana Oprávněná 
seznámena. Tato náhrada činí bez DPH: 

 5 500,- Kč/křížení částečným překopem (do 25% šířky jízdního pruhu) -  v předpokládaném 
rozsahu 1,10 bm 
 
K této částce bude připočten koeficient inflace platný k datu předložení geometrického plánu. 

 
        DPH bude účtováno dle platných právních předpisů. Finanční náhrada je splatná na základě 

faktury vystavené stranou povinnou po vydání kolaudačního souhlasu na základě GPL. Splatnost 
této faktury bude 30 dnů. Pokud by došlo k realizaci a vydáním kolaudačního souhlasu stavby 
v následujících letech, bude cena stanovena dle aktuálního ceníku Metodiky ŘSD pro příslušný 
rok.  V případě prodlení s placením úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti je budoucí 
povinný z věcného břemene - služebnosti oprávněn vymáhat smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
3.  Bude-li strana Povinná provádět na nemovitosti uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy 

rekonstrukci silnice  nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede 
strana Oprávněná na své náklady, v rozsahu a termínu dle požadavku strany Povinné, úpravu, 
případně přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto úpravou 
případně přeložením/přemístěním za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení 
zařízení nebylo dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 120 cm (vč. nejnižšího 
bodu silničního příkopu dle vyjádření ŘSD ČR Správa Jihlava ze dne 06.12.2016, č.j. 
17098/ŘSD/39200/2016  a nebudou vznášeny další nároky ze strany Oprávněné strany.  

 
 

III.  
Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech po 2  pro každou stranu. 

2. Strana Oprávněná bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech 
zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.  

3. Strana Oprávněná souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, 
v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného 
zákona vyplývající.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti (účinnosti) po podpisu smlouvy. 

5. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud stavba nebude realizována do 2 let od podpisu (účinnosti) 
této smlouvy. 

6. Tato smlouva  byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou dne……………………………… 

 
V Jihlavě dne:                                                             Ve Žďáře nad Sázavou dne: 
 
 
_________________________     ________________________ 
Ředitelství silnic a dálnic ČR                                        Město Žďár nad Sázavou  
Ing. Marie Tesařová                                                         Mgr. Zdeněk Navrátil 
ředitelka Správy Jihlava                                                    starosta města 
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n) - Město Žďár nad Sázavou je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby: 
„Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Novoměstská Žďár nad Sázavou“, která bude 
umístěna do pozemku části p. č. 4976/1, na kterém je umístěna stavba silnice I/19, v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1, jejímž vlastníkem je Česká republika 
s právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se 
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle – Správa Jihlava, Kosovská 10a, 
586 01 Jihlava. Součástí shora uvedené stavby města je rovněž umístění vedení 
veřejného osvětlení (1x případ), jež bude umístěno do stavby komunikace ŘSD (křížení 
silničního pozemku protlakem) v předpokládaném rozsahu v počtu 1x případ. Umístění 
vedení VO do komunikace bude řešeno uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – služebnosti č. P/ZS/10/2017, 12PO-000711 s ŘSD ČR, s.p.o. – jako 
budoucí stranou povinnou a městem Žďár nad Sázavou – jako budoucí stranou 
oprávněnou. Finanční náhrada činí 30,21 Kč/m (bez DPH) za předpokládaného rozsahu 
v počtu 1x případ.   
Smlouva stanovuje podmínky pro uložení inž. sítí - veřejného osvětlení do chráničky pod 
silnicí I/19 na části pozemku p. č. 4976/1 v k. ú. Město Žďár, který je ve vlastnictví ŘSD. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR a TSBM souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 

   
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení VB dle předloženého návrhu.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle – Správa Jihlava, 
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou - jako 
oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle – Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava na části 
p. č. 4976/1, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 7863, obec Žďár nad 
Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění vedení VO do stavby komunikace ŘSD 
v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1, (křížení silničního pozemku protlakem) 
za předpokládaného rozsahu 1x případ v rámci stavby: „Rozšíření veřejného osvětlení v 
ul. Novoměstská Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, 
údržby, oprav a rekonstrukce uvedené služebnosti ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 30,21 Kč/m (bez DPH) za předpokládaného rozsahu 
v počtu 1x případ, přičemž k této částce bude připočten koeficient inflace platný k datu 
předložení geometrického plánu + platná sazba DPH. 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. P/ZS/10/2017, 12PO-000711, v předloženém znění. 

(příloha č. 12) 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 1 (celkem 3) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupena: Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava 
adresa Správy: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
bankovní spojení: Česká národní banka   
číslo účtu:                                                                        
jako „budoucí strana Povinná“ na straně jedné 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou  
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
IČ: 00295841 
bankovní spojení:  Komerční banka  
číslo účtu: 
Zastoupená:  Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města 
jako „budoucí strana Oprávněná“ na straně druhé 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1267 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a příslušných ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění, za účelem vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke 
splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a konkretizován v jejích následujících 
ustanoveních, 

tuto  

 

S M L O U V U    
O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-

SLUŽEBNOSTI  
č. P/ZS/10/2017  

12PO-000711 
 

I. 
Vlastnické vztahy 

1. Česká republika je vlastníkem a budoucí straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS 
ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 přísluší ve smyslu ust. § 9 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, 
hospodařit s pozemkem p. č. 4976/1 k.ú. Město Žďár obci Žďár nad Sázavou, zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou LV 7863, na kterém 
je umístěna stavba silnice I/19 v km provozní staničení 170,050. 

 
2. Budoucí strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby „Rozšíření 

veřejného osvětlení v ul. Novoměstská“ která bude umístěna do pozemků uvedených v čl. I. odst. 
1. této smlouvy, a to v předpokládaném rozsahu věcného břemene – služebnosti 1x případ 
(křížení silničního pozemku protlakem), jak vyplývá z přiložené situace, která je přílohou č. 1. této 
smlouvy.  

 
 
 
 
 
 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 12
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II. 
Závazek smluvních stran 

 
1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají a vzájemně se zavazují, že pro případ realizace stavby 

dle čl. I. odst. 2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení věcného 
břemene-služebnosti, a to za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, 
která je přílohou č. 2 této smlouvy. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejpozději 
do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. Budoucí strana Oprávněná se zavazuje do 60 dnů 
od ukončení stavebních prací zajistit zpracování geometrického plánu, který v tomto termínu 
předá straně Povinné. Nedodržení této lhůty zakládá straně Povinné právo na smluvní pokutu ve 
výši 100,-Kč za každý i započatý den prodlení. Strana Oprávněná se pro takový případ zavazuje 
vypočtenou smluvní pokutu uhradit, a to na základě faktury vystavené stranou Povinnou se 
splatností do 30-ti dnů po jejím obdržení. V případě převedení stavby a závazků z této smlouvy na 
jiný subjekt se obě strany zavazují vyžádat si písemný souhlas druhé strany.  

2. Smluvní strany se dohodly, že finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti, která 
bude stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 
v platném znění a metodikou budoucí strany Povinné Metodický pokyn, finanční náhrady a 
nájemné pro rok 2017 ze dne 16. 1. 2017 se kterou byla budoucí strana Oprávněná seznámena. 
Tato náhrada činí bez DPH: 

    30,21 Kč/m za předpokládaného rozsahu v počtu 1x případ 
   K této částce bude připočten koeficient inflace platný k datu předložení geometrického 
plánu. 

 
        DPH bude účtováno dle platných právních předpisů. Finanční náhrada je splatná na základě 

faktury vystavené stranou povinnou po vydání kolaudačního souhlasu na základě GPL. Splatnost 
této faktury bude 30 dnů. Pokud by došlo k realizaci a vydáním kolaudačního souhlasu stavby 
v následujících letech, bude cena stanovena dle aktuálního ceníku Metodiky ŘSD pro příslušný 
rok.  V případě prodlení s placením úhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti je budoucí 
povinný z věcného břemene - služebnosti oprávněn vymáhat smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
3.  Bude-li strana Povinná provádět na nemovitosti uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy 

rekonstrukci silnice  nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede 
strana Oprávněná na své náklady, v rozsahu a termínu dle požadavku strany Povinné, úpravu, 
případně přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto úpravou 
případně přeložením/přemístěním za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení 
zařízení nebylo dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 120 cm (vč. nejnižšího 
bodu silničního příkopu dle vyjádření ŘSD ČR Správa Jihlava ze dne 13.12.2016, č.j. 17015, 
17420/ŘSD/39200/2016  a nebudou vznášeny další nároky ze strany Oprávněné strany.  

 
III.  

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech po 2  pro každou stranu. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti (účinnosti) po podpisu smlouvy. 

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města budoucí strana Povinná výslovně prohlašuje, že 
je s touto  skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Budoucí strana Povinná souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých 
osobních údajů obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, 
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením 
osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na 
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dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Budoucí strana Povinná si je 
zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Budoucí strana Povinná bere na vědomí, že město Žďár nad Sázavou je osobou, která má podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), a vnitřních předpisů města, povinnost 
tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva 
neobsahuje obchodní tajemství.  

4. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud stavba nebude realizována do 5 let od podpisu (účinnosti) 
této smlouvy. 

 
V Jihlavě dne: 21. 03. 2017    Ve Žďáře nad Sázavou dne: 
 
 
_____________________     ________________________ 
Ing. Marie Tesařová                                                         Mgr. Zdeněk Navrátil 
ředitelka Správy Jihlava                                                   starosta města 

 
 
 



JANTUP
Elipsa



o) - Hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) dne 10.02.2017 schválila vyřazení 
nepotřebného majetku, jehož pořizovací cena nepřesahuje 5.000 Kč/ks a následně HIK 
předložila RM návrhy na vyřazení majetku s pořizovací cenou  > 5.000 Kč/ks  a < než 
40.000 Kč/ks. RM dne 27.02.2017 usn. č. 963/2017/OP mimo jiné schválila vyřazení 
nepotřebného majetku. Nepotřebný majetek byl nabídnut příspěvkovým organizacím 
města, ty však o nabízený majetek neprojevily zájem. Následně byly osloveny neziskové 
organizace s nabídkou na bezúplatný převod nepotřebného majetku.  
RM jsou předkládány ke schválení Smlouvy o bezúplatném převodu, a to mezi: 
1.  Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným 
starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem 
na straně jedné a 
TJ Žďár nad Sázavou, se sídlem Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou, IČ 005 47 
492, DIČ CZ00547492, zastoupena místopředsedou Mgr. Miloslavem Strakou, jako 
nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění (příloha č. 13) 
2. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným 
starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 002 95 841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem 
na straně jedné a 
Českým  svazem  chovatelů Okresní organizace Žďár nad Sázavou, se sídlem 
Havlíčkovo nám. 259/17, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČ 004 48 
826, zastoupený jednatelem Bc. Jindřichem Doležalem, jako nabyvatelem na straně 
druhé, v předloženém znění (příloha č. 14) 
3. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným 
starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem 
na straně jedné a 
Česká republika – Probační a mediační služba, Hybernská 18, 110 00 Praha 1, 
zastoupená ředitelkou PhDr. Andreou Matouškovou, IČ  70888060, jako nabyvatelem na 
straně druhé, v předloženém znění (příloha č. 15) 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje Smlouvy o bezúplatném převodu 
uzavřené mezi: 
1. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným 
starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem 
na straně jedné a 
TJ Žďár nad Sázavou, se sídlem Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou, IČ 005 47 
492, DIČ CZ00547492, zastoupena místopředsedou Mgr. Miloslavem Strakou, jako 
nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění  
2. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným 
starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 002 95 841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem 
na straně jedné a 
Českým  svazem  chovatelů Okresní organizace Žďár nad Sázavou, se sídlem 
Havlíčkovo nám. 259/17, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČ 004 48 
826, zastoupený jednatelem Bc. Jindřichem Doležalem, jako nabyvatelem na straně 
druhé, v předloženém znění  
3. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným 
starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem 
na straně jedné a 
Česká republika – Probační a mediační služba, Hybernská 18, 110 00 Praha 1, 
zastoupená ředitelkou PhDr. Andreou Matouškovou, IČ  70888060, jako nabyvatelem na 
straně druhé, v předloženém znění  

(příloha č. 13, 14, 15) 



Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou Mgr. 
Zdeňkem Navrátilem, IČ 002 95 841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
TJ Žďár nad Sázavou z.s.  Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou, IČ 005 47 492, DIČ 
CZ00547492, zastoupena místopředsedou Mgr. Miloslavem Strakou, jako nabyvatelem na 
straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věci, které je v majetkové evidenci vedena pod 
inventárním číslem 49/12 - lavice dvojitá čalouněná. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli výše uvedenou movitou věc a nabyvatel tuto 
movitou věc přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movitou věc využívat výhradně pro potřeby spolku. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel výslovně prohlašuje, že je s touto  
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Nabyvatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Nabyvatel si je zároveň 
vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  při dodržení podmínek stanovených 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva v registru smluv. 
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Článek IV. 
 

Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 27.03.2017. 
Po podpisu této smlouvy bude nabyvateli movitá věc fyzicky předána. O předání movité věci 
bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                              Mgr. Miloslav Straka 
     starosta města       místopředseda TJ Žďár nad Sázavou  
 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 002 95 841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně 
jedné 
     

a 
 
Český svaz chovatel ů Okresní organizace Ž ďár nad Sázavou , se sídlem 
Havlíčkovo nám. 259/17, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČ 004 48 826, 
zastoupený jednatelem Bc. Jindřichem Doležalem, jako nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, které jsou v majetkové evidenci vedeny 
pod inventárním číslem 284/263 - elektrická bruska a 290/269 - stojanová vrtačka.  

 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli výše uvedené movité věci a nabyvatel tyto movité 
věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby spolku. 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel výslovně prohlašuje, že je s touto  
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Nabyvatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Nabyvatel si je zároveň 
vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  při dodržení podmínek stanovených 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva v registru smluv. 
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Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 27.03.2017 
usn.č. 1008/2017/OP. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání movitých 
věcí bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………………... 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                               Bc. Jindřich Doležal 
    starosta města                             jednatel  
 
 
 
 
        
 
        
     
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Česká republika – Proba ční a media ční služba, Hybernská 18, 110 00 Praha 1, 
zastoupená ředitelkou PhDr. Andreou Matouškovou, IČ  70888060, jako nabyvatelem na 
straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 

Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věci, které je v majetkové evidenci vedena pod 
inventárním číslem 9262/8888 - police. 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli výše uvedenou movitou věc a nabyvatel tuto 
movitou věc přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movitou věc využívat výhradně pro potřeby organizace. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel výslovně prohlašuje, že je s touto  
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Nabyvatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Nabyvatel si je zároveň 
vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  při dodržení podmínek stanovených 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva v registru smluv. 
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Článek IV. 
 

Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 27.03.2017 
usn.č. 1008/2017/OP. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání movitých 
věcí bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne …………..  V Praze dne …………………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                        PhDr. Andrea Matoušková 
starosta města                          ředitelka  
 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




