
POŘAD 
74. schůze rady města konané dne 9. 10. 2017 

 
1. Vyúčtování investičního příspěvku na 

opravu Kina Vysočina a rozpočtové 
opatření č. 3/2017. 
Anotace: 
Kultura Žďár, PO předkládá vyúčtování 
investičního příspěvku do investičního fondu 
poskytnutého na rekonstrukci vnitřních 
prostor Kina Vysočina 

Mat.1240/2017/Kultura Ing. Lorencová 

2. Návrh rozpočtu Poliklinika Žďár n.S., 
příspěvková organizace na rok 2018 
Anotace:. 
Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad 
Sázavou, příspěvková organizace pro rok 
2018 v souladu s Pravidly zřizovatele 

Mat.1189/2017/Pol. Ing. Komínková 

3. Projekt strategického řízení Poliklinika 
Žďár n.S., příspěvková organizace na 
rok 2017 – 2022 
Anotace: 
V souladu s Pravidly výkonu funkce ředitelek 
a ředitelů neškolských PO a jejich hodnocení 
předkládá ředitelka PO Poliklinika Žďár nad 
Sázavou Projekt strategického řízení PO 
Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková 
organizace na období 2017 – 2022. 

Mat.1188/2017/Pol. Ing. Komínková 

4. Návrh rozpočtu PO Active-SVČ pro rok 
2018 
Anotace: 
PO Active-SVČ předkládá v souladu s  
s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města 
ze dne 26.6.2017 návrh rozpočtu na rok 
2018. 

Mat.1206/2017/Active Mgr. Straka 

5. Změna účelu využití finančních 
prostředků rozpočtu 2017 PO Active-
SVČ 
Anotace: 
PO Active-SVČ žádá radu města o změnu 
využití finančních prostředků rozpočtu 2017 

Mat.1207/2017/Active Mgr. Straka 

6. Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 
2018 
Anotace: 
PO SPORTIS předkládá v souladu s Pravidly 
zřizovatele ve vztahu k PO ze dne 26.6.2017 
návrh rozpočtu na rok 2018. 

Mat.1232/2017/Sportis Dr. Kovařík 



 

7. Návrh rozpočtu PO Sociální služby 
města Žďár n. S. 
Anotace: 
PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve 
vztahu k PO města ze dne 26.6.2017 návrh 
rozpočtu na rok 2018 

Mat.1244/2017/POSSm Mgr. Šerák 

8. Souhlas s přijetím darů 
Anotace: 
Schválení přijetí darů a následné rozpočtové 

opatření pro PO MŠ Žďár nad Sázavou 

Mat.1241/2017/POMŠ Mgr. Klusáková 

9. Jmenování nového člena komise rozvoje 
a ŽP 
Anotace. 
Rezignace jednoho člena Komise rozvoje a 
životního prostředí a jmenování nového 

Mat.1229/2017/OPM Ing. Prokop 

10. Řešení cyklodopravy na ulici 
Neumannova 
Anotace: 
Informace o požadavku na realizaci 
cyklistického propojení mezi Žďár nad 
Sázavou 7 a cyklostezkou za Domem kultury 

Mat.1239/2017/OPM Ing. Prokop 
 

11. Zřízení místa zpětného odběru 
s kolektivním systémem ECOBAT s.r.o. 
Anotace: 
Návrh na uzavření Registračního formuláře 
na místo zpětného odběru podle zákona č. 
185/2001 Sb. 

Mat.1230/2017/OKS Ing. Wurzelová 

12. Realizace opatření podle pracovní 
skupiny Městská zeleň 
Anotace: 
Informace radě města o realizaci opatření 
podle pracovní skupiny Městská zeleň 

Mat.1231/2017/OKS Ing. Wurzelová 

13. Smlouva o poskytnutí dotace ze SFDI – 
autobusová zastávka ul. Santiniho 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o 
dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na akci „ Zvýšení bezpečnosti 
dopravy – ul. Santiniho 2“.SFDI vybral město 
Žďár nad Sázavu ke spolufinancování akce 
a zaslal městu Smlouvu o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na 
rok 2017. 

Mat.1234/2017/ORUP Ing. Škodová 

14. Smlouva o  MAINTENANCE a podpoře 
Proxio 
Anotace: 
Informační systém (IS) Proxio firmy Marbes 
consulting s.r.o. je hlavním informačním 
systémem městského úřadu. 
Předkládaná smlouva nahrazuje dosud 
platnou Smlouvu o poskytování služeb 

Mat.1236/2017/OI Ing. Vostrejš 



Technická podpora řešení PROXIO č. MS-
022/12 z roku 2012. Smlouva navíc zahrnuje 
podporu nových modulů pořízených do roku 
2017. 

 

15. Dodatek k Dohodě o centralizovaném 
zadávání 
Anotace: 
Prodloužení dohody s Ministerstvem vnitra 
České republiky, na základě které může 
MVČR pro město Žďár nad Sázavou 
zajišťovat dodávky softwarových produktů 
firmy Microsoft. 

 

Mat.1237/2017/OI Ing. Vostrejš 

16. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz tabulka 

Mat.1242/2017OP Dr. Prokopová 

17. Byty a prostory sloužící podnikání 
Anotace: viz tabulka 

Mat.1243/2017/OP Dr. Prokopová 

18. OZV města Žďár n.S. č. 4/2017 
k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích 
Anotace: 
Touto vyhláškou se vymezují činnosti a 
podmínky, které by mohly narušit veřejný 
pořádek ve městě nebo být v rozporu s 
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku. 

Mat.1238/2017/MP Mgr. Kunc 

19. Smlouva o pronájmu vitríny v hale ČD 
Anotace: 
V nádražní hale ve Žďáře nad Sázavou jsou 
k dispozici nevyužívané podsvícené vitríny. 
Vedení města spolu s Oddělením projektů a 
marketingu rozhodlo o pronájmu jedné 
z těchto vitrín pro propagační účely města. 
Pro zajištění pronájmu vitríny v nádražní 
hale ČD je třeba schválit znění smlouvy o 
pronájmu této vitríny. Smlouva je předložena 
v obecném znění bez konkrétního data, aby 
bylo pronájem možné sjednat až v momentě, 
kdy bude možné vitrínu reálně využít pro 
potřeby města. 

Mat.1245/2017/Star. p. starosta 



 

20. Dohoda o spolupráci na pořadu Srdce 
regionu 
Anotace. 
Město Žďár nad Sázavou bylo osloveno 
firmou M. C. Triton, spol. s  r. o. s možností 
spolupráce při přípravě pořadu Srdce 
regionu, jehož primárním záměrem je 
nastartování lokální ekonomiky a celkové 
zlepšení komunikace mezi množstvím 
důležitých aktérů ve vybraných regionech. 
Společná jednání, možnosti další spolupráce 
atd. se pak stanou součástí samotného 
pořadu Srdce regionu, o který projevila 
zájem Česká televize. Pořad bude 
produkován spolkem Osobní Rozvoj Média, 
z. s.  

Mat.1246/2017/Star. p. starosta 

21. 
Různé 

  

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1242/2017/OP  dne 9.10.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Pronájem pozemku 

Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

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

část 2925/1 – zahrada 
28 m2 
zbýv.část – výpůjčka 
 

Zahrádka u byt.domu, dále užívání a 
údržba zatravněného pozemku 

b) 
 

Výpůjčka pozemku 
- schválení 

B. B., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. V Zahrádkách ZR 3 

1022 – ost.pl., zeleň - 
135 m2 

Užívání a údržba zatravněného pozemku, 
bývalé zahrady u bytového domu 
 

c) Věcné břemeno 
- schválení  

Satt, a.s., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
lokalita Klafar III 
 

8009/1, 8010/10, 
8024/1, 8025/1, 8037/2, 
8065/6, 8070/1 

Kabelový rozvod TV v rámci stavby Žďár 
nad Sázavou, ul. Hrnčířská, ZR 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Povodí Vltavy, s.p. 
Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Jungmannova, ZR1 
 

2135 Výústní objekt dešťové kanalizace  
č. PV- 212/0101/V v rámci přípravy 
Realizace sportovní zóny – 1.etapa 
 

e) Darovací smlouva 
- schválení 

PKS okna a.s., ZR k.ú. Město Žďár 
různé lokality 

Finanční dar Výstavba nových a rekonstrukce 
stávajících dětských hřišť 
 

 



 

 

 Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1905/33/13 

31,00 m2 bydlení  

 
b) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1905/33/22 

31,00 m2 bydlení  

 
c) 

Prodloužení 
smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 
1829/27/5 

31,00 m2 bydlení  

 
d) 

Změna smlouvy 
na dobu 
neurčitou 

44,52 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1829/27/36 

31,00 m2 bydlení  

 
e) 

Souhlas 
s podnájmem 
bytu 

Dle návrhu 
BD 

ZR 
Kovářova   
2240/2/4 

byt v domě 
se závazky 

bydlení 




