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Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 80 - 1357/2017/OP dne 29.12.2017: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí staveb 

- schválení kupní 
smlouvy 

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

k.ú. Město ZR 
PZ Jamská-Brněnská, 
ZR 1 

9537/1, 9537/9 Majetkoprávní vypořádání po 
vybudování části příjezdové komunikace 
(prodloužení) a dešťové kanalizace 
v rámci stavby  - Prodejní a výrobní hala 
firmy Holoubek trade s.r.o. 
 

b) Pronájem nebytových 
prostor  
- prodloužení 
vyhlášeného záměru 
 

Vlastní podnět ul. Dolní 165/1, ZR 1  dle volných kanceláří 
- nájemné 
  1.000,- Kč/m2/rok 
     600,- Kč/m2/rok 

 

Prostory určené pro podnikání 

 



 
 

a) Uzavření kupní smlouvy 
Dne 31.8.2016 byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade 
s.r.o., se sídlem Sklené nad Oslavou 96, IČ 28284551 Smlouva o provedení stavby. 
V souladu s touto smlouvou se společnost zavázala převést do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou prodloužení komunikace a přípojku dešťové kanalizace v lokalitě Průmyslové zóny 
Jamská, a to po vydání kolaudačního souhlasu.  Tyto stavební objekty postavila společnost 
na pozemku ve vlastnictví města. 
K prodloužení místní komunikace na pozemku p.č. 9537/9 v k.ú. Město Žďár, byl vydán 
kolaudační souhlas dne 11.12.2017 rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, 
odborem stavebním pod č.j. SÚ/1695/17/ŘehSouh. 
 
Ke stavbě S 07 dešťová kanalizace na pozemcích KN p.č. 9537/1 a p.č. 9537/9 v k.ú. Město 
Žďár  byl vydán kolaudační souhlas dne 7.12.2017 rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře 
nad Sázavou, odborem životního prostředí pod č.j. ŽP/2207/17/MB. 
 
          Příloha č. 1 
Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou 
a Holoubek trade s.r.o., se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551,  
v předloženém znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kupní smlouva 
 
kterou níže uvedeného dne uzavřely: 
 
Holoubek trade s.r.o.,  se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01,   IČ 28284551,  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
58565, zastoupená jednatelem společnosti Radkem Holoubkem,  
jako prodávající na straně jedné (dále jen prodávající) 
 
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, zastoupené 
jeho starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem jako kupující na straně druhé (dále jen  kupující) 
 
 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavby Prodejní a výrobní hala firmy Holoubek 
trade s.r.o., včetně inženýrských sítí, prodloužení místní komunikace, zpevněných ploch a 
oplocení a to její části prodloužení místní komunikace na pozemku p.č. 9537/9 v k.ú. Město 
Žďár, ke které byl vydán kolaudační souhlas dne 11.12.2017 rozhodnutím Městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou, odborem stavebním pod č.j. SÚ/1695/17/ŘehSouh (dále jen prodloužení 
místní komunikace). 
 
Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavby S 07 dešťová kanalizace na 
pozemcích KN p.č. 9537/1 a p.č. 9537/9 v k.ú. Město Žďár ke které  byl vydán kolaudační 
souhlas dne 7.12.2017 rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odborem 
životního prostředí pod č.j. ŽP/2207/17/MB (dále jen dešťová kanalizace).  
 
 
 

II. 
Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo ke stavbě dešťové kanalizace a 
prodloužení místní komunikace,  
 
a to za: 

- za kupní cenu ve výši 1 Kč včetně DPH za objekt  S 07 - dešťová kanalizace,  
- za kupní cenu ve výši 1 Kč včetně DPH za prodloužení místní komunikace   

 
a kupující tyto objekty S 07 - dešťová kanalizace a prodloužení místní komunikace za 
dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. 
 
Kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu, a to do 10ti dnů ode dne 
podpisu této smlouvy. 
 
 

III. 
 
Vlastnické právo k dešťové kanalizaci a prodloužení místní komunikace přejde na 
obdarovaného dnem podpisu této smlouvy. 
 
Prodávající se zavazuje předat kupujícímu veškerou dokumentaci, týkající se dešťové 
kanalizace a prodloužení místní komunikace, a to zejména dokumentaci pro stavební povolení a 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města na jednání dne 29.12.2017, 
usnesením č.j. 1357/2017/OP. 
 
Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 
webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………    …………………………………… 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l     Radek  H o l o u b e k 
starosta města Žďáru nad Sázavou     jednatel společnosti 
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b) Prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem  prostor sloužících podnikání  
Doporučujeme radě města schválit prodloužení záměru na pronájem prostor sloužících 
podnikání a to  níže uvedených kanceláří, nacházejících se v objektu č.p. 165/1 na ulici 
Dolní, č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku 
parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Město Žďár. Nájemné pro 
tento objekt stanovila rada města ve výši 1.000 Kč/m2/rok, za kanceláře a ve výši 600 
Kč/m2/rok za skladovací prostory. 
 
 

VOLNÉ PROSTORY NA ULICI DOLNÍ 165/1 
 

pořadové 
číslo 

cena  
v 

Kč/m2 
kancelář nebo sklady 

číslo 
výměra  v 

m2 poznámka 

1 1000 306 15,42 volná  

2 1000 313 15,30 od 1.2.2018 volná 

3 1000 314,315 44,16 od 1.2.2018 volná 

4 600 401 (sklad) 4,24 volný 

5 1000 415 31,25 volná 

6 1000 604 27,74 volná 
   
 
Návrh na usnesení : 
Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících 
podnikání které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, 
zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město 
Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u 
kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch. 




