
POŘAD 
84.  schůze rady města konané dne 26.02.2018 

 
1.                                         Odpisový plán na r. 2018 a rozpočtové 

opatření č. 1/2018 PO KMJS Žďár n.S. 
Anotace: 
PO KMJS Žďár nad Sázavou předkládá 
radě města návrh odpisového plánu na 
rok 2018 a návrh rozpočtového opatření 
č. 1/2018. 

Mat.1419/2018/KMJS Mgr. Kratochvíl 

2. Materiál dle Pravidel  
Anotace: 
Stanovení cílů k hodnocení ředitele PO 
KMJS Žďár nad Sázavou pro rok 2018 

Mat.1423/2018/KMJS Mgr. Kratochvíl 

3. Materiál dle Pravidel 
Anotace:  
Stanovení cílů k hodnocení ředitele PO 
pro rok 2018 dle Pravidel 

Mat.1420/2018/Kultura Ing. Lorencová 

4. Materiál dle Pravidel 
Anotace: 
Stanovení cílů k hodnocení ředitelky PO 
pro rok 2018 dle pravidel. 

Mat.1421/2018/Pol. Ing. Komínková 

5. Veřejná zakázka na dodavatele 
elektrické energie 
Anotace: 
Na základě elektronické aukce je 
dodavatelem el. energie f. Amper 
Market, a.s. 

Mat.1428/2018/TSBM Ing. Kadlec 

6. Právní akt – projekt SMART CITY 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost 
o podporu na realizaci projektu „Využití 
konceptu Smart City pro rozvoj města 
Žďár nad Sázavou“ registrační číslo 
CZ.03.4.74/0.0./0.0/16_058/0007367. 
Žádost o dotaci byla schválena a řídícím 
orgánem předloženo žadateli 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
OPZ/4.1/058/0007367. 

 
Mat.1422/2018/OPM 

Ing. Prokop 

7. Dopravní a technické prostředky JSDH 
Anotace: 
Pořízení osobního automobilu, který 
nahradí stávající dopravní automobil 
JSDH Zámek Žďár nad pořízení 
použitého traktorového vleku pro 
přestavbu stávajícího dvounápravového 
podvozku elektrocentrály 60 kW ve 
vlastnictví města. 

Mat.1424/2018/KŘ p. Šulc 

8. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.1426/2018/OP JUDr. Prokopová 



 

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

Mat.1427/2018/OP JUDr. Prokopová 

10. Příprava staveb – smlouvy 
Anotace: 
V rámci přípravy stavby je nutné zajistit 
smlouvu dle přiložené tabulky 

Mat.1429/2018/ORUP Ing. Škodová 

11. Návrh na změnu počtu zaměstnanců – 
agenda ÚP 
Anotace: 
Návrh na zvýšení počtu pracovníků na 
úseku územního plánování v souladu 
s novelou stavebního zákona a 
změnami platnými od 1.ledna 2018. 

Mat.1430/2018/ORUP Ing. Škodová 

12. Příprava nové vyhlášky města o místním 
poplatku za užívání veřejných 
prostranství 
Anotace: 
Informace o přípravě nové obecně 
závazné vyhlášky města o místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

Mat.1431/2018/OKS Ing. Wurzelová 

13. Smlouva o převodu práv a povinností 
pro přeložku VN, zastávky Klafar 
Anotace: 
Smlouva o převodu práv a povinností ze 
společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení na stavbu 
„Zastávky MHD Libická a Sázavská, 
Žďár nad Sázavou“, a to pro přeložku 
vedení VN s E.ON  Distribuce a.s. 
 

Mat.1432/2018/OKS Ing. Wurzelová 

14. Vyhodnocení DP Sport 2018 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního 
programu SPORT 2018 navržené 
Komisí pro sport a volný čas. 

Mat.1434/2018/OŠKS Mgr. Lučková 

15. Žádost o užití znaku města 
Anotace: 
Pan Jaroslav Šimek, kapelník 
Venkovské kapely žádá radu města o 
možnost užití znaku města na CD nosiči 
„Venkovská kapela 2018“, kde by byl 
znak spolu s fotografií města  Žďáru nad 
Sázavou na titulní straně CD nosiče. 
Polka Žďár nad řekou Sázavou bude 
titulní písní celého CD nosiče. 

Mat.1435/2018/OŠKS Mgr. Lučková 



 

16. Darovací smlouva AVE Vysočina s.r.o. 
Anotace: 
Návrh na uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Žďár nad Sázavou a 
firmou AVE Vysočina s.r.o. 

Mat.1436/2018/OŠKS Mgr. Lučková 

17. Adiktologická poradna -  zařazení do 
sítě zařízení 
Anotace: 
Poskytovatelé sociálních služeb jsou 
registrováni v krajské síti sociálních 
služeb Kraje Vysočina. Kraj Vysočina 
každému zařízení vydává pověření 
k výkonu konkrétní sociální služby. Na 
základě toto kraj zařízením poskytuje 
příspěvek na vyrovnávací platbu. Kraj 
Vysočina každoročně vyhlašuje výzvu 
pro podávání žádostí o provedení 
změny v registru služeb pro následující 
rok. Adiktologická ambulance Kolping je 
jediným zařízením v regionu, které 
pracuje s osobami trpící závislostí. 
 

Mat.1437/2018/OS Ing. Krábek 

18. Revize Strategického plánu sociálního 
začleňování a Místního plánu inkluze 
Anotace: 
Vzhledem k postupnému naplňování 
stanovených cílů a postupnému 
ukončování spolupráce města 
s Agenturou pro sociální začleňování je 
potřebné aktualizovat Strategický plán 
sociálního začleňování vč. Místního 
plánu inkluze 

Mat.1439/2018/OS Ing. Krábek 
Ing. Navrátilová 

19. Výroční zpráva města Žďár nad 
Sázavou za rok 2017 o poskytování 
informací 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má povinnost 
dle ustanovení § 18 zákona číslo 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, 
každoročně do 1.3. zveřejnit  výroční 
zprávu za předchozí kalendářní rok o 
své činnosti v oblasti poskytování 
informací. 

Mat.1425/2018/ÚTS p. tajemník 



 

20. Problematika pověřence pro ochranu 
osobních údajů 
Anotace: 
Dne 28.5.2018 vstupuje v účinnost 
Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 (GDPR), které 
stanovuje pro orgány veřejné správy 
povinnost jmenovat pověřence pro 
ochranu osobních údajů. Tento materiál 
předkládá možnosti k zajištění této 
povinnosti. 

Mat.1438/2018/Taj. p. tajemník 

21. 
Různé 

  

 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č.j. 1426/2018/OP dne 26.02.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Smlouva o zeměděl. 

pachtu  
- uzavř.dodat. č.3 
- schválení 
 

ZP Ostrov n.Oslavou k.ú. Město ZR 
 

viz příloha  Změna smlouvy – zpětvzetí výpovědi a 
změna výměry některých zemědělských 
pozemků k užívání v souvislosti s akcí 
Naučná stezka okolo Vetelských rybníků 

b) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

O. B., Nové Veselí k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6636 – zast.pl.- 19 m2 
 

Stávající stavba Prefa garáže v lok. u 
Zdaru 
 

c) Smlouva zakládající 
právo provést stavbu 
- schválení 

UNIT INVEST, s.r.o., 
ZR 

k.ú. Město ZR 
lok. Klafar III 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
 

8037/2,8065/6 
 

Přípojky inženýrských sítí, sjezd 
k bytovým domům vč. komunikace a 
parkoviště v rámci stavby „Rezidenční 
bydlení Klafar“ 
 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství vlastníků 
domu Neumannova 
41, 43, ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 4 

3719 Výměna balkonů za lodžie, oprava 
zateplení, bleskosvodu v rámci stavby 
Oprava a modernizace BD 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství vlastníků 
domu Neumannova 
49, 51, 53, ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 4 

3888, 3892 Výměna balkonů za lodžie, v 1.NP nově 
zřízené lodžie, oprava zateplení, 
bleskosvodu, rozšíření průběžného 
chodníku v místě lodžií, v rámci stavby 
Oprava a modernizace BD 
 

f) 
 

Věcné břemeno 
-zrušení smlouvy 

E.ON Distribuce a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město ZR 
Nádražní, ZR 6 

6215, 6222, 6181, 
6186/1 

Kabelové vedení NN - stavba  – Žďár n/S, 
TS19 Kolek: rekonstrukce 
 

g) 
 

Věcné břemeno 
-  schválení po 
zaměření GP 

Satt a.s., ZR k.ú. Město ZR, 
ul. Libušínská – 
Kovářova, ZR 1 

2091/1,  
 
2105, 2118, 2120, 2127/1 

1. Stavba – Žďár nad Sázavou – Libušín, 
ul. Dolní, Libušínská – kabelový rozvod 
2. Stavba – Žďár n.S., ul. Libušínská - 
Kovářova,  oprava kabelového rozvodu 

h) Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

Satt a.s., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 4 
ul. Horní, ZR 1 

3349, 3350, 3376, 3778,
 
352, 353, 3964  

1.Přípojka optického kabelu pro Komerční  
banku – ul. Neumannova Žďár n. S. 
2. Žďár n.S., ul. Horní, Smetanova – 
kabelový rozvod 

i) Věcné břemeno 
- schválení 

Cetin, a.s., Praha k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 4 
 

Viz text Podzemní komunikační  vedení veřejné 
komunikační sítě (optický kabel,  rozvadeč 
- skříň) 
 



 

 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 

Uzavření 
dodatku č. 1 

22 728 
Kč/rok 

ZR  
Brodská  
1905/33 

 
306,40 m2 

pro potřeby PO 
Sociální služby 

 
b) 

Dohoda o 
splátkách 
dlužného nájmu 
bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/10 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
c) 

Dohoda o 
splátkách 
dlužného nájmu 
bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/9 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
d) 

Schválení 
podnájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1829/27/18 

 
31,00 m2 

 
bydlení 

e) Smlouva o 
nájmu  bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1829/27/13 

 
31,00 m2 

 
bydlení 

 
f) 

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 

600 
Kč/m2/rok 

ZR 
Dolní ulice 

165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 

 
g) 

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

nabídka 
Kč/m2/rok 

ZR Nádražní 
1141/44 

(AZ Centrum) 

109,8m2 prostory určené pro 
podnikání 



Smluvní partner  Druh smlouvy  Příprava stavby  

ČR- Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových  

smlouva o souhlasu 
s realizací stavebního 
záměru na pozemku ve 
vlastnictví ČR - ÚZSVM 

Křižovatka Wonkova x 
Studentská (úprava na 
miniokružní křižovatku) 

E.ON Smlouva o přeložce zařízení 
distribuční soustavy 

Rekonstrukce křižovatky 
Neumannova x Novoměstská 

GasNet Smlouva o nájmu 
plynárenského zařízení 

K III – C1 (ul. Hrnčířská)  
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