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NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání 

 

ANOTACE: 
 
Dle přiložené tabulky 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání dle předloženého návrhu 

Starosta města Místostarosta města Tajemník MěÚ 

Odbor majetkoprávní Úsek tajemníka a správy MěÚ Odbor finanční 

Odbor komunálních služeb  Odbor rozvoje a územního 
plánování 

Odbor stavební 

Odbor školství, kultury a sportu Odbor sociální Odbor občansko-správní a OŽÚ 

Odbor dopravy Odbor životního prostředí Odd. správy měst. lesů a rybníků 

Oddělení informatiky Odd. finanční kontroly a 
interního. auditu 

Městská policie 

Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 

Zpracoval: majetkoprávní odbor 

 

Předkládá: majetkoprávní odbor 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č.j. 1487/2018/OP dne 09.04.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru 
Vlastní podnět k.ú. Město Žďár 

ul. Veselská, ZR 1 
119/9 – ost.pl.-236 m2 
č.119/13 – ost.pl. 
 

Novostavba víceúčelového objektu – 
IOOV (vyhlášení záměru z důvodu 
pozbytí platnosti  smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy vč. dodatků č.1-5 
 

b) 
 

Podání žádosti o 
převod části 
pozemku 
- schválení 

ČR – ÚZSVM Praha, 
odbor odloučené 
pracoviště Žďár n.S. 

k.ú. Město Žďár 
ul. Brněnská, ZR 1 
 

část 5541 – ost.pl., jiná 
pl. - cca 50 m2 
 

Zjištění zájmu  – výzva k podání žádosti 
o převod části pozemku, na které se 
nachází těleso místní komunikace a 
chodník 
 

c) Užívání pozemků 
- úhrada, schválení 

IWA, s.r.o., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Brněnská, ZR 1 

5822/6 – ost.pl.,ost.kom. 
- 29 m2 (chodník) 
5550/5 – ost.pl.,zeleň 
- 7 m2 
 

Úhrada za užívání chodníku a veřejné 
zeleně podél kruhové křižovatky 
Brněnská – Jihlavská na r. 2018 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství vlastníků 
domu Okružní 2033, 
2034, ZR  
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Okružní, ZR 3 

1459 Lodžie, zateplení – oprava a 
modernizace byt.domu 
 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

Satt a.s., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Kavánova,  
ul. Mánesova, ZR 7 
 

4669/1, 4669/50, 
4669/52, 4669/54, 
4669/79, 4669/80, 
4669/81, 4669/83, 
4669/84 
 

Kabelový rozvod TV a internetu – stavba 
- Žďár n.S. – Vodojem, ul. Kavánova, 
Mánesova, kabelový rozvod  

f) 
 

Smlouva  
- schválení 

SVK Žďársko, ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Alšova, ZR 7 

4668, 4669/1 Souhlas s umístěním a provedením 
stavby – Žďár nad Sázavou - 
rekonstrukce vodovodu ul. Alšova 
 

g) 
 

Pronájem pozemku 
– osvobození nájmu 
- neschválení 
žádosti  

Úsvit, o.p.s., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Jihlavská, ZR 1 

části 6517, 6513, 6514, 
6515, 6646 – ve výměře 
359 m2 

Útulek pro psy, výběh, umístění kotců 
(nájemné 40,- Kč/m2 , tj. 14.360,- Kč) 



h) Smlouva o 
bezúplatném 
převodu 
- schválení 

Poliklinika, 
příspěvková 
organizace města, ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Studentská, ZR 4 

Projektová dokumentace Projektová dokumentace na akci:  
1. zázemí rehabilitace - stavení úpravy, 
vodovod, kanalizace, ÚT, VZT, elektrické 
rozvody, rozpočet a 
2. rehabilitace vodoléčba, stavební 
úpravy, vodovod, kanalizace, ÚT, VZT, 
elektrické rozvody, rozpočet  
 

i) Pověření správy 
nemovitého majetku 
- schválení 

Sportis, příspěvková 
organizace města, ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jungmannova, ZR1 

Umělý povrch na 
pozemku 2181 

Pověření správy umělého povrchu 
fotbalového hřiště v lokalitě sportoviště 
Bouchalky 
 

 



a) - ul. Veselská – vyhlášení záměru - pozemek p. č. 119/9 a část p. č. 119/13 v k. ú. 
Město Žďár 

 
- Zastupitelstvo města dne 8. 3. 2012 po projednání schválilo odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem 
Santiniho 147/23, ZR 2, a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p.č. 
119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby 
víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že 
přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření 
oddělovacím geometr. plánem. 
- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode 
dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné 
SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že 
kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2 
 
- Dne 19. 3. 2012 byla uzavřena předmětná Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
ve věci prodeje uvedených pozemků s tím, že stavební povolení bude vydáno a nabude 
PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM, tj. nejpozději do 8. 3. 2013. 
V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá 
schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude 
uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
 
- Budoucí kupující stavební povolení ve stanoveném termínu nezískal, a proto požádal o 
prodloužení termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení. Následně 
zastupitelstvo města schválilo opakovaně prodloužení termínu vždy o 1 rok, a to do 8. 3. 
2014, do 8. 3. 2015, do 8. 3. 2016, do 8. 3. 2017 a do 8. 3. 2018.   

 
- Společnost Znojmont s.r.o. Žďár nad Sázavou však do stanoveného prodlouženého 
termínu 8. 3. 2018 nedodala pravomocné stavební povolení a tím došlo k pozbytí 
platnosti smlouvy. 
 
Na poradě vedení bylo dohodnuto, že bude radě města předložen návrh na vyhlášení 
záměru na prodej shora uvedených pozemků za účelem výstavby víceúčelového objektu 
IOOV. S ohledem na skutečnost, že vlastník objektu, sousedícího se shora uvedenými 
pozemky uvádí skutečnost, že město nezajistilo výstavbu na pozemku a tím dochází 
k promrzání objektu občanského vybavení č.p. 9 na ulici Veselská, Žďár nad Sázavou, 
část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p. č. 119/10 v k. ú. Město Žďár, je 
nutné v rámci záměru řešit i tuto situaci.  
Dále upozorňujeme na dopis občanů ulice Veselská, kteří nesouhlasí s výstavbou – 
dopis je uveden v příloze č. 1 a).  

 
Počet stran:  2 
  
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: 
Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 119/9 a části pozemku p. č. 
119/13 (dle mapového podkladu) vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ulice 
Veselská, za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV (dále jen stavba). Kupní 
smlouva, předmětem které bude převod shora uvedených pozemků do vlastnictví 
zájemce, bude uzavřena v období od povolení umístění a provedení stavby do vydání 
dokladu o užívání stavby. Prodej shora uvedených pozemků do vlastnictví zájemce se 
uskuteční za podmínek, že: 



a) povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2019 a 
termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky 
nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2021 

b) v případě, že povolení a provedení stavby nebude vydáno nejpozději do 31.12.2019, 
usnesení zastupitelstva města o prodeji shora uvedených pozemků pozbude platnost 

c) v případě, že doba výstavby (tj. podání oznámení záměru započít s užíváním stavby) 
přesáhne stanovený termín v důsledku zavinění zájemce, sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 50.000 Kč/měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení 
s výstavbou.  

d) v případě, že město od kupní smlouvy odstoupí z důvodu, že zájemce na 
prodávaných pozemcích nepostaví stavbu ve stanoveném termínu, zavazuje se zájemce 
do 30 dnů ode dne doručení výzvy města uzavřít souhlasné prohlášení, popřípadě kupní 
smlouvu, předmětem které bude převod těchto pozemků do vlastnictví města, za kupní 
cenu, za kterou město pozemek prodalo zájemci s tím, že nabyvatel nese ze svého 
veškeré náklady spojené se zpětným prodejem 

e) v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro město, a to do doby započetí 
s užíváním dokončené stavby 

f) zájemce nejpozději do 30.9.2018 doloží dohodu s vlastníkem objektu občanského 
vybavení č.p. 9  na ulici Veselská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je 
součástí pozemku p. č. 119/10 v k.ú. Město Žďár, ve které bude upraven způsob 
zabezpečení úpravy objektu č.p. 9, zamezující promrzání objektu ze strany od pozemku 
p. č. 119/9 
 

V případě, že se do stanoveného termínu na odprodej shora uvedených pozemků 
přihlásí více zájemců, bude stanoven následující postup: 

- výběr nabyvatele pozemku proběhne formou elektronické aukce. Přihlašovací údaje, 
podmínky a návod budou zájemcům zaslán na jimi uvedenou e-mailovou adresu. 
V případě nejasností mohou zájemci využít hot-line podporu poskytovatele e-aukční síně 
uvedené v e-mailu.  
- informace o konání elektronické aukce a přihlašovací údaje budou zájemcům zaslány 7 
kalendářních dnů přede dnem konání elektronické aukce na e-mailovou adresu 
uvedenou v přihlášce na záměr. Jako vstupní nabídková cena bude administrátorem do 
e-aukční síně vložena cena zájemců o pozemek nabídnutá v přihlášce na záměr. 
V průběhu soutěžního kola pak zájemci mohou vstupní nabídkovou cenu zvyšovat 
- o nabyvateli pozemku rozhodne nejvyšší cena za jeden m2 (bez DPH) nabídnutá 
v elektronické aukci 

 
V přihlášce zájemce uvede:  
- identifikaci společnosti, popřípadě jméno a příjmení u fyzické osoby včetně dalších 
identifikačních údajů 
- nabídku kupní ceny s tím, že minimální nabídka výše kupní ceny je 3.500 Kč/m2 
- e-mailovou adresu, na kterou budou zaslány přihlašovací údaje do případné 
elektronické aukce 
- telefonní číslo  

(příloha č. 1 a), b)) 
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b) - Česká republika je vlastníkem a ÚZSVM přísluší hospodařit m.j. s pozemkem p. č. 5541 
– ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 569 m2 v k. ú. Město Žďár ve Žďáře nad Sázavou 
1, ul. Brněnská. 
Dle sdělení příslušného silničního správního úřadu Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odbor dopravy, se na části výše uvedeného pozemku nachází těleso místní komunikace 
IV. třídy – chodník. Dále se na pozemku nachází účelová komunikace ve vlastnictví 
společnosti ZDAR, a.s. a vjezd k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti 
Agrovysočina, a.s. Část pozemku p. č. 5541 ve výměře cca 9 m2 se nachází v oploceném 
areálu společnosti HV Střešní systémy, s.r.o. Na zbývající části pozemku se nachází 
zeleň. 
Všichni sousední vlastníci pozemků projevili zájem o odkup částí pozemku p. č. 5541 
v k.ú. Město Žďár tak, jak je zakresleno v katastrální mapě s promítnutím ortofoto mapy, 
přibližně dle hranic sousedních vlastníků pozemků. 
Nyní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rabínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, územní pracoviště Brno, odbor Odloučené 
pracoviště Žďár nad Sázavou, Dr. Drože 1686/26, ZR 1, žádá město Žďár nad Sázavou o 
vyjádření, zdali by případně po rozdělení pozemku p. č. 5541 geometrickým plánem, 
mělo město zájem o převod té části pozemku, na nichž se nachází těleso místní 
komunikace – chodník. 
Současně sdělují, že se jedná pouze o předběžné zjištění zájmu. ÚZSVM neslibuje 
uzavřít ani neuzavírá jakoukoliv smlouvu a nárok na uzavření smlouvy nezakládá ani 
případné projevení zájmu o koupi shora uvedeného majetku. Veškeré nakládání 
s pozemky ve vlastnictví státu musí být schváleno nadřízeným orgánem. 
Případná žádost o převod části shora uvedeného pozemku bude zaslána na adresu 
odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Bez připomínek. 

 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje podání žádosti města Žďáru nad 
Sázavou na nabytí pozemku ve vlastnictví ČR - ÚZSVM, zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 
5541 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 50 m2 (dle mapového podkladu), na níž se 
nachází těleso místní komunikace IV. třídy – chodník v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za 
účelem majetkoprávního vypořádání. Přesná výměra převáděné části pozemku bude 
určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem. 

(příloha č. 2) 
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c) - Jednatel spol. IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, zaslal městu Žďár n. Sáz. 
návrh ve věci vypořádání pronájmu pozemků, kde uvádí: 
Společnost IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, obdržela od města Žďár nad 
Sázavou 2 faktury v celkové výši 1.378,00 Kč za pronájem pozemků ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou na r. 2018, dle platné uzavřené nájemní smlouvy, v lokalitě ul. 
Brněnská, ZR 1 v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 28 m2 u areálu firmy IWA, s.r.o. – za 
účelem využití jako vjezd na pozemek areálu a dále pro odstavné plochy v areálu firmy. 
Vzhledem k tomu, že město Žďár nad Sázavou užívá – zatím bez právního důvodu – od 
dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ plochu na p. č. 
5822/6 a 5550/5 - (vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz.) v celkové ploše 36 m2, tj. dle 
ceny účtované městem 49,21 Kč/m2 a celkem tedy 1.771,56 Kč + 21% DPH = 2.143,60 
Kč, navrhuje firma IWA provést vzájemný zápočet pohledávky města a nároku firmy IWA. 
 
Částka 1.378 Kč je cena bez DPH - městem není u pronájmu pozemků účtována DPH. 

 
Úhrada za užívání pozemků městem Žďár nad Sázavou na r. 2018, hrazená společnosti 
IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, činí 1.771,56 Kč + 21% DPH = 
2.143,60 Kč – na základě vystavené faktury. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s úhradou 
za užívání pozemků městem. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
příjem za roční nájemné ve výši 1.378 Kč  
výdaj za roční úhradu užívání pozemků ve výši 2.143,60 Kč (včetně DPH) 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje úhradu za r. 2018 za užívání 
pozemků, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a 
p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (ve vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. 
Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1) v celkové ploše 36 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu 
firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – pozemků, vzniklých po dokončení 
stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v celkové výši 2.143,60 
Kč.  

 (příloha č. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DKM k 31.12.2010

k.ú. Město ZR

Mapa v měřítku 1:500

5626/1 

5552 
5557/2 

5551 

5556 

58 /6 

6765/7 ~--~ 

6765/6 5531~/5~~~~ 

5976/4 5531/3 ~ __ J---___ 

6765/1 

6765/3 5544/1 

6764 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 3 

JANTUP
Mnohoúhelník

JANTUP
Mnohoúhelník

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Textový rámeček
IWA s.r.o.

JANTUP
Textový rámeček
Město ZR

JANTUP
Textový rámeček
Brněnská



d) - Společenství vlastníků domu Okružní 43, 45 se sídlem Okružní 2034/43, ZR 3, 
požádalo o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1459 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m 
kolem byt. domu Okružní č.p. 2034 a 2033 č.or. 43 a 45, ZR 3 – za účelem umístění 
nových železobetonových lodžií (lodžie založeny do nosné konstrukce byt. domu, 
hliníkové zábradlí s výplní z bezpečnostního skla), pro přístup na lodžie vybourání 
parapetního zdiva a osazení nové balkónové sestavy, zasklení lodžií, vnější zateplení 
jižní fasády domu a úpravy stávajícího zateplení, zkrácení stříšek nad vstupy, výměna 
vstupních dveří, výměna sklepních oken, úprava bleskosvodu, nový dlážděný okapový 
chodník a další související úpravy v rámci stavby „Oprava a modernizace bytového domu 
Okružní 43, 45, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p.č. 1456 
v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. 
domu. 

   
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Schváleno městským architektem. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
  
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 43, 45 se sídlem Okružní 2034/43, ZR 3 – 
jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1459, 
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 k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Okružní č.p. 2034 a 2033 č.or. 43 a 45, ZR 
3 – za účelem umístění nových železobetonových lodžií (lodžie založeny do nosné 
konstrukce byt. domu, hliníkové zábradlí s výplní z bezpečnostního skla), pro přístup na 
lodžie vybourání parapetního zdiva a osazení nové balkónové sestavy, zasklení lodžií, 
vnější zateplení jižní fasády domu a úpravy stávajícího zateplení, zkrácení stříšek nad 
vstupy, výměna vstupních dveří, výměna sklepních oken, úprava bleskosvodu, nový 
dlážděný okapový chodník v rámci stavby „Oprava a modernizace bytového domu 
Okružní 43, 45, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1456 
v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. 
domu 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. 4) 
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e) - Společnost SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3, požádala o uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na 
části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“, ZR 7 - za účelem 
vybudování kabelového rozvodu TV v ul. Kavánova a Mánesova, ZR 7, v celkové délce 
628 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – Vodojem ul. Kavánova, Mánesova – kabelový 
rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné 
další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. 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.  

 
- Rada města dne 24. 4. 2017 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV.  

 
- Dne 22. 6. 2017 byla předmětná smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB uzavřena. 
 
-  Při realizaci akce „Rekonstrukce komunikací v sídlišti „Vodojem“ ZR 7 došlo k oddělení 
pozemků parcel chodníků a místních komunikací v jednotlivých dotčených ulicích tak, že 
z původní parcely č. 4669/1 vznikly nově další parcely, a to m.j. dle GP č. 4322-89/2017 
ze dne 2. 3. 2018 také p. č. 4669/50, 4669/52, 4669/54, 4669/79, 4669/80, 4669/81, 
4669/83 a 4669/84 v k. ú. Město Žďár, kterých se nově předmětné VB rovněž dotýká. 
Proto je nyní RM předkládáno ke schválení doplnění zřízení VB dle předloženého GP.     
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 
40.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje doplnění smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti ve věci uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
VB ze dne 22. 6. 2017 (schváleno v RM dne 24. 4. 2017) umístění kabelového rozvodu 
TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem 
Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to na části p. č. 4669/1, 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 k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kabelového 
rozvodu TV v lokalitě sídliště „Vodojem“ ZR 7 v celkové délce 628 m v rámci akce: „Žďár 
nad Sázavou – Vodojem - ul. Kavánova, Mánesova – kabelový rozvod“ včetně přístupu a 
příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve 
prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 40.000 Kč + platná sazba DPH. 
Doplnění zřízení VB se schvaluje dle GP č. 4322-89/2017 pro vymezení rozsahu 
skupiny VB ze dne 2. 3. 2018 rovněž na částech pozemků ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou p. č. 4669/50, 4669/52, 4669/54, 4669/79, 4669/80, 4669/81, 
4669/83 a 4669/84 v k. ú. Město Žďár. 

(příloha č. 5) 
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f) - Radě města je předkládána ke schválení Smlouva, která bude uzavřena mezi 
vlastníkem nemovitostí městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem 
vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4, (SVK) - stavba „Žďár nad 
Sázavou – rekonstrukce vodovodu ulice Alšova“ v celkové délce navrženého vodovodu. 
Město je vlastníkem nemovitostí m.j. p. č. 4668 a 4669/1, 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, vše v k. ú. Město 
Žďár. Podpisem uvedené smlouvy přenechává vlastník nemovitostí pozemky investorovi 
do bezúplatného užívání, dává souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se 
zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – 
rekonstrukce vodovodu ulice Alšova“. 
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s umístěním 
a provedením předmětné stavby bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem 
Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí p. č. 4668 a 4669/1, 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, vše v k. ú. Město Žďár 
a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, 
ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ulice Alšova“, předmětem 
které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného 
užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních 
řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ulice 
Alšova“, v předloženém znění. 

(příloha č. 6) 
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g) - Společnost Úsvit, o.p.s. Jihlavská 2283/28, Žďár nad Sázavou, požádala o osvobození 
nájmu z pozemku, kde je umístěn útulek pro psy, a to ve výši 14.360 Kč. Důvodem je 
popisovaný špatný stav pronajatých prostor na ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou. 
V žádosti se uvádí, že společnost je nezisková organizace, která dlouhodobě 
zaměstnává sociálně slabé, spolupracuje s Úřadem práce a městem. Po zjištění všech 
dostupných informací uvádíme, že z rozpočtu města bylo v roce 2017 společnosti 
zaplaceno za provedené práce celkem 3.617.342 Kč a 46.472 Kč za pobyt psů v útulku. 
Kotce pro umístění psů jsou společnosti pronajaté a za jeden kotec společnost platí 
nájem ve výši 100 Kč/měsíc bez DPH. Pronájem prostor na ulici Jihlavská je uzavřen od 
30.4.2002 s tím, že ve smlouvě o nájmu je stanovena povinnost nájemce udržovat 
pronajaté prostory v řádném a provozuschopném stavu a na své náklady zabezpečovat 
drobné opravy a udržovací práce.  
Společnost, popřípadě paní J. platí za pronájem nebytových prostor 30.000 Kč/rok, za 
pronájem pozemku pro provozování útulku pro psy 14.360 Kč/rok (40 Kč/m2/rok) a za 
pronájem 2 kotců 2.904 Kč/rok včetně DPH.  
O pronájem pozemku požádala společnost v roce 2014, o rozšíření tohoto pronájmu 
požádala společnost v roce 2015,  na pronájem pozemku, i na rozšíření pronájmu byl 
vyhlášen záměr.  

 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města neschvaluje žádost společnosti Úsvit, o.p.s. o osvobození 
nájmu z pozemku.  

(příloha č. 7) 
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h) - Příspěvková organizace Poliklinika objednala projektovou dokumentaci na akci: 
POLIKLINIKA Žďár nad Sázavou: 
1. zázemí rehabilitace - stavení úpravy, vodovod, kanalizace, ÚT, VZT, elektrické 
rozvody, rozpočet a 
2. rehabilitace vodoléčba, stavební úpravy, vodovod, kanalizace, ÚT, VZT, elektrické 
rozvody, rozpočet  
v celkové hodnotě 65.000 Kč včetně DPH (dále jen projektová dokumentace). Při dalším 
projednávání rozšíření rehabilitace bylo zjištěno, že zpracovaná projektová dokumentace 
zcela úplně nevyhovuje předpokládaným záměrům a z tohoto důvodu musí být 
zpracována nová projektová dokumentace s využitím podkladů ze shora zpracované 
projektové dokumentace. Po projednání paní ředitelky PO Poliklinika s auditorskou 
společností bylo doporučeno převedení této projektové dokumentace do vlastnictví 
města. V případě, že by projektovou dokumentaci PO Poliklinika odepsala, částka ve výši 
65.000 Kč by byla účtovaná jako náklad a znamenalo by to pro PO Poliklinika ztrátu. 
V případě, že projektová dokumentace bude převedena do vlastnictví města a město 
bude následně realizovat rozšíření rehabilitace, bude částka ve výši 65.000 Kč 
započtena do nákladů této akce. 

 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu, která bude 
uzavřena mezi Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 48899119 a městem Žďár nad Sázavou 
v předloženém znění. 

(příloha č. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Smlouva o bezúplatném převodu  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:  
 
Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 4, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČ 48899119, zastoupená ředitelkou paní ing. Ilonou Komínkovou 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a  
 
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,  
IČO 295841, zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

smlouvu o bezúplatném převodu:  
 
 

čl. I  
Dárce tímto bezúplatně převádí  obdarovanému projektovou dokumentaci na akci: 
POLIKLINIKA Žďár nad Sázavou: 
1. zázemí rehabilitace - stavení úpravy, vodovod, kanalizace, ÚT, VZT, elektrické rozvody, 
rozpočet a 
2. rehabilitace vodoléčba, stavební úpravy, vodovod, kanalizace, ÚT, VZT, elektrické rozvody, 
rozpočet  
v celkové hodnotě 65.000 Kč včetně DPH (dále jen projektová dokumentace).  
 
 
 

čl. II  
Obdarovaný projektovou dokumentaci přijímá do svého výlučného vlatnictví. 
 
 
 

čl. III  
Dárce předá obdarovanému projektovou dokumentaci do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

 
 

čl. IV  
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obdarovaného dárce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů obdarovaným 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.  

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
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Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí obdarovaný. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
9.4.2018 usnesením č.j. 1487/2018/OP. 

 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne ….. 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Navrátil      Ing. Ilona Komínková 
starosta města Žďáru nad Sázavou    ředitelka 
za obdarovaného      za dárce 



i) - V souladu s darovací smlouvou, uzavřenou mezi TJ Žďár nad Sázavou z.s., se sídlem 
ve Žďáře nad Sázavou, Jungmannova  1495/8, IČO 00547492,  jako  dárcem a městem 
Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným, se město stalo vlastníkem umělého povrchu 
fotbalového stadionu, umístěném na pozemku p. č. 2181, ostatní plocha, jiná plocha ve 
výměře 7 369 m2 v reprodukční pořizovací ceně ve výši 10.393.828 Kč. Pozemek je 
zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, na 
listu vlastnictví číslo 1. Umělý povrch fotbalového stadionu byl postaven pomocí dotace, 
poskytnuté  MŠMT na akci „PS7-TJ Žďár nad Sáz.-Reko povrchu FS na ÚP“, dotace 
z programu 233510, evidenční číslo ISPROFIN 233512-2258, rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze dne 24.10.2007, čj.23650/2007-480. 
Je nutné určit správce tohoto umělého povrchu fotbalového stadionu.  
 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 0 
 
Návrh usnesení: Rada města s účinností od 1. 4. 2018 pověřuje správou umělého 
povrchu fotbalového stadionu, který je umístěn na pozemku p. č. 2181, ostatní plocha, 
jiná plocha v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou SPORTIS, příspěvkovou 
organizací, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou, IČO 65759800. 

 




