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MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 89 

DNE: 3. 5. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1533/2018/0P 

NÁZEV: 

Byty a prostory sloužící podnikání 

ANOTACE: 

Dle přiložené tabulky 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje jednání týkající se bytů a prostor sloužících podnikání dle 
předloženého návrhu 

Starosta města Místostarosta města Tajemník MěÚ 

Od bor m aj etkop rávn í úsek tajemníka a správy MěU Odbor finanční 

Odbor komunálních služeb Odbor rozvoje a územního Odbor stavební 
plánování 

Odbor školství, kultury a sportu Odbor socialní Odbor občansko-správní a OZÚ 

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

Oddělení informatiky Odd. finanční kontroly a Městská policie 
interního. auditu 

Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 

Zpracoval: majetkoprávní odbor Předkládá: majetkoprávní odbor 



Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v m< Využití 
ZR (rozsah) 

Změna smlouvy 49,46 ZR bydlení 
a) o nájmu bytu na Kč/m2/měs. Revoluční 31,00 m2 

dobu neurčitou 1871/30/36 
Prodloužení 1000 ZR dle volných prostory určené pro 

b) vyhlášeného Kč/m2/rok Dolní ulice kanceláří podnikání 
záměru 600 165/1 

Kč/m2/rok 

a) Návrh usnesení 
Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 36 umístěného v bytovém domě č.p. 
1871 na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je 
součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu 
neurčitou. 

bl 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. 



Bod a) Změna smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou 

Nájemce: T. T., bytem Žďár nad Sázavou 

Žadatelka je nájemkyní bytu č ... , nacházejícího se v obytném domě č. 1871/30 na ul. 
Revoluční ve Žďáře nad Sázavou 3 od 01.05.2017. Nájemní poměr byl uzavřen na dobu 
URČITOU a je pravidelně prodlužován. Aktuálně končí nájemní smlouva dne 30.06.2018. 
Po celou dobu nájemního vztahu je p. T. nájemcem bezproblémovým, který si svoje 
povinnosti vyplývající z nájmu bytu plní řádně a včas. Pronajímatel za celou dobu 
nezaznamenal žádnou stížnost na chování paní T. a úhrady nájemného jsou prováděny 
pravidelně prostřednictvím služeb SIPO. 

Stanovisko odboru majetkoprávního: 
Na základě výše uvedeného doporučujeme radě města schválit prodloužení nájemního 
poměru s žadatelkou na dobu NEURČITOU a to s účinností od 01.07.2018. 

Bod bl Prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících 
podnikání 

Radě města je předkládán návrh na 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 

cena 
pořadové v kancelář nebo sklady výměra v 

čislo Kč/m2 číslo m2 poznámka 
1 1000 306 15,42 volná 
2 1000 307 28,12 volná od 1.5.2018 
3 600 401 (sklad) 4,24 volný 
4 1000 415 31,25 volná 
5 1000 604 27,74 volná 


