
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 25 

 DNE: 14.12.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 25/2017/OP/3 

 

NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání 

 

ANOTACE: 
 
Dle přeložené tabulky 

 

 

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

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

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

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor majetkoprávní 

Předkládá: 

Rada města 

 



Obsah majetkoprávních jednání  ZM č. 25/2017/OP/3  dne 14.12.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

včetně objektu BD 
- schválení 

Bytové družstvo 
Naděje 2018, družstvo 
Revoluční 1902, ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 

1358– zast.pl. - 165 m2, 
souč.je stavba s č.p.1902 

1359– zast.pl. - 142 m2, 
souč.je stavba s č.p.1903 

1360– zast.pl. - 148 m2, 
souč.je stavba s č.p.1904 
 

Převod bytového domu v souladu se 
smlouvou o budoucí kupní smlouvě 

b) 
 

Prodej, případně 
pronájem pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

F. P., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Vnitřní, ZR 5 

2469/1– ost.pl. 
 -  cca 315 m2 

Rozšíření pozemku v souvislosti se 
záměrem koupě a přestavby 
sousedního komerčního objektu na 
p.č. 2467 na bytovou jednotku 

c) Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

L. M., 
M. M., 
ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Dr. Drože, ZR1 
 

1146– zahrada - 99 m2 
1147– zahrada - 110 m2 
1148– zahrada - 113 m2 
 

Zahrada - pěstování zeleniny a 
ovocných stromů  

d) 
 

Výkup pozemku 
- schválení 

J. L., ZR  k.ú. Zámek ZR 
lok. Klafar II, ZR 3 

774/34 – orná půda - 9547 m2 
podíl -  1/2  
774/29 – orná půda – 1264 m2

podíl – 1/24 
  

Část pro výstavbu, část pro obchvat, 
část pro zeleň, orná 
 

e) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

Manželé  
Mgr. R. B. a L.B., Dis, 
ZR 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Dvořákova, ZR 1 
ul. Nádražní, ZR 6 

6136/1-ost.pl.,kom.-217 m2 
6136/2-ost.pl.,zeleň.- 21 m2 
6137-ost.pl.kom.-13 m2 
6138-ost.pl., kom.- 203 m2 
6139-ost.pl.,kom.- 80 m2 

Majetkoprávní vypořádání pozemků 
– pozemek s kulturní nemovitou 
památkou u zdravotní školy, 
parkoviště, chodníky, zeleň, dle ÚP 
rozšíření parkoviště 
 

f) 
 

Smlouva o 
provedení stavby  
- schválení 

Agro-Měřín a.s.,  
Měřín 
 

k.ú. Město ZR 
lok. Klafar III, ZR3 
 

8066/3, 8064/2, 8064/4 Příprava pro vydání povolení stavby 
Obytný soubor Klafar III – část C2  

(1. a 2. etapa) 
 

g) Prodej pozemku 
- prodloužení 
termínu pro vydání 
povolení stavby  
- schválení 
 

Výstavba Klafar, s.r.o., 
ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Sázavská, ZR 3 
lok. Klafar II 

část 8008/1 – orná půda ve 
vým. cca 985 m2 

Výstavba bytového domu 

 



a) - Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na prodej nemovitostí a uzavření Kupní 
smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a 
bytovým družstvem Bytové družstvo Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 
1902, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28295781 (dále jen bytové družstvo 
Naděje 2018), jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou 
o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 23. 9. 2008, která 
byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým 
družstvem Naděje 2018, jako kupujícím. Předmětem vyhlášeného záměru a  kupní 
smlouvy je prodej pozemku parc. č. 1358 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 
m2), jehož součástí je stavba č.p. 1902 (objekt k bydlení), pozemku parc. č. 1359 
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1903 
(objekt k bydlení) a pozemku parc. č. 1360 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
148 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1904 (objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad 
Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, 
část Žďár nad Sázavou 3 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Naděje 2018, 
za kupní cenu v celkové výši 6.303.085 Kč. 

 
- Rada města dne 23. 10. 2017 po projednání schválila vyhlášení záměru na prodej  
nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1358 
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1902 
(objekt k bydlení), pozemku p. č. 1359 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 
m2), jehož součástí je stavba č.p. 1903 (objekt k bydlení) a pozemku p. č. 1360 
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1904 
(objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na 
ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 tak, jak je zapsáno 
na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví 
bytového družstva Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad 
Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28295781, za kupní cenu v celkové výši 6.303.085 Kč. 
Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.  
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 24. 10. do 8. 11. 2017. 

 
- Rada města dne 4. 12. 2017 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
prodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1358 
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1902 
(objekt k bydlení), pozemku p. č. 1359 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 
m2), jehož součástí je stavba č.p. 1903 (objekt k bydlení) a pozemku p. č. 1360 
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1904 
(objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na 
ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 tak, jak je zapsáno 
na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví 
bytového družstva Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad 
Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28295781, za kupní cenu v celkové výši 6.303.085 Kč. 
Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Kupní 
smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem 
Bytové družstvo Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad 
Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28295781 (dále jen bytové družstvo Naděje 2018), jako 
kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí 
kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 23. 9. 2008, která byla uzavřena mezi 
městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Naděje 2018, 
jako kupujícím, v předloženém znění.   



 Počet stran:  2 
   
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej nemovitostí ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1358 (zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 165 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1902 (objekt k bydlení), 
pozemku p. č. 1359 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2), jehož součástí je 
stavba č.p. 1903 (objekt k bydlení) a pozemku p. č. 1360 (zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 148 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1904 (objekt k bydlení), vše 
v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Revoluční ve 
Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví 
č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva 
Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, 
IČ 28295781, za kupní cenu v celkové výši 6.303.085 Kč. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem 
Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Naděje 
2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 
28295781 (dále jen bytové družstvo Naděje 2018), jako kupujícím. Kupní smlouva 
bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji 
nemovitostí ze dne 23. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou 
jako prodávajícím a bytovým družstvem Naděje 2018, jako kupujícím, v předloženém 
znění.   

(příloha č. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kupní smlouva 
 
 
Smluvní strany: 
 

1) Město Žďár nad Sázavou, IČO 002 95 841, sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 
PSČ 591 01, zastoupené Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou 
 (dále jen jako „Prodávající“)  

 
a 

 
2) Bytové družstvo Naděje 2018, družstvo, IČO 28295781, sídlem Revoluční 1902/42, 

591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, zastoupené Josefem Cendelínem, 
předsedou představenstva a Bc. Libuší Zítkovou, místopředsedkyní představenstva 
(dále jen jako „Kupující“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne tuto  
 
 

kupní smlouvu: 
 
 

I. 
Nemovitosti 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí: 
a. pozemku parc. č. 1358 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2), jehož 

součástí je stavba č. p. 1902 (objekt k bydlení), 
b. pozemku parc. č. 1359 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2), jehož 

součástí je stavba č. p. 1903 (objekt k bydlení) a 
c. pozemku parc. č. 1360 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2), jehož 

součástí je stavba č. p. 1904 (objekt k bydlení) 
vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Revoluční ve 
Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 
vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou 
(výše uvedené nemovitosti dále společně jen jako „Nemovitosti“). 

 
 
 

II. 
Prodej Nemovitostí 

1. V souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, která 
byla uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím dne 23.9.2008 Prodávající tímto prodává  a  
převádí své výlučné vlastnické právo k Nemovitostem, se všemi součástmi a s veškerým 
příslušenstvím Nemovitostí, do výlučného vlastnictví Kupujícího a Kupující tímto 
prodávané Nemovitosti, se všemi součástmi a s veškerým příslušenstvím Nemovitostí, 
do svého výlučného vlastnictví kupuje. 

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva k Nemovitostem  do 
katastru nemovitostí bude předán Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou dne 2.1.2018. 

 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



III. 
Kupní cena 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně za Nemovitosti ve výši 6.303.085 Kč 
(slovy šest miliónů tři sta tři tisíc osmdesát pět korun českých). Tato kupní cena je 
konečná. 

2. Kupní cena byla Kupujícím zaplacena Prodávajícímu před podpisem této smlouvy, což 
Prodávající potvrzuje podpisem této smlouvy. 

 
 

IV. 
Prohlášení Kupujícího 

1. Kupující prohlašuje, že:  
a. splnil všechny podmínky stanovené právními předpisy pro uzavření této smlouvy, 

řádně se seznámil s právním a faktickým stavem Nemovitostí a s tímto stavem 
výslovně souhlasí, 

b. je si vědom skutečnosti, že byty, které se nachází v Nemovitostech, jsou zatíženy 
užívacím právem, když ke každému z bytů je uzavřena smlouva o nájmu bytu. 
Kupující je seznámen s nájemci jednotlivých bytů a s obsahem těchto smluv o 
nájmu bytů.  

 
V. 

Prohlášení Prodávajícího 
1. Prodávající prohlašuje, že: 

a. žádná třetí osoba nevznesla ve vztahu k Nemovitostem nárok, v jehož důsledku 
by mohlo dojít k omezení práva Prodávajícího s Nemovitostmi nakládat, 

b. na Nemovitostech neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena, předkupní 
práva ani jiná věcná práva či další omezení práva vlastnického, 

c. Nemovitosti jsou zatíženy omezením práva užívacího, když k jednotlivým bytům, 
nacházejícím se v Nemovitostech jsou uzavřeny smlouvy o nájmu bytu,   

d. na Nemovitostech neváznou žádná jiná práva ve prospěch třetích osob, 
e. se zavazuje, že žádné z práv uvedených výše do okamžiku právní moci 

rozhodnutí o vkladu vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem do katastru 
nemovitostí ve prospěch třetí osoby nezřídí, 

f. ohledně Nemovitostí nejsou vedena ani známa žádná soudní, rozhodčí nebo 
správní řízení ani nebyly uplatněny žádné restituční nároky, 

g. Nemovitost nemají žádné faktické a právní vady, které by znemožňovaly či 
podstatně omezovaly jejich užívání.  

h. nezamlčel nic o stavu Nemovitostí, 
i. mu není známo, že by ve vztahu k Nemovitostem existovaly jakékoliv smlouvy, 

které by zakládaly práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani že 
by byly u katastrálního úřadu ohledně prodávaných Nemovitostí podány návrhy, o 
nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, 

j. není omezen, a to ani soudním či správním rozhodnutím, ve smluvní volnosti 
nakládat s Nemovitostmi, že na Nemovitostech neváznou žádné dluhy či daňové 
nedoplatky, jsou splněny všechny daňové povinnosti týkající se Nemovitostí a že 
ohledně Nemovitostí nejsou vedena ani známa žádná soudní nebo správní řízení, 
ani že na majetek Prodávajícího nebyl prohlášen konkurz či exekuce 

k. splnil podmínky dané příslušným ustanovením § 85) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, stanovené pro převod nemovitých věcí z a do majetku města. Tento 
převod byl schválen zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 14.12.2017. 
Záměr města převést shora uvedené Nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce 



Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 24.10.2017 do 8.11.2017. 
 
 

 
VI. 

Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 

(Nemovitostí) je Kupující. 
 
 

VII. 
Zpracování osobních údajů 

1. Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, 
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze 
uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je 
poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 
Kupující si jsou zároveň vědomi svých práv upravených příslušnými 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv. 
Kupující výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – 
Registru smluv zajistí prodávající. 

 
 
 

VIII. 
Předání Nemovitostí 

Smluvní strany se dohodly, že Nemovitosti předají do 10ti dnů ode dne doručení oznámení 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou o provedení 
vkladu vlastnického práva k prodávaným Nemovitostem do katastru nemovitostí. O předání 
Nemovitostí bude sepsán předávací protokol. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v platném znění, a předpisy souvisejícími. 
2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání ve věci 

jejího předmětu a nahrazuje všechna předchozí ostatní ujednání smluvních stran ve věci 
jejího předmětu. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

3. Tato smlouva může být měněna výhradně písemnou formou, a to číslovanými dodatky 
opatřenými na téže listině vlastnoručními úředně ověřenými podpisy všech účastníků 
nebo jejich oprávněných zástupců. 



4. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech (3) stejnopisech, z nichž po jednom (1) obdrží 
každý účastník a jeden (1) bude použit pro účely řízení před příslušným katastrálním 
úřadem.   

5. Účastníci svými podpisy této smlouvy potvrzují, že si tuto smlouvu řádně přečetli a na 
důkaz toho, že porozuměli jejímu obsahu a s tímto obsahem plně souhlasí, tuto smlouvu 
svobodně, vážně a vlastnoručně, případně prostřednictvím svých oprávněných zástupců, 
podepisují. 

 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne          
 
 
 
 
 

………………………………... 
Město Žďár nad Sázavou 

Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta 
za Prodávajícího 

 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………... 
Bytové družstvo Naděje 2018, družstvo 
Josef Cendelín, předseda představenstva 

za Kupujícího 
 

 
 
 
 

……………………………………………... 
Bytové družstvo Naděje 2018, družstvo 

Bc. Libuše Zítková, místopředsedkyně představenstva 
za Kupujícího 

 
 
 
 



JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa



b) - Pan F. P., bytem ZR 2, v souvislosti se zájmem o odkoupení nefunkční provozovny 
v ul. Vnitřní č.p. 2525/8, ZR 5, postavené na p. č. 2467 ve výměře jednotku pro 
bydlení mladé začínající rodiny, požádal město Žďár nad Sázavou o 135 m2 
(komerčního objektu) z vlastnictví fyzické osoby a jeho úpravou na jednu bytovou 
odkoupení, popř. pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - 
travnaté plochy sousedící s uvedeným objektem – části p. č. 2469/1 v k. ú. Město 
Žďár za účelem rozšíření zelené plochy u objektu pro bydlení – s vyčleněním 
prostoru stávající autobusové zastávky.  
Žadatel ve své žádosti dále uvádí, že dle informace získané na stavebním odboru 
MěÚ ZR dle nové platné vyhlášky od října r. 2016, je zájemce o přestavbu 
komerčního prostoru na nový byt povinen zajistit souběžnou zelenou plochu o 
výměře 70 % z celku včetně zastavěné plochy objektu, což odpovídá cca 315 m2 
zeleně. Z tohoto důvodu žádá město o možnost prodeje části předmětného pozemku.  

  
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Záměr je v rozporu s ÚP, dle kterého je pozemek města zařazen mezi veřejná 
prostranství. Odbor RÚP nesouhlasí s prodejem ani pronájmem. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Nutno zachovat prostor pro obsluhu a údržbu zastávky a komunikaci města. 
 
- Rada města dne 6. 11. 2017 po projednání neschválila vyhlášení záměru na 
odprodej, popř. pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a 
zároveň RM nedoporučila zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na 
odprodej pozemku, a to části p. č. 2469/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření 
zelené plochy u stávajícího objektu na ul. Vnitřní č.p. 2525/8, ZR 5, postaveném na 
p.č. 2467 ve výměře 135 m2 v k. ú. Město Žďár v souvislosti se zamýšlenou 
přestavbou komerčního objektu na objekt pro bydlení (vznik 1 bytové jednotky) 
v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. Vnitřní, ZR 5. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru 
na odprodej, popř. pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou na 
odprodej pozemku, a to části p. č. 2469/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření 
zelené plochy u stávajícího objektu na ul. Vnitřní č.p. 2525/8, ZR 5, postaveném na 
p.č. 2467 ve výměře 135 m2 v  k. ú. Město Žďár v souvislosti se zamýšlenou 
přestavbou komerčního objektu na objekt pro bydlení (vznik 1 bytové jednotky) 
v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. Vnitřní, ZR 5. 

 (příloha č. 2) 
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c) - Manželé L. a M. M., bytem ZR 3, požádali o odprodej pozemků ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1146 – zahrada ve výměře 99 m2, p. č. 1147 – zahrada 
ve výměře 110 m2 a p. č. 1148 – zahrada ve výměře 113 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem pěstování zeleniny a ovocných stromů.   

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Nesouhlasíme s prodejem z důvodu, že v lokalitě má být zajištěn záměr 
polyfunkčního objektu a z důvodu existence inženýrských sítí. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Viz odbor RÚP. 
 
- Rada města dne 4. 12. 2017 po projednání neschválila a nedoporučila 
zastupitelstvu města vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, 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 v k. ú. Město Žďár, a to p. č. 1146 – zahrada ve výměře 99 
m2, p. č. 1147 – zahrada ve výměře 110 m2 a p. č. 1148 – zahrada ve výměře 113 m2 
– v celkové výměře 322 m2 v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem pěstování 
zeleniny a ovocných stromů.   
 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 1  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru 
na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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 v k. ú. Město Žďár, 
a to p. č. 1146 – zahrada ve výměře 99 m2, p. č. 1147 – zahrada ve výměře 110 m2 a 
p. č. 1148 – zahrada ve výměře 113 m2 – v celkové výměře 322 m2 v lokalitě ul. Dr. 
Drože, ZR 1 – za účelem pěstování zeleniny a ovocných stromů.   

(příloha č. 3) 
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d) - Pan J. L., bytem ZR 7, nabízí městu Žďár nad Sázavou k odprodeji svůj 
spoluvlastnický podíl k pozemkům, a to p. č. 774/34 – orná půda ve výměře 9 547 m2 
(podíl id. 1/2) a p. č. 774/29 – orná půda ve výměře 1 264 m2 (podíl id. 1/24) - vše 
v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě Klafar II ve Žďáře nad Sázavou. 

   
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Pro odbor KS nepotřebné pozemky. 
 
Odůvodnění kupní ceny: 
Pozemek je dle ÚP částečně určen pro výstavbu bytových domů, částečně pro 
obchvat a částečně pro zeleň. Obvyklá cena pro výkupy pro komunikace je 350 
Kč/m2 a pro bytovou výstavbu 500 Kč/m2. Vzhledem k tomu, že část pozemku je 
využita pro zeleň, popř. orná, byla cena zprůměrována na 350 Kč/m2. 
 
- Rada města dne 4. 12. 2017 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví p. J. L., bytem ZR 7, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. 
Zámek Žďár, a to k p. č. 774/34 – orná půda ve výměře 9 547 m2 (podíl id. 1/2) na LV 
č. 263 a k p. č. 774/29 – orná půda ve výměře 1 264 m2 (podíl id. 1/24) na LV č. 51 
v lokalitě Klafar II ve Žďáře nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – 
za účelem dalšího plánovaného rozvoje sídliště v této lokalitě dle ÚP - částečně 
určeno pro výstavbu bytových domů, částečně pro obchvat a částečně pro zeleň 
- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí 
spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví p. J. L., bytem ZR 7, zapsaných 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár, 
a to k p. č. 774/34 – orná půda ve výměře 9 547 m2 (podíl id. 1/2) na LV č. 263 a k p. 
č. 774/29 – orná půda ve výměře 1 264 m2 (podíl id. 1/24) na LV č. 51 v lokalitě 
Klafar II ve Žďáře nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem 
dalšího plánovaného rozvoje sídliště v této lokalitě dle ÚP - částečně určeno pro 
výstavbu bytových domů, částečně pro obchvat a částečně pro zeleň 
- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 

 (příloha č. 4) 
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e) - Manželé Mgr. R. B. a L. B., DiS, oba trvale bytem ZR 5, nabídli ze svého vlastnictví 
(SJM) městu Žďár nad Sázavou pozemky u SZŠ a VOŠ v ul. Dvořákova, ZR 1, a to 
p. č. 6136/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 217 m2, p. č. 6136/2 – 
ostatní plocha, zeleň ve výměře 21 m2, p. č. 6137 – ostatní plocha, ost. komunikace 
ve výměře 13 m2, p. č. 6138 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 203 m2 a 
p.č. 6139 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 80 m2 – vše v k. ú. Město 
Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání stávajícího stavu. Jedná se jednak o 
pozemek p. č. 6136/2, na jehož části je umístěna nemovitá kulturní památka (Boží 
muka) ve vlastnictví města, další pozemky tvoří současné parkoviště, chodníky, zeleň 
a pozemek určený pro výstavbu plánovaného parkoviště v ul. Nádražní, ZR 6. 
Manželé B. nabídli městu odprodej předmětných pozemků za cenu obvyklou dle ZP 
č. 1180/12/2017 v celkové výši 428.800 Kč.  

 
- Vzhledem k tomu, že cena obvyklá předložená manžely B. za nabytí pozemků, 
které budou využity pouze jako zeleň ve výši 750 Kč/m2 se jeví pro město jako příliš 
vysoká, proběhlo se shora jmenovanými další jednání, kde jim byla prostřednictvím 
majetkoprávního odboru nabídnuta ke zvážení a dalšímu jednání kupní cena ve výši 
350 Kč/m2.  
 
- Na základě tohoto jednání se manželé B. dohodli snížit cenu pozemků zeleně p.č. 
6136/1, 6136/2 a 6137 v k. ú. Město Žďár z ceny obvyklé stanovené ZP na 500 
Kč/m2. U zbývajících pozemků komunikace a parkoviště platí cena stanovená ZP.   
 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Bez připomínek. 

 
Odůvodnění kupní ceny: 
Dle předloženého znaleckého posudku č. 1180/12/2017 ze dne 3. 3. 2017 
vyhotoveného Ing. I. P., ZR 2, jsou pozemky zahrnuty do schváleného ÚP města. 
Pozemky v k. ú. Město Žďár p. č. 6136/1, 6136/2 a 6137 budou nadále užívané jako 
zeleň, na pozemku p. č. 6138 bude vybudované parkoviště a pozemek p. č. 6139 
bude z převažující části komunikací. Část tohoto pozemku nezastavěná komunikací 
bude veřejnou zelení. Pozemky jsou oceněny dle schváleného ÚP. 
Cena zjištěná činí: 
pozemky zeleně – p. č. 6136/1, 6136/2 a 6137 v celkové výměře 251 m2 v hodnotě 
168,72 Kč/m2, tj. celkem 42.238,72 Kč 
stavební pozemky pro ostatní plochy, komunikace – p. č. 6138 a 6139 celkem ve 
výměře 283 m2 v hodnotě 444,00 Kč/m2, tj. celkem 125.652 Kč 
výsledná cena celkem po zaokr. činí 168.000 Kč 
Cena obvyklá činí: 
Srovnatelné nezastavěné pozemky jsou ve městě prodávány za 600 až 900 Kč/m2, 
pozemky komunikací za 700 až 900 Kč/m2. Oceňované pozemky jsou umístěny 
v obytné zástavbě, v širším centru města podél frekventované komunikace. Část 
pozemků bude užívaná pro dopravní stavby, zbývající plocha bude veřejnou zelení 
před objekty občanské vybavenosti. Pozemky lze napojit na všechny sítě obce. 
Nevýhodou je umístění vedle frekventované silnice. 
Obvyklou cenu pozemků zeleně stanovuji ve středu cenového rozpětí na 750 Kč/m2, 
což je 188.250 Kč.  
Obvyklou cenu pozemků komunikace a parkoviště stanovuji pod horní hranicí rozpětí 
na 850 Kč/m2, což je 240.550 Kč. 
Výsledná obvyklá cena nemovitostí je 428.800 Kč.  
 



- Radě města dne 6. 11. 2017 bylo předloženo k projednání níže uvedené usnesení: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků 
do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Mgr. R. B. a L. B., DiS, 
(SJM), oba trvale bytem ZR 5, a to p. č. 6136/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře 217 m2, p. č. 6136/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 21 m2, p. č. 6137 – 
ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 13 m2, p. č. 6138 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 203 m2 a p. č. 6139 – ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře 80 m2 – za účelem majetkoprávního vypořádání stávajícího stavu - na části 
pozemku p. č. 6136/2 je umístěna nemovitá kulturní památka (Boží muka) ve 
vlastnictví města, na dalších parkoviště, chodníky, zeleň a pozemek určený pro 
plánovanou výstavbu parkoviště v ul. Nádražní, ZR 6 
- za kupní cenu v celkové výši 366.050 Kč, a to: 
- p. č. 6136/1, 6136/2 a 6137 – pozemky zeleně v celkové výměře 251 m2 - za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 125.500 Kč 
- p. č. 6138 a 6139 – stavební pozemky pro ostatní plochy, komunikace celkem ve 
výměře 283 m2 - za cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 850 Kč/m2, tj. celkem 
240.550 Kč 
 
- Rada města po projednání uvedené usnesení nepřijala a uložila odboru 
majetkoprávnímu jednat o výši kupní ceny. 
 
- Po dalším jednání s manžely B. bylo dohodnuto snížení kupní ceny u pozemků 
s využitím ostatní plocha, zeleň na cenu výši 350 Kč/m2 a u pozemků ostatní plochy, 
komunikace činí dohodnutá cena obvyklou cenu stanovenou ZP ve výši 850 Kč/m2. 
 
- Rada města dne 4. 12. 2017 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Mgr. 
R. B. a L. B., DiS, (SJM), oba trvale bytem ZR 5, a to p. č. 6136/1 – ostatní plocha, 
ost. komunikace ve výměře 217 m2, p. č. 6136/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 
21 m2, p. č. 6137 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 13 m2, p. č. 6138 – 
ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 203 m2 a p. č. 6139 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 80 m2 – za účelem majetkoprávního vypořádání stávajícího 
stavu - na části pozemku p. č. 6136/2 je umístěna nemovitá kulturní památka (Boží 
muka) ve vlastnictví města, na dalších parkoviště, chodníky, zeleň a pozemek určený 
pro plánovanou výstavbu parkoviště v ul. Nádražní, ZR 6 
- za kupní cenu, a to: 
- p. č. 6136/1, 6136/2 a 6137 – pozemky zeleně v celkové výměře 251 m2 - za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2  
- p. č. 6138 a 6139 – stavební pozemky pro ostatní plochy, komunikace celkem ve 
výměře 283 m2 - za cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 850 Kč/m2 

 
Počet stran:  3 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků 
do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Mgr. R. B. a L. B., DiS, 
(SJM), oba trvale bytem ZR 5, a to p. č. 6136/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře 217 m2, p. č. 6136/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 21 m2, p. č. 6137 – 
ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 13 m2, p. č. 6138 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 203 m2 a p. č. 6139 – ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře 80 m2 – za účelem majetkoprávního vypořádání stávajícího stavu - na části 
pozemku p. č. 6136/2 je umístěna nemovitá kulturní památka (Boží muka) ve 
vlastnictví města, na dalších parkoviště, chodníky, zeleň a pozemek určený pro 
plánovanou výstavbu parkoviště v ul. Nádražní, ZR 6 



- za kupní cenu, a to: 
- p. č. 6136/1, 6136/2 a 6137 – pozemky zeleně v celkové výměře 251 m2 - za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2  
- p. č. 6138 a 6139 – stavební pozemky pro ostatní plochy, komunikace celkem ve 
výměře 283 m2 - za cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 850 Kč/m2 

(příloha č. 5) 
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f) - Na základě jednání, které se uskutečnilo dne 31. 10. 2017 mezi zástupci 
společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179 
a zástupci města Žďáru nad Sázavou, byla dohodnuta úprava návrhu Smlouvy o 
provedení stavby. Doplněné navržené znění Smlouvy o právu stavby je radě města 
předkládáno ke schválení a doporučení zastupitelstvu města ke schválení. Zároveň 
je navrženo zrušení části usnesení, kterým byla Smlouva o právu stavby (bez 
doplněného textu) již radou města schválena dne 6. 11. 2017. Po schválení v radě 
města byl zaslán návrh dohody ke schválení zástupcům společnosti AGRO – Měřín, 
a.s.. Bylo navrženo doplnění textu, uvedeném v  čl. IV. odst. 2. Dohoda 
v odsouhlaseném znění je předložena radě města ke schválení a doporučení ke 
schválení zastupitelstvu města. 
 
- Rada města dne 4. 12. 2017 po projednání schválila a doporučila ZM ke schválení 
Smlouvu o výstavbě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a 
společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 
49434179, v předloženém doplněném znění. 

                                                                                             
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o výstavbě, 
která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, 
a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, v předloženém znění. 

(příloha č. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Smlouva o provedení stavby 

 
I. Smluvní strany: 

 
AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, zastoupená ing. 
Gabrielem Večeřou, předsedou představenstva, společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka  1085 
dále jen „vlastník“ pozemků na straně jedné 

a  
Město Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČ: 
00295841, zastoupené starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
dále jen „stavebník“ na straně druhé 

II.  
Smlouva se uzavírá k územnímu a stavebnímu řízení (popř. ohlášení stavby) dle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu: 
Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, katastrální území Město Žďár a Zámek 
Žďár, dle projektové dokumentace vypracované Dopravně inženýrskou kanceláří pod 
zakázkou č. A 107/16, tj. ulice Barvířská a K Milířům ve Žďáře nad Sázavou, jejíž mapový 
podklad tvoří součást této smlouvy (dále jen projektová dokumentace).  
 

III. Předmět smlouvy 
Výše uvedený vlastník pozemků dává touto smlouvou stavebníku právo provést stavbu 
uvedenou v článku II. této smlouvy, jíž budou dotčeny pozemky v jeho vlastnictví. Jedná se o 
pozemky parc.č. 8066/3, 8064/2, 8064/4 v kat. území Město Žďár. 
Smlouva se uzavírá za těchto podmínek: 
-  stavebník před zahájením stavby oznámí vlastníku termín zahájení prací  
-  pozemky budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu s tím, že na části shora 
uvedených pozemků budou umístěny inženýrské sítě, vybudované v souladu s projektovou 
dokumentací, které stavebník převede bezúplatně do výlučného vlastnictví vlastníka, a to do 
60 dnů ode dne ukončení stavby Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, 
katastrální území Město Žďár a Zámek Žďár, tj. ulice Barvířská a K Milířům ve Žďáře nad 
Sázavou,  dle projektové dokumentace (dále jen stavba) 
- změna projektové dokumentace, která se bude týkat pozemků vlastníka, podléhá jeho   
souhlasu. 

 
IV. Závazek stavebníka 

Stavebník se zavazuje realizovat stavbu Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. etapa, 
katastrální území Město Žďár a Zámek Žďár, tj. ulice Barvířská a K Milířům ve Žďáře nad 
Sázavou,  dle projektové dokumentace (dále jen stavba) nejpozději do 30.6.2020. 
 

IV. Smluvní pokuty 
1. V případě, že doba výstavby stavby, za kterou se považuje Protokol ze závěrečné 
kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání stavby  
přesáhne termín 30.6.2020, sjednává se smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za 
každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou.  
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
2. V případě, že stavebník poruší závazek převést do vlastnictví vlastníka bezúplatně 
inženýrské sítě v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení 
s bezúplatným převodem inženýrských sítí do vlastnictví vlastníka.  
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
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V. Závěrečná ustanovení 
1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou dodatku 

k této smlouvě. 
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
3. Tato smlouva zanikne v případě, že do dvou let od jejího uzavření nebude vydáno 

pravomocné rozhodnutí o povolení stavby (popř. ohlášení stavby) uvedené v článku II. 
této smlouvy. 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města vlastník výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem 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.  

5. Vlastník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, 
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze 
uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je 
poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který 
budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. 
Vlastník si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Vlastník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu 
a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím 
obsahem, neuzavřely ji v tísni, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání, 
konaném dne 4.12.2017 a zastupitelstvem města na zasedání, konaném dne 14.12.2017. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne     V Měříně dne   
  
 
Za stavebníka:      Za vlastníka:    
 
 
____________________________   ___________________________ 

Mgr. Zdeněk Navrátil     Ing. Gabriel Večeřa 
               starosta města                                                  předseda představenstva 
 

 

 

 

Příloha: 

- mapový podklad 







g) - Zastupitelstvo města dne 12. 11. 2016 po projednání schválilo prodej části pozemku 
p.č. 8008/1, orná půda ve výměře cca 985 m2 v k. ú. Město Žďár, 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 rozsahu a umístění tak, jak bylo uvedeno v mapovém podkladu, který tvořil Přílohu 
č. 1 tohoto bodu, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti 
VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 
01, IČ 277 22 287, za kupní cenu ve výši 2.152,-- Kč/m2 + platná sazba DPH. Přesná 
výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. Pozemek je prodáván za 
účelem výstavby bytového domu v lokalitě „Klafar – II“, který bude postaven 
v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro výstavbu viladomu ul. Sázavská 
ve Žďáře nad Sázavou.  
- Zastupitelstvo města dále schválilo v předloženém znění uzavření Smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., 
se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287. 
  
- Předmětná smlouva byla dne 14. 11. 2016 mezi oběma stranami uzavřena. 
V čl. II této smlouvy je stanoven termín k vydání pravomocného stavebního povolení 
k bytovému domu do 30. 11. 2017, jinak odprodej pozemku pozbývá platnosti. 
 
- V srpnu 2017 požádala společnost VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. ZR o prodloužení 
původně stanoveného termínu, a to nově nejpozději do 31. 1. 2018 - z důvodu 
časové náročnosti povolovacího řízení formou veřejné vyhlášky. S velkou 
pravděpodobností jsou schopni stanovený termín dodržet, pouze v případě 
nepředvídatelných administrativních zdržení by tento termín z jejich strany nebyl 
dodržen. 

 
- Rada města dne 28. 8. 2017 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v 
souvislosti s odprodejem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, 
Jihlavská 1007, a to části p. č. 8008/1 – orná půda ve výměře cca 985 m2 v k. ú. 
Město Žďár (přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření 
oddělovacím GP), 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 lokalitě sídliště „Klafar – II“, ZR 3 – za účelem výstavby 
bytového domu. 
Prodloužení termínu stanoveného ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o 
zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016 se na základě žádosti společnosti 
VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Žďár nad Sázavou schvaluje tak, že původně stanovený 
termín pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 30. 11. 2017 se nově 
prodlužuje do 31. 1. 2018.  
 
- ZM dne 7. 9. 2017 po projednání schválilo toto výše uvedené usnesení.  
 
- Uzavřením Dodatku č. 1 dne 11. 9. 2017 k původní smlouvě byl požadovaný termín 
prodloužen do 31. 1. 2018. 
 
- Nyní požádala společnost VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 
Žďár nad Sázavou 1, o další prodloužení stanoveného termínu (do 31 1. 2018), a to 
nově nejpozději do 30. 6. 2018 - z důvodu časové náročnosti povolovacího řízení 
formou veřejné vyhlášky. S velkou pravděpodobností jsou schopni stanovený termín 
dodržet, pouze v případě nepředvídatelných administrativních zdržení by tento termín 
z jejich strany nebyl dodržen.  



- Rada města dne 4. 12. 2017 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v 
souvislosti s odprodejem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, 
Jamská 2486/8, a to části p. č. 8008/1 – orná půda ve výměře cca 985 m2 v k. ú. 
Město Žďár (přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření 
oddělovacím GP), 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 lokalitě sídliště „Klafar – II“, ZR 3 – za účelem výstavby 
bytového domu. 
Prodloužení termínu stanoveného ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o 
zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016 a v Dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2017 
se na základě žádosti společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Žďár nad Sázavou 
schvaluje tak, že prodloužený stanovený termín pro vydání pravomocného povolení 
stavby nejpozději do 31. 1. 2018 se nově prodlužuje do 30. 6. 2018.  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu 
pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s odprodejem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti 
VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2486/8, a to části 
p. č. 8008/1 – orná půda ve výměře cca 985 m2 v k. ú. Město Žďár (přesná výměra 
prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP), 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 lokalitě sídliště „Klafar – II“, ZR 3 – za účelem výstavby bytového domu. 
Prodloužení termínu stanoveného ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o 
zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016 a v Dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2017 
se na základě žádosti společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Žďár nad Sázavou 
schvaluje tak, že prodloužený stanovený termín pro vydání pravomocného povolení 
stavby nejpozději do 31. 1. 2018 se nově prodlužuje do 30. 6. 2018.  

(příloha č. 7) 
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SITUACE UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU

30.3.2016

Jamská 2486/1, Žďár nas Sázavou 1

grafická příloha číslo

ING. ARCH. PLESKAČOVÁ PETRA
Monseova 355,  592 31 Nové Město na Moravě

+420 605291 651,  pleskacova@projekcnikanclar.cz

autorizovaný architekt
ING. MILAN PELIKÁN

Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1,
+420 603 509 415, pelikan@projkecnikancelar.cz

autorizovaný inženýr

název výkresu

pozemek 8008/1

VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o.
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BYTOVÝ DŮM cca 460 m2

PARKOVIŠTĚ + CHODNÍKY 860 m2
převod do majetku města
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BD 14 bj
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PARKOVIŠTĚ - 18 stání
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pod domem

terasa

terasa

MENŠÍ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

VÝHLED DALŠÍ VÝSTAVBY
 cca 30 b.j

OBĚ HŘIŠTĚ cca  763m2 - převod do majetku města

MARDVO
Text napsaný psacím strojem




