
POŘAD 
28.  schůze rady města konané dne 2. 11. 2015 

 
 

1.                                         Změna zařazení školského zařízení 
Active-SVČ do sítě škol a školských 
zařízení 
Anotace: 
Active-SVČ žádá Radu města o 
schválení doplnění míst poskytovaného 
vzdělávání nebo školských služeb do 
rejstříku škol a školských zařízení. 
Jedná se o místa - školy, ve kterých 
Active-SVČ vyučuje zájmové kroužky 

 

Mat.403/2015/Active Mgr. Straka 

2. Přijetí strážníků městské policie u 
příležitosti 20 služby. 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je přijetí 4 
strážníků MP v RM. Jedná se o 
zaměstnance města, kteří již po dobu 20 
let pracují pro město Žďár nad Sázavou 
jako strážníci. 
 

Mat.405/2015/MP Mgr. Kunc 

3. Smlouva o bezúplatném převodu 
světelného výstražného zařízení  
Anotace: 
Podstatou uvedeného materiálu  je 
schválení bezúplatného převodu 
světelného výstražného zařízení mezi 
městem Žďár nad Sázavou a obcí 
Světnov. Světelné výstražné zařízení 
bylo pořízené v roce 2001 a je již 
nevyužívané. Převod byl projednán 
v Hlavní inventarizační komisi města a 
RM byla s projednáním v komisi 
seznámena. 

 

Mat.406/2015/MP Mgr. Kunc 

4. Pojištění majetku města 
Anotace: 
Výběr poskytovatele pojištění majetku 
města na roky 2016-2017 
 

Mat.416/2015/OF p. Vácová 

5. Rozpočet města na rok 2016 
Anotace:  1.čtení 
 

Mat.418/2015/OF p. Vácová 



 

6. Autocvičiště – provozní řád a 
poplatky za jeho využití 
Anotace: 
Od roku 2012 je Autocvičiště 
poskytováno za úplatu autoškolám. 
Nově o jeho využití projevil zájem 
sousední Městský úřad k vykonávání 
zkoušek řidičů. S tímto nepočítal jak 
původní provozní řád, tak i ceník, proto 
je potřeba tyto dokumenty aktualizovat. 
 

 

Mat.404/2015/OD Ing. Miklík 

7. Přechod pro chodce Okružní dolní 
Anotace: 
V tomto materiálu je uveden výsledek 
opětovného měření intenzity pohybu 
chodců a vozidel před Mateřskou školou 
na ulici Okružní dolní ve Žďáře nad 
Sázavou v období 09/2015, a to na 
základě usnesení Rady města č. 
302/2015/KS ze dne 10.08.2015, 
z důvodu posouzení zřízení přechodu 
pro chodce. 

 

Mat.415/2015/OD 

 
 
 
 
 
Ing. Kadlec 

8. Nařízení RM č. 2/2015 
Tímto nařízením se  vymezují úseky 
místních komunikacích, na kterých se 
pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí 

 

Mat.407/2015/KS 

 
 
Ing. Kadlec 

9. Plán zimní údržby 
Anotace: Tento plán vymezuje pojmy 
užívané při zimní údržbě. Stanoví 
časové intervaly pro zahájení údržby po 
napadení sněhu a určuje pořadí, podle 
kterého jsou jednotlivé komunikace 
udržovány  

 

Mat.408/2015/KS Ing. Kadlec 



 

10. Smlouva o zajištění provozu TIC 
Anotace: 
Jedná se o uzavření smlouvy o zajištění 
činnosti Turistického informačního 
centra mezi městem Žďár nad Sázavou 
a p. Bohuslavem Nahodilem od 1. 1. 
2016 do 31. 12. 2016 v prostorách Staré 
radnice na náměstí Republiky ve Žďáře 
nad Sázavou. 

 

Mat.409/2015/ŠKS Mgr. Lučková 

11. Žádost TJ Žďár n.S.: 
Anotace: 
Jedná se o úhradu 20% finančních 
prostředků ze schválené roční provozní 
dotace pro TJ Žďár nad Sázavou na 
rekonstrukci výměníkové stanice. Tento 
postup je zakotven ve Smlouvě o 
poskytnutí provozní dotace mezi 
Městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár 
nad Sázavou ze dne 27. 1. 2015. 

 

Mat.410/2015/ŠKS Mgr. Lučková 

12. Dodatek č. 1 k Memorandu o 
přípravě, realizaci a provozování 
expozice „Umění baroka“ 
Anotace: 
Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, 
realizaci a provozování ze dne 7. května 
2009, kam k původním 5 smluvním 
stranám přistupuje nová smluvní strana, 
jíž se stává spolek „SE.S.TA“. Nově je 
upravena možnost podpory na provoz 
nově vzniklých expozic – Muzea nové 
generace – provozovaných SE.S.TA. 

 

Mat.411/2015/ŠKS Mgr. Lučková 

13. Přijetí daru 
Anotace: 
Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 žádá o souhlas s přijetím 
finančního daru  
ve výši 20 000,00 Kč. 
Dárce žádá v souvislosti s poskytnutím 
daru o nezveřejňování osobních údajů.  

 

Mat.419/2015/3.ZŠ Mgr. Svobodová 

14. Majetkoprávní jednání  
Anotace dle tabulky 

Mat.412/2015/OP Dr. Prokopová 



 

15. 
 

Byty a prostory sloužící podnikání 
Anotace dle tabulky 
 

Mat.413/2015/OP Dr. Prokopová 

16. Určovací žaloba 
Anotace: určení vlastníka staveb (hráze, 
opěrná zeď,  nátokové objekty, 
vypouštěcí zařízení, bezpečnostní 
přelivy a lávky) vybudovaných v rámci 
stavby vodního díla: „odbahnění a 
opravy objektů Honzovských rybníků a 
obnova mokřadu Žabák“   

Mat.414/2015/OP Dr. Prokopová 

17. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze 
dne 30.11.2011 o navýšení ceny díla 
 na „Zhotovení územního plánu Žďár 
nad Sázavou“ 
Anotace:  
Požadované úpravy návrhu územního 
plánu po veřejném projednání a účast 
projektanta na opakovaném veřejném 
projednání si vyžádají navýšení ceny 
díla o cenu víceprací v souladu 
s článkem II, bodem 9 smlouvy o dílo ze 
dne 30.11.2011. 
 

 

Mat.420/2015/ORUP Ing. Škodová 

18.  Rozpočtová opatření PO Poliklinika 
Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
Doporučení RM schválit navýšení 
rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad 
Sázavou v celkové výši 390.000,- Kč. 

 

Mat. 421/2015/Pol. p. Zrůst, MSc. 

19. Řešení technického zhodnocení – 
KRYOKOMORA 
Anotace: 
Dne 16.6 2011 byla podepsána smlouva 
o podnájmu nebytových prostor s firmou 
ARKTICAMED s. r. o.. V této smlouvě je 
také řešeno vypořádání tzv. technického 
zhodnocení v případě odchodu 
společnosti z polikliniky. Společnost 
ARKTICAMED s. r. o. doručila výpověď 
Smlouvy o podnájmu nebytových 
prostor ke dni 31. 3. 2015. Nyní je třeba 
rozhodnout o způsobu řešení. 

Mat.422/2015/Pol. p. Zrůst, MSc. 

20. 
Různé 

  

 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání: 

Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Věcné břemeno 

- schválení 
Výstavba Klafar s.r.o, 
ZR 1 

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

Viz text Inženýrské sítě včetně komunikací  
– stavba – OS Klafar II – ul. Rytecká  
– 8 RD 
 

b) 
 

Smlouva o provedení 
stavby 
- schválení 

Vlastní podnět 
Vlastník pozemku 
- S. P., ZR 7 

k.ú. Město ZR 
nám.Republiky, ZR 
1 

5 Souhlas vlastníka s právem provést 
stavbu, kterou bude dotčen pozemek 
vlastníka v rámci stavby města – 
Rekonstrukce povrchů navazujícího 
prostoru nám. Republiky ve Žďáře n.S. 

 



 

 

 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 
 

1) Schválení 
žádosti o 
uzavření 
smlouvy o 
nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, 
Brodská 

1876/27/9 
 

31 m2 bydlení 

2) Schválení 
žádosti o 
uzavření 
smlouvy o 
nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, 
Brodská 

1936/35/25 
 

31 m2 bydlení 

 
3) 

Schválení 
žádosti o 
uzavření 
smlouvy o 
nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, 
Revoluční 

1829/27/27 
 

31 m2 bydlení 

4) Neschválení 
žádosti o 
uzavření 
smlouvy o 
nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, 
Brodská 

1936/35/23 
 

31 m2 bydlení 

5) Zrušení 
usnesení 
č.384/2015/OP 

300 
Kč/m2/rok 

ZR 6 
Nádražní 
1141/44 
AZ Centrum 

125,88 m2 Prostory určené pro 
podnikání 

6) Zrušení 
usnesení 
č.349/2015/OP 

nabídka 
Kč/m2/rok 

ZR 6 
Nádražní 
1141/44 
AZ Centrum 

80,06 m2 Prostory  
určené pro podnikání 

 
7) 

Vyhlášení 
záměru 

nabídka, 
Kč/m2/rok 

ZR 6 
Nádražní 
1141/44 
AZ Centrum 

109,8 m2 Prostory určené pro 
podnikání 

8) Vyhlášení 
záměru 

nabídka, 
Kč/m2/rok 

ZR 6 
Nádražní 
1141/44 
AZ Centrum 

105,35 m2 Prostory určené pro 
podnikání 


