
MATERIAL BEZ OSOBNiCH UDAJU 

-
MESTSKY ORAD ZiSAR NAD SAZAVOU 

MATERIAL PRO RADU MESTA c. 29 

DNE: 16. 11. 2015 JEDNACi CiSLO: 428/2015/0P 

NAZEV: 

Majetkopravni jednani RM 

ANOTACE: 

Ole pfilotene tabulky 

NAVRH USNESENi: 

Rada mesta po projednimf schvaluje majetkopravnf jednani die predlozeneho navrhu 

Starosta mesta: Mfstostarosta mesta: 

Odbor majetkopravnf: Odbor ST a vnitrnich vecf: 

Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemnfho 
planovanf: 

Odbor skolstvf, kultury a sportu: Odbor socialnf: 

Tajemnik MeU: 

Odbor financnf: 

Odbor stavebnf: 

Odbor zivnostensky: 

Odbor dopravy: Odbor zivotniho prostredf: Odd. spravy mest. lesu a ryb.: 

Oddeleni informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Mestska policie 

Projektovy koordinator: Krizove rfzenf: 

Zpracoval: odbor majetkopravnf Predklada: odbor majetkopravnf 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 428/2015/OP dne 16.11.2015: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- odložení žádosti 
Manželé K., ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Špálova, ZR 7 

část 4669/1 – ost.pl. 
- 40 m2 

usnadnění přístupu do garáže vedle RD 
a dlouhodobá údržba pozemku 
 

b) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

V.K., ZR  
 
 

k.ú. Město ZR 
lokalita Krejdy, ZR  

část 9117/1 – ost.pl. 
-30 m2 + 3 m2 + 4 m2 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku u chaty ev.č.72 

c) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

Vlastní podnět 
Ing. Michal Brych, 
Hamry n.S. 
Miloslav Odvárka, ZR 
Aquasys s.r.o., ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 

6870 – ost.pl., jiná pl. 
- 9044 m2 

Soustřeďování kameniva a demoličních 
odpadů vhodných k recyklaci 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

A.N., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Horní, ZR 1 

část 3827/1 – ost.pl. 
- 10 m2  

Umístění stánku na zmrzlinu vedle 
Vesny – lahůdky 
 

e) 
 

Pronájem pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

TJ Žďár n.S.., ZR  k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská x 
Novoměstská, ZR 1 

část 5820 – ost.pl.  
– 15 m2 

Umístění 3 reklamních panelů u 
volejbalových kurtů „Na Rybníčku“  u 
světelné křižovatky 

f) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

KINSKÝ ŽĎÁR a.s., ZR k.ú. Zámek ZR 
ul. Bezručova, ZR 2 

362/11 Přípojka dešťové kanalizace v rámci 
stavby „Provozovna zpracování a 
prodeje ryb s rychlým občerstvením“ 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., 
Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Studentská, ZR 4 

3277, 3281, 3285 Podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě-2 ks HDP trubek a 
optický kabel – stavba“11010-051463, 
CG4M_ZDAR_ZRYSA_ OK“ 
 

h) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E. ON Distribuce a.s. 
České Budějovice 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 

6929/1, 6929/2 Kabelové vedení NN – stavba – Žďár 
n.S., Jihlavská: přípojka NN, Zlesák 

i) 
 

Bezúplatný převod 
-schválení smluv 

Obč.sdružení OSTROV 
POHODY ZR 
TJ Žďár nad Sázavou 
ZO Čs.zahrád.svaz ZR 
Český ombudsman z.s. 
Žďár n.S. 
Orel jednota, ZR 

Nepotřebný majetek Movité věci – viz text a 
přílohy smluv 

Bezúplatné předání nepotřebného 
majetku města 



j) 
 

Zastupování města  
- schválení 

JUDr. S.P., Ph.D., ZR  zastupování před 
- soudy, 
- orgány státní správy, 
- notářskými úřady 

Pověření vedoucí majetkoprávního 
odboru MěÚ paní JUDr. S.P. Ph.D 
k zastupování města 

 



 
a) - Manželé Mgr. I. K. Ph.D. a Ing. E. K., bytem ZR 7, požádali o odprodej pozemku ve 

vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve 
výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“, ZR 7 – za účelem 
usnadnění přístupu do garáže v jejich vlastnictví postavené na p. č. 4546. Tento 
pozemek již dlouhodobě udržují a pozemek by v případě prodeje nebyl oplocen ani 
nebude sloužit pro výstavbu. 
  
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Do doby vyřešení rekonstrukce komunikací a inž. sítí v sídlišti ZR 7 doporučujeme odložit 
všechny prodeje pozemků města v této lokalitě. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
viz RÚP 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání odkládá projednání žádosti na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná 
plocha ve výměře cca 40 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 lokalitě sídliště „Vodojem“, ZR 7 – za 
účelem usnadnění přístupu do garáže ve vlastnictví žadatelů postavené na p. č. 4546 
v k. ú. Město Žďár u RD čp. 1547 v ul. Špálova 12, ZR 7 s tím, že se bude žádostí 
zabývat až po dokončení rekonstrukce komunikací a inž. sítí v lokalitě sídliště „Vodojem“, 
ZR 7.    

(příloha č. 1) 
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b) - Při místním šetření a vytyčení obecního pozemku p. č. 9117/2 v k. ú. Město Žďár 
v chatové oblasti v lokalitě „Krejdy“ ve Žďáře nad Sázavou, na kterém je umístěn smírčí 
kámen, bylo zjištěno, že oplocení pozemku p. č. 9112/4 v k. ú. Město Žďár užívaného 
jako zahrada, zasahuje do cesty p. č. 9117/1 v k. ú. Město Žďár, která je ve vlastnictví 
města, a to o 3,2 m v místě umístění kamene, což v celé délce plotu činí posunutí o cca 
37 m2.  
Vlastníkem oploceného pozemku p. č. 9112/4 – orná půda ve výměře 4 392 m2 v k. ú. 
Město Žďár je pan V. K., bytem ZR 2. 
S p. K. bylo jednáno o posunutí plotu na hranici svého pozemku. Jak jmenovaný uvedl, 
tento pozemek je v současné době oplocen ve stávajícím stavu od r. 1965, dle sdělení 
původních majitelů. Kvůli vzrostlým lípám není možné plot posunout, lípy by se musely 
pokácet. Při místním šetření za účasti zástupců MěÚ ZR byl navržen způsob řešení 
stávající situace formou odkoupení zaploceného pozemku od města. 
Pan K. nyní požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
části p. č. 9117/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 37 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě Krejdy – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku a úpravy oplocení u 
rekreačního objektu č. ev. 72.  

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

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9117/1 – ostatní 
plocha, ost. komunikace ve výměře cca 37 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 lokalitě chatové 
oblasti „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku a úpravy oplocení na 
pozemku p. č. 9112/4 u rekreačního objektu č. ev. 72 s tím, že přesná výměra 
prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. 

(příloha č. 2) 
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c) - V souvislosti s rozhodnutím Rady města Žďáru nad Sázavou ze dne 4. 5. 2015 byla dne 
5. 5. 2015 uzavřena Dohoda mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Miloslavem Odvárkou, 
bytem Haškova 13/51, ZR 6, předmětem které bylo ukončení Nájemní smlouvy ze dne 
31. 3. 2003, na užívání pozemku p. č. 6870 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 9 044 
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, a to dohodou ke dni 31. 12. 2015. 

  
- Poté bylo RM předloženo ke schválení vyhlášení nového záměru na pronájem 
předmětného pozemku od 1. 1. 2016 na využití pro účely soustřeďování kameniva a 
demoličních odpadů vhodných k recyklaci dle stanovených podmínek – na základě 
požadavku odboru komunálních služeb MěÚ ZR.  
- Na pozemek je vydáno rozhodnutí o využití území pro: soustřeďování kameniva a 
demoličních odpadů vhodných k recyklaci. 
 
- Rada města dne 24. 8. 2015 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6870 – ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře 9 044 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 – za účelem využití soustřeďování 
kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci za předpokladu splnění 
následujících podmínek:  
- Zájemce: Musí být pověřenou osobou pro nakládání s příslušnými odpady ve smyslu 
zák. 185/2001 Sb. 
Uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců. 
- K provozování činnosti je nutné vyřídit na Krajském úřadě pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, odbor životního prostředí, rozhodnutí – souhlas k provozu zařízení ke sběru a 
výkupu odpadů – deponie stavební suti. 
- Zájemce uvede ve své nabídce výši nájemného za 1 m/2/1 rok.  
 
- Záměr č. Z-43/2015-OP byl zveřejněn na úřední desce města v době od 25. 8. do 24. 9. 
2015. 
 
-  Na uvedený záměr reagovali 3 zájemci, a to: 
1. AQUASYS spol. s r.o. vodohospodářské stavby se sídlem Jamská 2488/65, Žďár n. S. 
2. Miloslav ODVÁRKA – ODAS se sídlem nám. Republiky 61/20, Žďár n. S. 
3. Ing. Michal Brych, Šlakhamry 401, 591 01 Hamry nad Sázavou 
 
- Dne 5. 10. 2015 byly majetkoprávním odborem MěÚ ZR otevřeny obálky s nabídkami 
přihlášených zájemců, za účelem zjištění nabídkové ceny pronájmu. 
Všichni zájemci splňují stanovené podmínky vyhlášeného záměru a nabízí tuto cenu: 
1. firma AQUASYS - nájemné ve výši 13,268 Kč/m2/rok 
2. firma ODAS      - nájemné ve výši 17,00 Kč/m2/rok  
3. Ing. Michal Brych - nájemné ve výši 23,10 Kč/m2/rok 
 
- Následně byly radě města tyto nabídky předloženy pro informaci a rozhodnutí o dalším 
postupu ve vyhodnocení záměru. 
- Rada města dne 12. 10. 2015 po seznámení se s nabídkami na pronájem pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6870 – ostatní plocha, jiná plocha ve 
výměře 9 044 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 – za účelem využití soustřeďování kameniva a demoličních 
odpadů vhodných k recyklaci, stanovuje pro vyhodnocení záměru následující postup: 
odbor majetkoprávní ve spolupráci OKS, OŽP připraví a předloží radě města návrh 
nájemní smlouvy s tím, že výběr nájemce následně proběhne e-aukcí na cenu nájmu.  



 
- Rada města dne 19. 10. 2015 po projednání schválila návrh Smlouvy o nájmu pozemku 
dle předloženého návrhu a uložila majetkoprávnímu odboru provést výběrové řízení 
formou elektronické aukce s tím, že o nájemci pozemku rozhodne nejvyšší cena nájmu 
za 1 m2 nabídnutá v elektronické aukci. 
 
- Dne 5. 11. 2015 proběhla elektronická aukce za účelem výběru nájemce pozemku p. č. 
6870 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití soustřeďování kameniva a demoličních 
odpadů vhodných k recyklaci, který nabídne městu nejvyšší cenu nájmu za 1 m2 – více 
viz příloha č. 3 b).  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. Miloslavu Odvárkovi nám. Republiky 61/20, Žďár nad 
Sázavou, a to p. č. 6870 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 9 044 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 – 
za účelem využití soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci 
s tím, že výše ročního nájemného činí výši 209.821,-- Kč. 
Smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena od 1.1.2016. 

 (příloha č. 3 a) mapa) 
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VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL

Název e-aukce: Pronájem pozemku

Typ e-aukce: Prodejní elektronická aukce (malého rozsahu) (id:1151)

Čas vyhlášení: 26.10.2015 09:30

Čas ukončení: 05.11.2015 10:15

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Stanislava Prokopová, +420 566 688 170, +420 736 510 464,
stanislava.prokopova@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Libor Vostrejš, +420 566 688 195, +420 736 510 452, libor.vostrejs@zdarns.cz

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Počet položek celkem: 1

Počet položek aktivních: 1

Počet položek započítávaných do
celkové sumy:

1

Protokol je platný k: 05.11.2015 10:17:45

Protokol vygenerován v: 05.11.2015 10:17:45

Uchazeč Položek obsazených/celkem Celková nabídka uchazeče Pořadí uchazeče Stav

Miloslav Odvárka ODAS 1/1 209 820.80 1 -

Ing. Michal Brych 1/1 208 916.40 2 -

AQUASYS spol. s r.o. 1/1 120 013.88 3 -

Smluvní cena: - CZK

Smluvní dodavatel:

Smluvní cena dodatek: - CZK

Nedílnou přílohou tohoto protokolu jsou protokoly o účasti jednotlivých uchazečů.

1/4
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PROTOKOL O ÚČASTI V E-AUKCI

AQUASYS spol. s r.o.

Název e-aukce: Pronájem pozemku

Typ e-aukce: Prodejní elektronická aukce (malého rozsahu) (id:1151)

Čas vyhlášení: 26.10.2015 09:30

Čas ukončení: 05.11.2015 10:15

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Stanislava Prokopová, +420 566 688 170, +420 736 510 464,
stanislava.prokopova@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Libor Vostrejš, +420 566 688 195, +420 736 510 452, libor.vostrejs@zdarns.cz

Účastník: AQUASYS spol. s r.o. (prokop@aquasys.cz), Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, PSČ 59101, Czech Republic

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Protokol je platný k: 05.11.2015 10:17:45

Protokol vygenerován v: 05.11.2015 10:17:45

Celková maximální nabídka Vstupní Výstupní

- 120 013.88 120 013.88

Název kola Datum a čas začátku Délka (dny, hod., min.) Prodlouženo (dny, hod., min.)

Vstupní kolo 26.10.15 09:30:00 09:22:30 00:00:00

Kontrolní kolo 05.11.15 08:00:00 00:02:00 00:00:00

Aukční kolo 05.11.15 10:00:00 00:00:15 00:00:00

Název položky MJ Množství Celkem Max. nabídka Vstupní Výstupní

pronájem pozemku p.č. 6870 KÚ Město Žďár m2 9 044.00 120 013.88 23.20 13.27 13.27

2/4



PROTOKOL O ÚČASTI V E-AUKCI

Ing. Michal Brych

Název e-aukce: Pronájem pozemku

Typ e-aukce: Prodejní elektronická aukce (malého rozsahu) (id:1151)

Čas vyhlášení: 26.10.2015 09:30

Čas ukončení: 05.11.2015 10:15

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Stanislava Prokopová, +420 566 688 170, +420 736 510 464,
stanislava.prokopova@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Libor Vostrejš, +420 566 688 195, +420 736 510 452, libor.vostrejs@zdarns.cz

Účastník: Ing. Michal Brych (michbrych@email.cz), Czech Republic

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Protokol je platný k: 05.11.2015 10:17:45

Protokol vygenerován v: 05.11.2015 10:17:45

Celková maximální nabídka Vstupní Výstupní

- 208 916.40 208 916.40

Název kola Datum a čas začátku Délka (dny, hod., min.) Prodlouženo (dny, hod., min.)

Vstupní kolo 26.10.15 09:30:00 09:22:30 00:00:00

Kontrolní kolo 05.11.15 08:00:00 00:02:00 00:00:00

Aukční kolo 05.11.15 10:00:00 00:00:15 00:00:00

Název položky MJ Množství Celkem Max. nabídka Vstupní Výstupní

pronájem pozemku p.č. 6870 KÚ Město Žďár m2 9 044.00 208 916.40 23.20 23.10 23.10
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PROTOKOL O ÚČASTI V E-AUKCI

Miloslav Odvárka ODAS

Název e-aukce: Pronájem pozemku

Typ e-aukce: Prodejní elektronická aukce (malého rozsahu) (id:1151)

Čas vyhlášení: 26.10.2015 09:30

Čas ukončení: 05.11.2015 10:15

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Stanislava Prokopová, +420 566 688 170, +420 736 510 464,
stanislava.prokopova@zdarns.cz

Administrátor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česká republika, Libor Vostrejš, +420 566 688 195, +420 736 510 452, libor.vostrejs@zdarns.cz

Účastník: Miloslav Odvárka ODAS (odvarka@odas.cz), nám.Republiky 61/20, Žďár nad Sázavou, PSČ 59101, Czech Republic, Telefon: 566624301, Fax: 566624301

Měna: CZK

Pro určení pořadí uchazečů je určující: Celková nabídka uchazeče

Protokol je platný k: 05.11.2015 10:17:45

Protokol vygenerován v: 05.11.2015 10:17:45

Celková maximální nabídka Vstupní Výstupní

- 153 748.00 209 820.80

Název kola Datum a čas začátku Délka (dny, hod., min.) Prodlouženo (dny, hod., min.)

Vstupní kolo 26.10.15 09:30:00 09:22:30 00:00:00

Kontrolní kolo 05.11.15 08:00:00 00:02:00 00:00:00

Aukční kolo 05.11.15 10:00:00 00:00:15 00:00:00

Název položky MJ Množství Celkem Max. nabídka Vstupní Výstupní

pronájem pozemku p.č. 6870 KÚ Město Žďár m2 9 044.00 209 820.80 23.20 17.00 23.20
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d) - Pan A. N., bytem ZR 3, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to části p. č. 3827/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 10 m2 
v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Horní, ZR 1, vedle objektu lahůdek a jídelny „Vesna“ – za 
účelem umístění prodejního stánku na zmrzlinu. Na tomto místě již stánek stál, ale 
z důvodu ukončení činnosti majitele byl zrušen. Dle sdělení žadatele vedení provozovny 
Vesna s umístěním stánku souhlasí. Tvar, velikost a barevné provedení stánku v případě 
kladného vyjádření města je žadatel ochoten přizpůsobit požadavkům.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 3827/1 – ostatní 
plocha, ost. komunikace ve výměře cca 10 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 lokalitě ul. Horní, ZR 
1, vedle objektu lahůdek a jídelny „Vesna“ – za účelem umístění prodejního stánku na 
zmrzlinu. 

(příloha č. 4) 
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kú Město ZR

Mapa v měřítku 1:1000
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e) - TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1495/8, ZR 1, požádala o pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 5820 – ostatní plocha, 
ost. komunikace ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u volejbalových kurtů 
„Na Rybníčku“ v blízkosti světelné křižovatky ul. Brněnská – Novoměstská, ZR 1 – za 
účelem umístění 3 reklamních ploch částečně umístěných na objektu volejbalových kurtů 
„Na Rybníčku“ na p. č. 5816 ve vlastnictví TJ a částečně na pozemku města – viz žádost 
– příloha č. 5. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
viz OKS 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Nesouhlasíme s pronájmem. Pozemek využívá město k pronájmům pro reklamní akce. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 5820 – ostatní plocha, 
ost. komunikace ve výměře cca 15 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 lokalitě u 
volejbalových kurtů „Na Rybníčku“ v blízkosti světelné křižovatky ul. Brněnská – 
Novoměstská, ZR 1 – za účelem umístění 3 reklamních ploch.  

(příloha č. 5 - mapa) 
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TJ Zd'ar nad Sazavou, Jungmanno 
Mobil : 604600898, 736488511 
E-mail : tajemnik@tjzdarns.cz, 

Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou 
Odbor majetkopravni 
JUDr. Stanislava Prokopova, Ph. D. 
Zizkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Vee. 

MESTSKY URAD Cfs. doper. 
Zd'ar nad saz-avou 
@) sf 2..2- 5 I Of 'ip;.a(avatei 
DQslo: - 3v p zn1Jt 
~' 591 01 :Zdcit nad' S'az~v.o:u .... 

• . Spis. znak 

c~.: ~t~~t ...... ~ ... d~~iff:cz ......... .... . 

Ve Zd'are nad Sazavou 
One 30.1 0. 2015 

Z:adost o pronajem pozemku za ucelem vytvoreni reklamnich ploch 

Vazena pani doktorko, 
v priloze Vam predkladame nas zamer na vytvoreni tri novych reklamnich ploch , 
umistenych castecne na objektu volejbalovych kurtu ,Na Rybnicku" (parcela c. 5816) 
a castecne na pozemku Mesta Zd'aru (parcele c.5820) z pohledu ad svetelne 
kfizovatky ulic Brnenska, Smetanova, Horni a Novomestske. Navy navrh reklamni 
plochy resi nove umisteni reklam a sjednocuje velikost reklam do dvou velikostf (5 x 
2,5 m a 2,5x1 ,5 m). Nove reklamni plochy by mely prispet predevsim pohledove 
k estetickemu vnimani reklamy a ke zkulturneni tohoto prostoru . 
Pfilohou zadosti je 

- Zamer 
- Zavazne stanovisko PCR 

Schematicky nakres umisteni reklamnich ploch do snimku z pozemkove mapy 
Detaily jednotlivych casti reklamnich ploch 
Foto - nakres predpokladaneho umisteni reklamnich ploch 

- Vypisy a snimky parcel na kte,.Ych budou umisteny nove navrzene reklamni 
plochy (c.5820 a c.5816). 

Zadame Vas o vyjadreni k pronajmu pozemku na umisteni reklamnich ploch. 
Pocitame s tim , ze jedna cast reklamni plchy bude vyclenena reklame Mesta Zd'aru 
vcetne znaku s dovetkem, ze Mesto Zd'ar nad Sazavou se spolupodi li na financovani 
sportu ve Zd'are nad Sazavou. Navrh teto reklamy predem s Varni odsouhlasime a 
zpracovani provedeme v nasi rezi i. 
Pfedem dekuji za Vase kladne vyjadreni k nasemu zameru .. 

S pozdravem a pranim hezkeho dne 

lng. Jiri Moucka 
Pfedseda volejbaloveho oddilu 
T J Zd'ar nad Sazavou / 
Jungmanova 1495/8 / ~ 
Zd'ar nad Sazavou 1 f..../{ ---------

591 01 
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f) - Společnost KINSKÝ Žďár a.s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 2, zastoupená na základě plné 
moci projekční kanceláří Ing. Milana Pelikána, navrhování a projektování staveb, 
inženýrská činnost ve výstavbě se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1, požádala o uzavření 
smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 362/11 v k. ú. Zámek Žďár v souvislosti 
s vybudováním a provozováním stavby přípojky dešťové kanalizace - napojení dešťových 
vod do kanalizace v rámci akce: „Provozovna zpracování a prodeje ryb s rychlým 
občerstvením na ul. Bezručova ve Žďáře nad Sázavou“.  
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako 
povinným a společností KINSKÝ Žďár a.s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 2 – jako 
oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 
362/11 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaném 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 - za účelem vybudování a provozování stavby přípojky dešťové 
kanalizace - napojení dešťových vod do kanalizace v rámci akce: „Provozovna 
zpracování a prodeje ryb s rychlým občerstvením na ul. Bezručova ve Žďáře nad 
Sázavou“ – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce 
uvedené přípojky 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. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  FORMAT

  ČÍSLO PARÉ

  DATUM ZMĚNY

 VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

  DATUM VYDÁNÍ  MÍSTO STAVBY

  STAVEBNÍK

  STUPEŇ

  ČÍSLO ZAKÁZKY

 KAT. ÚZEMÍ

sídlo firmy:  LUČINY 1186/1
provozovna:  JAMSKÁ 2486/8
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

  tel:566 620 139
e-mail:  pelikan@projekcnikancelar.cz

IČO: 18117422

MĚŘÍTKO

PROVOZOVNA ZPRACOVÁNÍ A PRODEJE RYB
S RYCHLÝM OBČERSTVENÍM

STUPEŇ

VÝKRES Č.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PROFESE

VÝKRES KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES      M 1:250 C3.

KINSKÝ ŽĎÁR, a.s.,Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, 591 01

Bezručova 39/4, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 591 01,

Zámek Žďár 795453

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ing.Milan PELIKÁN

20/2013

DÚR, DSP

11/2014

Ing.arch.Petra PLESKAČOVÁ

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

+ 0,000=+ 569,6 m.n.m1.NP=
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

A2

NOVÁ STL PŘÍPOJKA PLYNOVODU

L E G E N D A  I N Ž E N Ý R S K Ý C H  S Í T Í
VODOVOD

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

NOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO NN - VNITŘNÍ ROZVOD ZA EL.M.

S T Á V A J Í C Í

N O V É

NOVÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

NOVÁ PŘÍPOJKA AROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE

STL PLYNOVOD

TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL - O2

PŘÍPOJKA VODY - VNITŘNÍ ROZVOD ZA STÁV. VODOMĚREM

KABELOVÉ ELEKTROVEDENÍ - NN

KABELOVÉ ELEKTROVEDENÍ - VN

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

PŘELOŽKA OPTICKÉHO SDĚLOVACÍHO KABELU - SATT

PŘELOŽKA KABELOVÉHO ELEKTROVEDENÍ - VN

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

OPTICKÝ SDĚLOVACÍ KABEL - SATT

PŘÍPOJKA VODY Z VLASTNÍHO ZDROJE - VRT. STUDNY

PŘELOŽKA TELEKOMUNIKAČNÍHO KABELU - O2

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY :

SO 01   OBJEKT PROVOZOVNY ZPRACOVÁNÍ
    A PRODEJE RYB S RYCHLÝM OBČERSTVENÍM
SO 02   ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 SO 02.1 ZPEVNĚNÁ PLOCHA 1 
 SO 02.2 ZPEVNĚNÁ PLOCHA 2
 SO 02.3 ZPEVNĚNÁ PLOCHA 3
SO 03   INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, PŘÍPOJKY
 SO 03.1 PŘÍPOJKA PITNÉ VODY Z VODOVODU - ZA VŠ
 SO 03.2 PŘÍPOJKA UŽITKOVÉ VODY Z VRTANÉ STUDNY
 SO 03.3 PŘÍPOJKA A VENKOVNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 SO 03.4 PŘÍPOJKA A VENKOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 SO 03.5 PŘÍPOJKA EL.ENERGIE NN
 SO 03.6 PŘÍPOJKA STL PLYNU
 SO 03.7 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
 SO 03.8 PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU SATT
 SO 03.9 PŘELOŽKA SEK O2 Czech Republic a.s.
 SO 03.10 PŘELOŽKA ELEKTRICKÉHO KABELU VN
SO 04   TERÉNNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY
 SO 04.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY
 SO 04.2 PARKOVÉ ÚPRAVY
 

LEGENDA PLOCH

Z E L E N É  P L O C H Y  - S T Á V A J Í C Í

N O V Á  Z A S T A V Ě N Á  P L O C H A  B U D O V Y

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ROZEBÍRATELNÝ POVRCH

PLOCHA PRO BUDOUCÍ EXPANZI

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - - ASFALTOVÝ POVRCH

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ POZEMKU

KATASTRÁLNÍ MAPA

Z E L E N É  P L O C H Y  - S A D O V É  Ú P R A V Y
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0
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14
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PLOHA PRO EXPANZI 76,83 m2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 2.NP 121,00 m2

77,22 m2 20,78 m2

35,52 m2

32,98 m2

18,26 m2

150,86 m2

58,36 m2

26,07 m2

437,99 m2

368,16 m2ZASTAVĚNÁ PLOCHA 1.NP  431,94 m2

SO 03.7 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU STL
L = 71 m´, PE100 SDR17 dn 225*12,8mm

SO 03.8 PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU KT (SATT) L = 82 m´

SO 03.2 VRTANÁ STUDNA - cca 30 m´

SO 03.3 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
L=65 m´, PVC SN10 DN150

SO 03.5 ELEKTROPŘÍPOJKA NN - 74 m´

SO 03.1 PŘÍPOJKA PITNÉ VODY - 81 m´
PE 100 SDR17 d40

SO 03.2 PŘÍPOJKA VODY Z VRTANÉ STUDNY - 64 m´
PE 100 SDR17 d40

RN

R.T.=+1,212
U.T.=+1,2

R.T.=+1,625
U.T.=+1,2

R.T.=+0,463
U.T.=-0,16

R.T.=+0,099
U.T.=-0,16

R.T.=-0,043
U.T.=-0,16

R.T.=+0,402
U.T.=-0,16

R.T.=-0,323
U.T.=-0,16

SO 03.6 PŘÍPOJKA PLYNU STL
L = 5m, PE100 SDR11 dn 40*3,7mm SO 03.9 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU (O2 TELEFONICA) L = 82 m´

SO 03.4 RETENČNÍ NÁDRŽ - ZDRŽ
2 x 4 x 1,5m = 12m3

SO 03.4 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
DÉLKA 18 m´, PVC SN10 DN150

SO 03.4 DEŠŤOVÉ KANALIZACE
celkem = 74 m´, PVC SN10 DN150 SO 03.4 DEŠŤOVÉ KANALIZACE

LINIOVÁ VPUSŤ ULIČNÍ , L=6 m´

SO 03.5 ELEKTROPŘÍPOJKA NN - 74 m´

SO 03.9 PŘELOŽKA KABEL. VEDENÍ VN
L = 60 m´, KABEL 3x (NA2XS(F2Y 1x240mm2))

SO 03.3 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
L=65 m´, PVC SN10 DN150

SO 03.5 v místě křížení chránička ARROT DN 80

SO 03.1 PŘÍPOJKA PITNÉ VODY - 81 m´
PE 100 SDR17 d40

SO 03.9 PŘELOŽKA KABEL. VEDENÍ VN
L = 60 m´, PŘECHODOVÁ SPOJKA EPKJ

SO 03.9 PŘELOŽKA KABEL. VEDENÍ VN
L = 60 m´, PŘECHODOVÁ SPOJKA EPKJ

SO 03.9 PŘELOŽKA KABEL. VEDENÍ VN
L = 60 m´, KABEL 3x (NA2XS(F2Y 1x240mm2))

SO 03.9 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU (O2 TELEFONICA)
SPOJKA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KABEL

SO 03.8 PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU KT (SATT)
SPOJKA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KABEL
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g) - Společnost O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, 
Michle, zastoupená na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s . 
se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, požádala o uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou a to za účelem vybudování a provozování stavby pod označením „SAP 11010-
051463, akce CG4M_ZDAR_ZRYSA_OK“, spočívající v umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – ochranné HDPE trubky v počtu 2 ks 
pro optický kabel a optický kabel na částech p. č. 3277, 3281, 3285 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě ul. Studentská, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, 
oprav a rekonstrukce uvedené stavby.  
 
- Rada města dne 26. 1. 2015 po projednání schválila uzavření smlouvy č. SAP 11010-
051463 o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností O2 
Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, 
zastoupená na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s . se 
sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 – jako oprávněným – na částech 
p. č. 3277, 3281, 3285 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Studentská, ZR 4 - za účelem 
vybudování stavby pod označením „11010-051463, CG4M_ZDAR_ZRYSA_OK“, 
spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – 
ochranné HDPE trubky v počtu 2 ks pro optický kabel a optický kabel včetně přístupu a 
příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch 
oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.  
 
- Dne 10. 2. 2015 byla předmětná smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB uzavřena. 
 
- Nyní po realizaci stavby byl předložen GP č. 3878-207/2015 ze dne 22. 9. 2015 pro 
vymezení rozsahu VB na pozemcích p. č. 3277, 3281 a 3285 v k. ú. Město Žďár. 
Zároveň byl předložen návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni – služebnosti 
stavba č.: 11010-051463, CG4M_ZDAR_ZRYSA_OK.  
- Zároveň společnost O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4, Michle, zastoupená na základě plné moci společností TEMO 
TELEKOMUNIKACE, a. s . se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, 
se od 1. 6. 2015 formou odštěpení rozdělila na nově vzniklou nástupnickou společnost 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 
130 00  Praha 3.  
  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
- Radě města je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle 
zhotoveného GP.  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na 



základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s . se sídlem U 
Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 – jako oprávněným – na částech p. č. 
3277, 3281, 3285 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Studentská, ZR 4 - za účelem 
vybudování stavby pod označením „11010-051463, CG4M_ZDAR_ZRYSA_OK“, 
spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – 
ochranné HDPE trubky v počtu 2 ks pro optický kabel a optický kabel včetně přístupu a 
příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby 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. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI 
kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, a v návaznosti na 

ustanovení §1257 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
 
1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00  
IČ: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623 
bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000 
 
zastoupená na základě Plné moci ze dne 1.6.2015 
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, 
PSČ 106 00 
zastoupena Jiřím Gruntem na základě Plné moci ze dne 3.6.2015 
IČ: 257 40 253 
DIČ: CZ25740253 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 5803 
adresa datové schránky pro vyrozumění o vkladu: ffjsu3c  
 
jako oprávněná osoba (dále jen „Oprávněný“) 
 
a 
 
2. Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 002 95 841 
DIČ: CZ00295841 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-328751/0100 
zastupuje: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta obce 
 
jako obtížená osoba (dále jen „Obtížený“) 
(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“), 
 
všichni účastníci a jejich oprávnění zástupci dle vlastního prohlášení plně způsobilí k právním úkonům 
 
takto: 

Čl. I. 
Definice 

Pro účely této smlouvy se následující pojmy vykládají takto:  
- podzemním komunikačním vedením veřejné komunikační sítě jsou dvě HDPE trubky + 

optický kabel   
 

Čl. II. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Oprávněný je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále 
jen „Zákon“). 
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2. Obtížený výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitosti:  
 
- pozemku parc. č. 3285  
- pozemku parc. č. 3281 
- pozemku parc. č. 3277 

 
 zapsaném na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, 
v katastrálním území Město Žďár, v obci Žďár nad Sázavou (dále jen „Pozemky“). 

 
3. Oprávněný zřídil na Pozemcích na základě územního rozhodnutí  stavbu podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením 11010-051463, 
CG4M_ZDAR_ZRYSA_OK v jejímž rámci bylo: 
 

- na Pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, kterým jsou 
dvě HDPE trubky + optický kabel  

(dále jen „Podzemní komunikační vedení“). 
Podzemní komunikační vedení je ve vlastnictví Oprávněného.  
 
 
 

Čl. III. 
Zřízení služebnosti 

 
1. Obtížený zřizuje ve prospěch Oprávněného: 
 
služebnost spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního 
vedení k Pozemku, v rozsahu vymezeném v Geometrickém plánu č. 3878-207/2015 vypracovaném 
společností GK GEO2007, s.r.o., Vrchní 1, Velké Němčice, 691 63, který byl potvrzen Katastrálním 
úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou dne 21.9.2015 , který je jako příloha č. 
1 nedílnou součástí této smlouvy. Služebnost zahrnuje též právo provádět na Podzemním 
komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti.(dále jako 
„Služebnost“). 
2. Oprávněný Služebnost přijímá a Obtížený je povinen jí strpět. 
3. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou. 
 

Čl. IV. 
Jednorázová náhrada  

 
1.Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 10 000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých. 
Jednorázová náhrada dle předchozí věty je náhradou za veškerá omezení vlastnického práva 
Obtíženého související s umístěním Podzemního komunikační ho vedení na Pozemku.  
 

- služebnost k Pozemku parc. č. 3277 za jednorázovou náhradu ve výši 280,- Kč slovy 
dvěstěosmdesát korun českých, délka trasy 1,64 bm 

- služebnost k Pozemku parc. č. 3281 za jednorázovou náhradu ve výši 8 490,- Kč slovy 
osmtisícčtyřistadevadesát korun českých, délka trasy 49,90 bm 

- služebnost k Pozemku parc. č. 3285 za jednorázovou náhradu ve výši 1230,- Kč slovy 
jedentisícdvěstětřicet korun českých, délka trasy 7,23 bm 

-  
 

 K jednorázové náhradě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním 
předpisem.   
 



   

2. Jednorázovou náhradu dle předchozího bodu této smlouvy uhradí Oprávněný Obtíženému na 
základě daňového dokladu, přičemž Obtížený je oprávněn vystavit daňový doklad až poté, co bude 
Obtíženému doručeno rozhodnutí o zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí. Daňový doklad bude 
vystaven se splatností 60 dnů ode dne jeho doručení, bude obsahovat všechny náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále bude 
obsahovat 11010-051463, CG4M_ZDAR_ZRYSA_OK dle čl. II bodu 3 této smlouvy a Obtížený jej 
zašle na adresu Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3. 
Dnem poskytnutí Služebnosti pro účely daně z přidané hodnoty a tedy dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí. 
 

 

Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než Oznámený účet, Oprávněný je oprávněn poukázat 
příslušnou platbu na kterýkoli Oznámený účet Obtíženého. Úhrada platby na kterýkoli Oznámený účet 
(tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za 
řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 

 

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že Obtížený je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění 
uskutečněné Obtíženým (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je 
Oprávněný oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané 
hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za Obtíženého příslušnému správci 
daně. 

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem je 
úhrada zdanitelného plnění Obtíženému bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) 
smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z 
přidané hodnoty), a Obtíženému nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, 
náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Oprávněnému, a to ani v případě, že by mu 
podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 
 

Čl. V. 
Práva a povinnosti oprávněného a obtíženého 

 
1. Práva a povinnosti Oprávněného vyplývají ze Zákona a z této smlouvy. 
2. Oprávněný je povinen oznámit Obtíženému každý vstup na Pozemky, včetně oznámení činností, 
které v této souvislosti budou na Pozemcích vykonávány. Oznámení musí být učiněno písemnou 
formou na adresu Obtíženého uvedenou v této smlouvě, a to s dostatečným předstihem.  
3. Oprávněný je povinen při výkonů svých oprávnění stanovených v Zákoně šetřit práv Obtíženého. 
Při vstupu na Pozemky je Oprávněný povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na Pozemcích, 
po skončení prací je Oprávněný povinen uvést Pozemky do předchozího, popřípadě náležitého stavu a 
nahradit škodu způsobenou provedením prací. 
4. Obtížený bere na vědomí existenci ochranného pásma podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
podle § 102 odst. 1,2 Zákona a omezení z něj vyplývající. 
5. Oprávněný je povinen zpřístupnit na žádost Obtíženého dokumentaci Podzemního komunikačního 
vedení na Pozemcích v rozsahu stanoveném v ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební 
zákon). 
 

Čl. VI. 
Vklad Služebnosti do katastru nemovitostí 

 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že Služebnost nabude Oprávněný dnem vkladu Služebnosti do 
katastru nemovitostí.  
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že návrh na vklad Služebnosti předloží v zastoupení účastníků 
příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněný, a to do 60 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 



   

3. Obtížený podpisem této smlouvy uděluje Oprávněnému ve smyslu ustanovení § 441 a násl. 
Občanského zákoníku, v platném znění, plnou moc k podání návrhu na vklad práva odpovídajícího 
Služebnosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
4. Náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, geometrického plánu a náklady spojené se správním 
poplatkem na vklad Služebnosti do katastru nemovitostí, se zavazuje uhradit Oprávněný. 
 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
3. Strany se dohodly, že lhůta podle § 633 odst. 1 občanského zákoníku se prodlužuje na 10 let. 
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
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. 
5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo 
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky. 
6. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.  
7. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody 
ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu (pouze pro případ, že byla sjednaná SP podle čl. VI). 
8. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla 
příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 
9. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. 428/2015/OP ze dne 16.11.2015. 
10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města oprávněný ze služebnosti 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.  
Oprávněný ze služebnosti 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. Oprávněný ze služebnosti 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. 
Oprávněný ze služebnosti dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající 
se této smlouvy a jejího plnění. 
11. Smlouva je vyhotovena v  třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom 
obdrží každá smluvní strana a jeden stejnopis bude Oprávněným použit pro účely zápisu Služebnosti 
do katastru nemovitostí. 
 
 
Přílohy: 
- Příloha č. 1 - Geometrický plán č. 3878-207/2015 



   

 
 

V Praze dne ……………….. Ve Žďáru nad Sázavou dne 18.11.2015  
  
  
Oprávněný: 
 

Obtížený: 
 
 

............................................................. .................................................................... 
TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. 
Jiří Grunt                                                                   
na základě Plné moci  ze dne 3.6.2015            

 Obec Žďáru nad Sázavou  
 Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta obce               
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h) - Společnost E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, požádala o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti č. NM-1030028484/001, na pozemcích ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 6929/1 a 6929/2 v k. ú. Město 
Žďár - za účelem umístění a provozování distribuční soustavy – kabelové vedení NN 
v délce trasy 23 m v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Jihlavská, přípojka NN, Zlesák“ – nová 
zemní kabelová přípojka NN k novostavbě polyfunkčního objektu v lokalitě ul. Jihlavská, 
ZR 1.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou - na částech p. č. 6929/1 a 6929/2, 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,  k. ú. Město Žďár - za 
účelem umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN v délce trasy 23 m v rámci 
stavby: „Žďár n. Sáz., Jihlavská, přípojka NN, Zlesák“ – nová zemní kabelová přípojka 
NN k novostavbě polyfunkčního objektu v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1, včetně přístupu a 
příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy 
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. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6929/2

6942/3

6929/3

6929/1

PŚ²loha ļ. 1
Situaļn² sn²mek pl§novan®ho um²stŊn² EZ
Stavba: ĢŅ§r n/S.,Jihlavsk§:pŚ²pojka NN,Zles§k
Ļ²slo stavby: 1030028484
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- pŚedmŊtem t®to Smlouvy

XXXX
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i) - Ve věci bezúplatného převodu funkčního nepotřebného majetku Rada města Žďáru nad 
Sázavou na svém jednání dne 12. 10. 2015 rozhodla, že nepotřebný majetek bude 
nabídnut nejen příspěvkovým organizacím města, ale také neziskovým organizacím. 
- V souladu s tímto rozhodnutím je RM předloženo ke schválení uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu majetku těm neziskovým organizacím, které projevily o nabídnutý 
majetek zájem. Jedná se o převod movitých věcí výpočetní techniky – počítačů, 
monitorů, tiskáren - níže uvedeným organizacím: 
Občanské sdružení OSTROV POHODY Žďár nad Sázavou se sídlem Vrchlického 
419/8, Žďár nad Sázavou 1, IČ 26531682  
TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou, IČ 
00547492, DIČ CZ00547492 
ZO Českého zahrádkářského svazu, Žďár nad Sázavou 3, spolek se sídlem Brodská 
2522/83, Žďár nad Sázavou,  IČ 48895890 
Český ombudsman z.s., se sídlem Revoluční 1829/27, Žďár nad Sázavou 3, IČ 
68727887  
Orel jednota Žďár nad Sázavou, spolek, se sídlem Libická 2295/1, Žďár nad Sázavou 
3, IČ 48897540, DIČ CZ48897540  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 5 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Smluv o bezúplatném 
převodu majetku mezi městem Žďár nad Sázavou - jako převodcem a níže uvedenými 
neziskovými organizacemi – jako nabyvateli, předmětem kterých je převod funkčního 
nepotřebného movitého majetku města – výpočetní techniky (počítačů, monitorů, 
tiskáren), v předloženém znění: 
1. Občanské sdružení OSTROV POHODY Žďár nad Sázavou se sídlem Vrchlického 
419/8, Žďár nad Sázavou 1, IČ 26531682   
2. TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou, IČ 
00547492, DIČ CZ00547492 
3. ZO Českého zahrádkářského svazu, Žďár nad Sázavou 3, spolek se sídlem 
Brodská 2522/83, Žďár nad Sázavou,  IČ 48895890 
4. Český ombudsman z.s., se sídlem Revoluční 1829/27, Žďár nad Sázavou 3, IČ 
68727887  
5. Orel jednota Žďár nad Sázavou, spolek, se sídlem Libická 2295/1, Žďár nad 
Sázavou 3, IČ 48897540, DIČ CZ48897540  

(příloha č. 9, 10, 11, 12, 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o bezuplatnem prevodu 
uzavrena nfze uvedeneho dne, mesice a roku mezi 

Mestem Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1 I Zd'ar nad Sazavou, zastoupenym starostou 
Mgr. Zdenkem Navratilem, IC 295841 I DIC CZ 00295841, jako prevodcem na strane jedne 

a 

Obcanske sdruzeni OSTROV POHODY Zd'ar nad Sazavou, se sfdlem Vrchlickeho 4 i 9/8, 
Zd'ar nad Sazavou 1 I IC 26531682 
zastoupene vedoucim spolku lng. Martinem Mullerem, jako nabyvatelem na strane druhe 

Clanek 1. 

Pl'evodce prohlasuje, ze je vlastnfkem movitych veci, ktere jsou uvedeny v priloze smlouvy. 
Priloha tvofi nedilnou soucast teto smlouvy. 

Clanek II. 

Pi'evodce prevadi bezuplatne nabyvateli movite veci , ktere jsou uvedeny v pi'iloze teto 
smlouvy a nabyvatel tyto movite veci prijfma do sveho vlastnictvi. 
Nabyvatel bude movite veci vyuzivat vyhradne pro potreby spolku. 

Clanek 111 . 

Vzhledem k vei'ejnopravnfmu charakteru mesta nabyvatel vyslovne prohlasuje, ze je s touto 
skutecnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych udaju mestem s ohledem na 
zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem pi'fstupu k informacim, ve znenf pozdejsich pi'edpisu, a 
rovnez se zvei'ejnenim smluvnich podminek obsazenych v teto smlouve v rozsahu a za 
podminek vyplyvajfclch z prislusnych pravnich pi'edpisu, zejmena zakona c. 106/1999 Sb., o 
svobodnem pristupu k informacfm, ve zneni pozdejsich pi'edpisu. 

Nabyvatel souhlasr se shromazd'ovanim, uchovanim a zpracovanim svych osobnich udaju 
obsazenych v teto smlouve mestem (pi'ip. jeho zamestnanci) , a to pouze pro ucely vedeni 
evidence a projednani v organech mesta a zvefejneni rozhodnuti techto orgimu, uzavi'eni 
smluv, apod., ve kterych jsou tyto udaje obsazeny, tj. vsude tam, kde lze uvedenim osobnich 
udaju pfedejit zamene ucastniku pravnfho vztahu. T ento souhlas je poskytovan na dobu 
neurcitou. nejdele vsak do okamziku, kdy pomine ucel, pro ktery budou uvedene osobnf 
udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnfmi zakony. Nabyvatel si je zaroven 
vedom svych prav upravenych prlslusnymi ustanovenfmi zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane 
osobnfch udaju a 0 zmene nekterych zakonu, ve zneni pozdejsfch predpisu. 

Nabyvatel dale souhlasi s tim, ze ze strany mesta bude, resp. muze byt, pfi dodrzeni 
podmlnek stanovenych zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene 
nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, zverejnena tato smlouva, jeji cast nebo 
dilci informace tykajfci se teto smlouvy a jejiho plneni. 

JANTUP
Textový rámeček
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Clanek IV. 

Tato smlouva byla schvalena radou mesta Zdaru nad Sazavou dne 16. i 1.2015. 
Po podpisu teto smlouvy budau nabyvateli movite veci fyzicky pfedany. 0 pi'edanf movitych 
veci bude sepsan protokol. 

Ve Zdafe nad Sazavou dne .. ........... . 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 
na strane pi'evodce 

lng. Martin MOfler 
vedoucf spolku 
na strane nabyvatele 



Pfiloha smlouvy o bezuplatnem pfevodu 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
IC: 00295841 

Soupis nepotrebneho majetku pro Obcanske sdruzenf OSTROV POHODY Zd'ar nad Sazavou 

inventarnfch Datum nabytt Pot':et Poi'izovacl 
cisel Popts obJektu (MAJ) kusu cena evidencni 

502360/9999 tiskarna HPLJ 1100 6.6.2001 1 17 561,90 

502368/9999 tiskarna HPLJ 1100 ces.option 24.4.2001 1 16 945,80 

6853/0 Pocitac Quattro MDT 25.10.2006 1 13 690,00 

5669/0 monitor LCD 19 /spn3.vce GIS/ 14.8.2003 1 30 700,10 

6706/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 1 5 339,00 

84 236.80 



Smlouva o bezuplatnem prevodu 
uzavrena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi 

Mestem Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1 , Zd'ar nad Sazavou, zastoupenym starostou 
Mgr. Zdenkem Navratilem. IC 295841 , DIG CZ 00295841 , jako pi'evodcem na strane jedne 

a 

T J Zd'ar nad Sazavou, se sfdlem Jungman nova 1495/8, Zd'ar nad Sazavou 
IG 00547492, DIG CZ00547492, 
zastoupena pi'edsedou Mgr. Pavlem Veselym a tajemnfkem Mgr. Miloslavem Strakou. jako 
nabyvatelem na strane druhe 

Ctanek I. 

Pi'evodce prohlasuje, ze je vlastnikem movitych veci, ktere jsou uvedeny v priloze smlouvy. 
Pffloha tvori nedilnou soucast teto smlouvy 

Clanek II. 

Prevodce pi'evadi bezuplatne nabyvateli movite veci , ktere jsou uvedeny v priloze teto 
smlouvy a nabyvatel tyto movite veci pfijima do sveho vlastnictvf. 
Nabyvatel bude movite veci vyuzivat vyhradne pro poti'eby spolku. 

Clanek Ill. 

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru mesta nabyvatel vyslovne prohlasuje, ze je s touto 
skutecnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych udaju mestem s ohledem na 
zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informaclm, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, a 
rovnez se zvei'ejnenlm smluvnfch podminek obsazenych v teto smlouve v rozsahu a za 
podminek vyplyvajicfch z pfislusnych pravnich pi'edpisu. zejmena zakona c. 106/1999 Sb., o 
svobodnem pfistupu k informacfm, ve zneni pozdejsich predpisu. 

Nabyvatel souhlasi se shromazd'ovanim, uchovanfm a zpracovanim svych osobnich udaju 
obsazenych v teto smlouve mestem (pi'ip. jeho zamestnanci) . a to pouze pro ucely vedeni 
evidence a projednani v organech mesta a zverejnenl rozhodnuti techto organu, uzavfeni 
smluv, apod., ve ktef'Ych jsou tyto udaje obsazeny, tj . vsude tam, kde lze uvedenim osobnfch 
udaju pi'edejft zamene ucastniku pravniho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na dobu 
neurcitou, nejdele vsak do okamziku, kdy pomine ucel, pro ktery budou uvedene osobn f 
udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnimi zakony. Nabyvatel si je zaroven 
vedom svych prav upravenych pi'islusnymi ustanovenimi zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane 
osobnich udaju a o zmene nekterych zakonu. ve zneni pozdejsich predpisu. 

Nabyvatel dale souhlasi s tim, ze ze strany mesta bude, resp. muze byt, pi'i dodrzeni 
podminek stanovenych zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnfch udaju a o zmene 
nekterych zakonu, ve znenl pozdejsich predpisu, zvei'ejnena tato smlouva, jeji cast nebo 
dHcf informace tykajicf se teto smlouvy a jejiho plneni. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 10



Clanek IV. 

Tate smlouva by! a schvalena radou mesta Zd'aru nad Sazavou dne i 6. i 1.2015. 
Po podpisu teto smlouvy budou nabyvateli movite veci fyzicky predany. 0 predani movitych 
veci bude sepsan protokol. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne ... .......... . 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

Mgr. Pavel Vesely 
pi'edseda T J Zd'ar nad Sazavou 

Mgr. Miloslav Straka 
tajemnik T J Zd'ar nad Sazavou 



• 

Pi'iloha smlouvy o bezuplatnem pfevodu 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
IC: 00295841 

Sou pis nepotrebneho majetku pro T J Zd'ar nad Sazavou 

mventarnlch Datum nabytl Pocet 
cisel Pop1s obJektu (MAJ) kusu 

6710/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 

6703/1 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 

Poi'izovaci 
cena ev1dencnf 

1 5 339,00 

1 5 339,00 

10 678,00 



Smlouva o bezuplatnem prevodu 
uzavrena nize uvedeneho dne, meslce a roku mezi 

Mestem Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1, Zd'ar nad Sazavou, zastoupenym starostou 
Mgr. Zdenkem Navratilem, IC 295841 , DIG CZ 00295841, jako pi'evodcem na strane jedne 

a 

ZO Ceskeho zahradkarskeho svazu, Zd'ar nad Sazavou 3, spolkem, 
se sidlem Brodska 2522/83, Zd'ar nad Sazavou, IC 48895890 
zastoupenym jednatelem panem Otakarem Suhajem, jake nabyvatelem na strane druhe 

Clanek 1. 

Prevodce prohlasuje, ze je vlastnikem movitych veci, ktere jsou uvedeny v pfiloze smlouvy. 
Priloha tvori nedilnou soucast teto smlouvy. 

Clanek 11. 

Pi'evodce pi'evadf bezuplatne nabyvateli movite veci, ktere jsou uvedeny v priloze teto 
smlouvy a nabyvatel tyto movite veci prijima do sveho vlastnictvf. 
Nabyvatel bude movite veci vyuzivat vyhradne pro potreby spolku. 

Clanek Ill. 

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru mesta nabyvatel vyslovne prohlasuje, ze je s touto 
skutecnostf obeznamen a souhlasf se zpracovanim svych udaju mestem s ohledem na 
zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem pi'istupu k informacim, ve znemi pozdejsich predpisu, a 
rovnez se zvefejnenim smluvnich podminek obsazenych v tete smlouve v rozsahu a za 
podmlnek vyplyvajidch z pi'islusnych pravnich pi'edpisu, zejmema zakona c. 106/1999 Sb., o 
svobodnem prlstupu k informacfm, ve zneni pozdejsfch pi'edpisu. 

Nabyvatel souhlasi se shromazd'ovanim, uchovanim a zpracovanim svych osobnich udaju 
obsazenych v teto smfouve mestem (pi'ip. jeho zamestnanci), a to pouze pro ucely vedeni 
evidence a projednanl v organech mesta a zverejneni rozhodnutf techto organu, uzavfeni 
smluv, apod., ve kter}ich jsou tyto udaje obsazeny, ~· vsude tam, kde lze uvedenim osobnfch 
udaju predej[t zamene ucastniku pravniho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na dobu 
neurCitou. nejdele vsak do okamziku. kdy pomine ucel, pro ktery budou uvedene osobni 
udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnimi zakony. Nabyvatel si je zaroven 
vedom svych prav upravenych pi'islusnymi ustanovenimi zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane 
osobnfch udaju a 0 zmene nekterych zakonu. ve zneni pozdejsich pi'edpisu. 

Nabyvatel dale souhlasi s tim, ze ze strany mesta bude, resp. muze byt, pri dodrzeni 
podminek stanovenych zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnfch udaju a o zmene 
nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu, zverejnena tate smlouva, jeji cast nebo 
di!ci informace tykajici se tete smlouvy a jejiho plneni. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 11



Clanek IV. 

Tato smlouva byla schvalena radou mesta Zd'aru nad Sazavou dne 16.11.2015. 
Po podpisu teto smlouvy budou nabyvateli movite veci fyzicky pi'edany. 0 predani movitych 
veci bude sepsan protokol. 

Ve Zd'ai'e nad Sazavou dne ............. . 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 
na strane prevodce 

Otakar Suhaj 
jednatel ZO CZS Zd'ar nad Sazavou 3 
na strane nabyvatele 



Pi'iloha smlouvy o bezuplatnem pi'evodu 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
IC: 00295841 

Soupis nepotfebneho majetku pro zo czs Zd'ar nad Sazavou 3 

mventarnfch Datum nabyt1 Pocet 
cisel Pop1s ObJektu (MAJ) kusu 

5173/154 tiskarna HP LJ 11 oo 1.8.1999 1 

6712/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 1 

Pofizovaci 
cena ev1dencni 

16 686,00 

5 339,00 

22 025.00 



Smlouva o bezuplatnem prevodu 
uzavi'ena nfze uvedeneho dne, mesfce a roku mezi 

Mestem Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1 , Zcfar nad Sazavou, zastoupenym starostou 
Mgr. Zdenkem Navratilem, IC 295841 , DIG CZ 00295841 , jako pi'evodcem na strane jedne 

a 

Cesky ombudsman z.s., se sfdlem Revolucni 1829/27, Zd'ar nad Sazavou 3 
IC 68727887 
zastoupeny koordinatorem panem Miroslavem Landou, jako nabyvatelem na strane druhe 

Clanek I. 

Pfevodce prohlasuje, ze je vlastnfkem movitych veci, ktere jsou uvedeny v pfiloze smlouvy. 
Priloha tvoi'i nedilnou soucast teto smlouvy. 

Clanek 11. 

Pi'evodce prevadi bezuplatne nabyvateli movite veci, ktere jsou uvedeny v pi'iloze teto 
smlouvy a nabyvatef tyto movite veci prijima do sveho vlastnictvi. 
Nabyvatel bude movite veci vyuzivat vyhradne pro poti'eby spolku. 

Clanek Ill. 

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru mesta nabyvatel vyslovne prohlasuje, ze je s touto 
skutecnost f obeznamen a souhlasf se zpracovanfm svych udaju mestem s ohledem na 
zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem pi'istupu k informacim, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, a 
rovnez se zvei'ejnenim smluvnich podminek obsazenych v teto smlouve v rozsahu a za 
podmfnek vyplyvajicfch z pi'islusnych pn3vnich pi'edpisu, zejmena zakona c. 106/1999 Sb. , o 
svobodnem pristupu k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu. 

Nabyvatel souhlasi se shromazd'ovanim, uchovanim a zpracovanim svych osobnich udaju 
obsazenych v teto smlouve mestem (pi'fp. jeho zamestnanci), a to pouze pro ucely vedeni 
evidence a projednanf v organech mesta a zverejneni rozhodnuti techto organu, uzavreni 
smluv, apod., ve kter)ich jsou tyto udaje obsazeny, tj . vsude tam, kde lze uvedenim osobnich 
udaju pfedejft zameme ucastniku pravnlho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na dobu 
neurcitou, nejdele vsak do okamziku, kdy pomine ucel, pro ktery budou uvedene osobnf 
udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnimi zakony. Nabyvatel si je zaroven 
vedom svych prav upravenych prislusnymi ustanovenfmi zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane 
osobnich udaju a 0 zmene nekter)ich zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu. 

Nabyvatel dale souhlasi s tim, ze ze strany mesta bude, resp. muze byt. pi'i dodr2:enf 
podminek stanovenych zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene 
nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu, zvefejnena tato smlouva, jej i cast nebo 
dilcl informace tykajfci se teto smlouvy a jejiho plnenf. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 12



Clanek IV. 

Tato smlouva byla schvalena radou mesta Zd'aru nad Sazavou dne 16.11 .2015. 
Po podpisu teto smlouvy budou nabyvateli movite veci fyzicky pi'edany. 0 pi'edani movitych 
veci bude sepsan protokol. 

Ve Zd'ai'e nad Sazavou dne ........ . .... . 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 
na strane pi'evodce 

Miroslav Landa 
koordinator 
na strane nabyvatele 



Priloha smlouvy o bezuplatnem pfevodu 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
IC: 00295841 

Soupis nepotfebneho majetku pro Cesky ombudsman z.s. 

mventarnich Datum nabyti Pocet 
cisel Popts objektu (MAJ) kusu 

502119/9999 Tiskarna HP LJ 11 00 21.12.2000 

6709/0 monitor 17" LCD ACER 31.5.2006 

6667/0 monitor 17" LCD ACER AL 28.12.2005 

7150/0 PC OFFICE 110/C/L420/1024 5.12.2007 

Poi'izovaci 
cena evidencni 

1 15331,75 

1 5 339,00 

1 7 306,60 

1 9 728,00 

37 705,35 



Smlouva o bezuplatnem prevodu 
uzavi'ena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi 

Mestem Zd'ar nad Sazavou, Zizkova 227/1 , Zd'ar nad Sazavou, zastoupenym starostou 
Mgr. Zdenkem Navratilem, IC 295841, DIC CZ 00295841 , jake prevodcem na strane jedne 

a 

Orel jed nota Zd'ar nad Sazavou, spolek, se sfdlem Libicka 2295/1, Zd'ar nad Sazavou 3 
IC 48897540, DIC CZ48897540, 
zastoupeny starostou panem Bohuslavem Kotikem, jake nabyvatelem na strane druhe 

Clanek 1. 

Prevodce prohlasuje, ze je vlastnikem movitych veci, ktere jsou uvedeny v priloze smlouvy. 
Pi'iloha tvoi'i nedilnou soucast tete smlouvy. 

Clanek II. 

Pl'evodce pi'evadi bezuplatne nabyvateli movite veci , ktere jsou uvedeny v pi'iloze tete 
smlouvy a nabyvatel tyto movite veci pi'ijima do sveho vlastnictvL 
Nabyvatel bude movite veci vyuzivat vyhradne pro potfeby spolku. 

Clanek 111 . 

Vzhledem k vei'ejnopravnimu charakteru mesta nabyvatel vyslovne proh!asuje, ze je s touto 
skutecnosti obeznamen a souhlasf se zpracovanim svych udaju mestem s ohtedem na 
zakon c. 106/1999 Sb. , o svobodnem pfistupu k informacim, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, a 
rovnez se zverejnenim smluvnich podminek obsazenych v tete smlouve v rozsahu a za 
podminek vyplyvajfcfch z pffslusnych pravnich pi'edpisu, zejmena zakona c. 106/1999 Sb., o 
svobodnem pi'istupu k informacim, ve zneni pozdejsich pfedpisu. 

Nabyvatel souhlasi se shromazd'ovanim, uchovanfm a zpracovanim svych osobnich udaju 
obsazenych v tete smlouve mestem (pi'ip. jeho zamestnanci), a to pouze pro ucely vedeni 
evidence a projednimf v organech mesta a zvei'ejneni rozhodnut i techto organu, uzavreni 
smluv, apod., ve kterych jsou tyto udaje obsazeny, tj. vsude tam, kde lze uvedenim osobnich 
udaju pi'edejit zamene ucastniku pravniho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na dobu 
neurcitou, nejdele vsak do okamziku, kdy pomine ucel, pro ktery budou uvedene osobnf 
udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnlmi zakony. Nabyvatel si je zaroven 
vedom svych prav upravenych pfislusnymi ustanovenimi zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane 
osobnlch udaju a 0 zmene nekterych zakonu, ve zneni pozdejslch pi'edpisu. 

Nabyvatel dale souhlasl s tim, ze ze strany mesta bude, resp. muze byt, pri dodrzenl 
podminek stanovenych zakonem c. 101/2000 Sb .. o ochrane osobnich udaju a o zmene 
nekterych zakonu. ve zneni pozdejsich predpisu. zvei'ejnena tato smlouva, jej l cast nebo 
dilcl informace tykajici se teto smlouvy a jejiho plneni. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 13



Clanek IV. 

Tato smlouva byla schvalena radou mesta Zd'aru nad Sazavou dne 16.11 .2015. 
Po podpisu tete smlouvy budou nabyvateli movite veci fyzicky pi'edany. 0 predani movitych 
veci bude sepsan protokoL 

Ve Zd'are nad Sazavou dne ............ . . 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 
na strane prevodce 

Bohuslav Kotik 
starosta spolku 
na strane nabyvatele 



Pi'iloha smlouvy o bezuplatnem prevodu 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
JC: 00295841 

Soupis nepotfebneho majetku pro Orel jed nota Zd'ar nad Sazavou 

uwentarnfch Datum nabyti Pocet 
Cisel Poprs Objektu (MAJ) kusu 

6656/0 monitor 17" LCD ACER AL 28.12.2005 1 

7148/0 PC OFFICE 110/C/L420/1024 5.12.2007 1 

PoFi.zovaci 
cena ev1dencni 

7 306,60 

9 728,00 

17 034,60 



j) - Rada města schválila pověření vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Žďár nad 
Sázavou paní JUDr. S. P. Ph.D. ve věci zastupování města Žďáru nad Sázavou v 
záležitostech, týkajících se města Žďáru nad Sázavou, kromě záležitostí, ke kterým je 
nutný předchozí souhlas zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, zejména aby toto 
město zastupovala, činila za něj návrhy, prohlášení, uzavírala smíry, podávala opravné 
prostředky,  před okresními, krajskými a vrchními soudy ve věcech občanskoprávních, 
pracovněprávních, obchodněprávních, správních a trestních a dále před orgány státní 
správy a notářskými úřady s tím, že pověření trvá po dobu pracovního poměru pověřené 
pracovnice u města Žďáru nad Sázavou. S ohledem na změnu ve vedení města, je radě 
města předkládáno ke schválení nové pověření. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje Pověření vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ 
Žďár nad Sázavou paní JUDr. S. P. Ph.D. v předloženém znění. 

(příloha č. 14) 



 
        
 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 17.11.2015 

 

P o v ě ř e n í 
 
 
V souladu s usnesením Rady města Žďáru nad Sázavou ze dne 16.11.2015 pověřuji paní 
JUDr. S. P. Ph.D., narozenou dne, bytem,  Žďár nad Sázavou, zastupováním města Žďáru 
nad Sázavou ve všech záležitostech, týkajících se města Žďáru nad Sázavou, kromě 
záležitostí, ke kterým je nutný předchozí souhlas zastupitelstva města Žďáru nad 
Sázavou, zejména aby toto město zastupovala, činila za něj návrhy, prohlášení, uzavírala 
smíry, podávala opravné prostředky,  před:  
 

- okresními, krajskými a vrchními soudy ve věcech občanskoprávních, 
pracovněprávních, obchodněprávních, správních a trestních 

- orgány státní správy 
- notářskými úřady 

 
 
 
Pověření trvá po dobu pracovního poměru pověřené pracovnice u Města Žďáru nad 
Sázavou. 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Navrátil 
starosta Žďáru nad Sázavou 




