
POŘAD 
31. schůze rady města konané dne 14. 12. 2015 

 

1.                                         Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.461/2015/OP Dr. Prokopová 

2. Byty a prostory sloužící podnikání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.462/2015/OP Dr. Prokopová 

3. Pravidla tvorby a čerpání položky 
„Osadní výbory“ z rozpočtu města 
Žďár n.S. 
Anotace: 
Návrh zastupitelstvu města schválit 
Pravidla, která stanovují zdroje 
rozpočtové položky “osadní výbory“ a 
způsob použití prostředků rozpočtové 
položky včetně stanovení odpovědnosti 
za správnost jejího čerpání 

 

Mat.463/2015/OP Dr. Prokopová 

4. Stanovení poplatku za využití 
Autocvičiště a úprava provozního 
řádu 
Anotace: 
Od roku 2012 je Autocvičiště 
poskytováno za úplatu autoškolám. Od 
té doby je platný ceník, který v 
současnosti nereflektuje ekonomickou 
realitu a nekryje náklady na jeho provoz. 
Současně se stanovuje cena pronájmu 
za zkoušky pro jiné městské úřady, 
které projeví o Autocvičiště zájem. 

 

Mat.465/2015/OD Ing. Miklík 

5. Vyřazení majetku 
Anotace: 
Z technické prohlídky výrobníku teplých 
nápojů vyplývá, že  vzhledem ke stáří 
stroje, jeho technického stavu a 
nemožnosti objednat náhradní díly, 
které se již nevyrábí, nelze zajistit jeho 
spolehlivou a rentabilní opravu, která by 
zaručovala prodloužení životnosti stroje. 
Vzhledem k nerentabilnosti opravy je 
doporučeno jeho vyřazení a následná 
ekologická likvidace.     

Mat.466/2015/ZŠ Pal. Mgr. Bernardová 



 

6. Vyřazení majetku 
Anotace: 
Z technické prohlídky černobílé kopírky 
vyplývá, že  vzhledem k celkovému 
počtu provedených výtisků a kopií  a 
stáří stroje je stroj velmi opotřebený a 
nelze zajistit jeho spolehlivou a 
rentabilní opravu, která by zaručovala 
prodloužení životnosti stroje. Vzhledem 
k nerentabilnosti opravy je doporučeno 
jeho vyřazení a následná ekologická 
likvidace.     

Mat.467/2015/ZŠ Pal. Mgr. Bernardová 

7. Rozpočtová opatření PO MŠ 
Anotace: 
Celkové navýšení zdrojů organizace 
v důsledku vyšších očekávaných výnosů  
a s tím související navýšení nákladů a 
přesuny mezi jednotlivými položkami 
rozpočtu.  

 

Mat.468/2015/PO MŠ Mgr. Vránková 

8. Vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele stavby Rekonstrukce 
Smetanovy ulice 
Anotace: 
Vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele stavby 
 

 

Mat.469/2015/ORUP Ing. Škodová 

9. Dešťová kanalizace Smetanova ulice 
– změnový list 
Anotace: 
Projednání změnového listu č. 1 ve věci 
zachování stávající zeleně v trase 
stavby 
 

 

Mat.470/2015/ORUP Ing. Škodová 

10. Navazující prostor nám. Republiky 
(ČSOB) – Smlouva o provedení 
stavby 
Anotace: 
Materiál obsahuje smlouvu o provedení 
stavby navazujícího prostoru náměstí 
Republiky (pod ČSOB) na pozemku 
v majetku ŘSD ČR a smlouvu o 
podmínkách napojení plynového 
zařízení v ulici Hrnčířská  

 

Mat.480/2015/ORUP Ing. Škodová 



 

11. Rozpočtové opatření č. 9 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na 
změny příjmové a výdajové strany 
rozpočtu města v celkové výši 3.031 tis. 
Kč 
 

 

Mat.476/2015/OF p. Vácová 

12. Pravidla oceňování osobností města 
Žďár n.S. 
Anotace: 
Jedná se o nastavení pravidel ocenění 
občanů města Žďár nad Sázavou, které 
bude udělováno jako morální ocenění za 
významné zásluhy v oblastech kultury, 
sportu, vzdělávání, vědy a ve veřejném 
životě. Ocenění může být rovněž 
uděleno občanům města jako morální 
ocenění za mimořádné činy spojené 
s osobním hrdinstvím, které znamenaly 
záchranu života a zdraví občanů města 
Žďár nad Sázavou. 

 
 

Mat.471/2015/OŠKS Mgr. Lučková 

13. Žádost Žďas a.s. 
Anotace: 
Akciová společnost Žďas a.s. žádá 
město o pronájem prostor Staré radnice 
a prostor Radniční restaurace za účelem 
uspořádání novoročního setkání 
s partnery  
a významnými osobnostmi regionu dne 
7. 1. 2016.  
 

 

Mat.472/2015/OŠKS Mgr. Lučková 

14. Veřejnoprávní smlouva se spolkem 
SE.S.TA 
Anotace: 
Návrh Veřejnoprávní smlouvy,  mezi 
městem Žďár nad Sázavou a spolkem 
SE.S.TA., předmětem které je 
poskytnutí individuální dotace na provoz 
expozice „Umění baroka“ ve výši 
400 000 Kč. 

 

Mat.473/2015/OŠKS Mgr. Lučková 



 

15. Revokace usnesení ZM 
Anotace: 
Ve schválené výzvě dotačního 
programu SPORTOVIŠTĚ 2016 je 
v rozporu jeden číselný údaj s tabulkou 
přiloženou k této výzvě. Z tohoto důvodu 
je předkládán materiál k revokaci 
usnesení a následnému schválení.  
 

 

Mat.475/2015/OŠKS Mgr. Lučková 

16. Veřejnoprávní smlouva s fa Santa-G 
Anotace:  
Na základě legislativních změn a 
doporučení auditora je potřeba pro rok 
2016 poskytnou provozní dotaci na krytí 
ztráty z provozu pohřebišť formou 
veřejnoprávní smlouvy. 
 

 

Mat.474/2015/OKS Ing. Kadlec 

17. Projekt MPSV – asistent prevence 
kriminality 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je informování 
RM o vyhotovení a zaslání Žádosti o 
podporu k MPSV, Odboru realizace 
programů ESF v rámci podání žádosti  
na projekt města Žďáru nad Sázavou  
„Asistent prevence kriminality“ a 
následné schválení účasti města v tomto 
projektu.  

 

Mat.477/2015/MP Mgr. Kunc 

18. Stanovení počtu zaměstnanců 
Městské policie Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je schválení 
pracovních pozic a pracovních poměrů u 
MP a to od 1.1.2016. Jedna pozice 
strážníka bude nahrazena pozicí 
preventisty MP, asistentům prevence 
kriminality bude změněn pracovní poměr 
na dobu neurčitou, celkový počet 
zaměstnanců zůstává nezměněn.    

 

Mat.478/2015/MP Mgr. Kunc 



 

19. Dodatek smlouvy o výpůjčce 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je schválení 
Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o výpůjčce 
movitých věcí – vybavení „Speciální 
výslechové místnosti na ÚO PČR Žďár 
nad Sázavou“ a to z důvodu prodloužení 
lhůty, jelikož se blíží konec udržitelnosti 
projektu.  

 

Mat.479/2015/MP Mgr. Kunc 

20. 
Různé 

  

 

 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 461/2015/OP dne 14.12.2015: 

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

případný pronájem 
- neschválení 
vyhlášení záměru  

V.D., Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Chelčického,  
ZR 6 
 

6463 – orná půda 
– 1910 m2 

Výstavba provozovny nevýrobních 
služeb veřejně přístupných s možností 
vybudování dobíjecí stanice pro 
elektromobily  
 

b) Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

V.N., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Dr. Drože, ZR 1 

1149 – ost.pl.-245 m2 
část 1209 – ost.pl.  
- cca 85 m2 

Dlouhodobé užívání a údržba – v souč. 
době smlouva o výpůjčce, využití pro 
zahradu a chodníčky pro inv.vozík syna 
 

c) 
 

Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

Manž. T., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

část 1968 – ost.pl. – cca 
600 m2 za  
část 1968 – ost.pl. – cca 
350 m2 
 

Vypořádání inženýrských sítí  (dešťová 
kanalizace) 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

Mgr. J.N., ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR1 
lok. U Zdaru 
 

6499 – zast.pl. – 20 m2 Stavba PREFA garáže  

e) 
 

Pronájem pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

I.G., Hlinsko 
 

k.ú. Město ZR 
nám. Republiky, 
ZR1 

část 3765 – ost..pl. 
- cca 5 + 5 m2 

Postavení dřevěného demontovatelného 
stánku na prodej květin a dárkového 
keramického zboží 
 

f) 
 

Pronájem pozemku 
- rozšíření 
- vyhlášení záměru 

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

č.6513-ost.pl. – 50 m2 
č.6514-ost.pl. -  70 m2 
č.6515-ost.pl. –   5 m2 
č.6646-ost.pl. – 34 m2 
celkem cca – 159 m2 

Zřízení útulku pro psy – oprava plotu 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E. ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamborova, ZR7 

4669/1 Přístupový chodník a odvodnění – 
stavba „Žďár n.S: rekonstrukce TS 25 
Vodojem“ 

h) 
 
 
 

Smlouva 
 

Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská,  
ZR1  

757, 758, 7637/2 
 

Souhlas s umístěním a provedením 
stavby – „Žďár nad Sázavou – 
rekonstrukce kanalizace Strojírenská“ 
 



i) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

Manž.V. ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, 
lokalita hromadných 
garáží u PŠ, ZR 4 

3464 – zast.pl. – 20 m2 Stavba garáže v soukromém vlastnictví 

j) 
 

Prodej pozemku 
- seznámení se 
s podklady pro 
vyhlášení záměru 

Mgr. M. P., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Sázavská, ZR 3 
lok. Klafar 

8008/1 – orná půda 
- cca 1000 m2 

Výstavba bytového domu 

 



 

 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 

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  

1825/11/13 
 

31 m2 bydlení 

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

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, 
Brodská  

1936/35/11 
 

31 m2 bydlení 

3) Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, 
Revoluční 

1829/27/20 
 

31 m2 bydlení 

4) Schválení 
splátkových 
kalendářů 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3,6 
Brodská, 

Palachova   
 

31 m2 bydlení 

5) Schválení 
splátkového 
kalendáře 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3, 
Brodská  

105/33/22 
 

31 m2 bydlení 

 
6) 

Dodatek č. 1    prostory určené pro 
podnikání 

 
7) 

Schválení 
smlouvy o 
nájmu prostor 
sloužících 
podnikání 

1.000  
Kč/m2/rok 

ZR 1 
Dolní 165/1 

14,02 m2 prostory určené pro 
podnikání 


