
POŘAD 
35. schůze rady města konané dne 8. 2. 2016 

 

1. 

Veřejnoprávní smlouvy 
Anotace: 
V souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění, došlo ke změně působnosti ve výkonu 
státní správy. Výkonem agendy speciálního 
stavebního úřadu ve věcech místních 
komunikací byly pověřeny úřady všech obcí. 
Tedy i těch obcí, které stavební agendu v 
minulosti nevykonávaly. Výkon přenesené 
působnosti je zákonem o obecní řízení 
možno zabezpečit na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi ve 
správním obvodu speciálního stavebního 
úřadu a Městem Žďár nad Sázavou. 

 

Mat.511/2016/SÚ Ing. Pitková 

2. 
Majetkoprávní jednání RM: 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.512/2016/OP Dr. Prokopová 

3. 
Majetkoprávní jednání ZM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.513/2016/OP Dr. Prokopová 

4. 
Byty a prostory sloužící podnikání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.514/2016/OP Dr. Prokopová 

5. 

Smlouva o spolupráci mezi městem 
a VUT Brno 
Anotace: 
Návrh smlouvy mezi městem a VUT, FA 
Brno o principech součinnosti a spolupráce 
(zpracovávání studií v rámci semestrálních 
prací, doktorských prací a znaleckých a 
poradenských služeb v oboru architektury a 
urbanismu.) 

Mat.515/2016/RUP Ing. Škodová 

6. 

Žádosti o změnu č. 4 ÚP za období 
 6-12/2015 
Anotace: 
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a se Směrnicí pro podání návrhu 
na změnu územně plánovací dokumentace 
(ÚPD) města Žďáru nad Sázavu, předkládá 
odbor rozvoje a ÚP návrh žadatelů o změnu 
územního plánu Žďár nad Sázavou za 
období 6-12/2015 

Mat.517/2016/RUP Ing. Škodová 



 

7. 

Vyhlášení konkurzního řízení na 
ředitele/ku PO ZŠ Komenského 6 a 
na ředitele/ku PO MŠ ve Žďár n.S. 
Anotace: 
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele/ky příspěvkové 
organizace Základní školy Žďár nad 
Sázavou, Komenského 6 a na obsazení 
pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy 
Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace. 

 

Mat.516/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

8. 

Změna člena Sboru pro občanské 
záležitosti 
Anotace: 
Jedná se o jmenování nové členky Sboru 
pro občanské záležitosti za odstupující 
členku Sboru pro občanské záležitosti. 
Souhrnná informace o čerpání položky Sbor 
pro občanské záležitosti za rok 2015.  
 

Mat.518/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

9. 

Spolupráce s Agenturou pro sociální 
začleňování 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má zájem řešit 
situaci ve Žďáře nad Sázavou 3. Jednou 
z možností je spolupráce s Agenturou pro 
sociální začleňování, která má dlouhodobé 
zkušenosti z více měst ČR. Výhodou této 
spolupráce je komplexnost řešení a možnost 
čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů. Město Žďár nad 
Sázavou bylo Agenturou vybráno ke 
spolupráci, proto se realizují další kroky. 
 

Mat.519/2016/OS Ing. Krábek 

10. 

Pověření k podpisu 
Anotace: 
Městský úřad vykonává sociální práci 
v celém území ORP, na výkon sociální 
práce může podat žádost o poskytnutí 
dotace ze státního rozpočtu 

 

Mat.520/2016/OS Ing. Krábek 

11. Různé   

 

 

 

PRO INFORMACI: 
- Ceník inzerce ve Žďárském zpravodaji    Bc. Adlerová 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 512/2016/OP dne 8.2.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nájemní smlouvy 

- neuplatnění inflace 
- schválení 

Fyzické osoby 
podnikající, 
Právnické osoby 

k.ú. Město Žďár 
k.ú. Zámek Žďár 

Viz příloha Neuplatnění ujednání o výši úhrady 
nájemného na r. 2016 zvýšeného o míru 
inflace za předchozí kalendářní rok 2015 
 

b) Smlouva o spolupráci 
- schválení 

M&M reality holding 
a.s., se sídlem Praha 1 

 prodej nemovitostí ve 
vlastnictví města 

Možnost nabídek prodeje nemovitostí ve 
vlastnictví města prostřednictvím této 
společnosti 
 

c) 
 

Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

Organizační kancelář, 
s.r.o., ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

část 1968 – ost.pl.  
- cca 602 m2 

Rozšíření pozemku p.č. 1969 pro 
výstavbu sídla firmy – komplexní ICT 
služby pro rostoucí firmy 
 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON., a.s., České 
Budějovice; 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. U Malého lesa, 
ZR 1 
 

7676, 7682 Kabelové vedení NN -  stavba Žďár n/S, 
U Malého lesa: přípojka NN, ČZS“ 
 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

ZELENÁ HORA, 
stavební bytové 
družstvo, ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova,  
ZR 4 
 

3732 Stavební úpravy bytového domu – 
přístavba lodžií 

f) 
 

Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

MTeZ, s.r.o., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská 
 

část 5393/3 – trvalý 
travní porost 
- cca 332 m2 

Přístavba stávajícího výrobního objektu 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM j.č. 513/2016/OP dne 8.2.2016 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
Z. Z., L. Z., 
Světnov 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 

část 6923/2 – nově 
6923/6 – ost.pl.   
-  311 m2 
 

Dopravní napojení v souv. se záměrem 
výstavby komerčního polyfunkčního objektu 
na p.č.6942/3 

b) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

Z. R., ZR 2 
J. K. ZR 2 
 
 
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Polní, ZR 2 

část 570/13 – nově 
570/458 - ost.pl. 
- 6 m2 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku u ŘRD 
 

c) Prodej pozemku 
- schválení 

Manželé T., ZR 2 
 
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Polní, ZR 2 

část 570/13 – nově 
570/456 - ost.pl. 
- 24 m2 a 
570/457 – ost.pl. 
- 6 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku u ŘRD 
 

d) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

V. B., Stržanov, ZR 2 
 

k.ú. Stržanov, ZR 2 část 89/1 –  nově 89/4 
- ost.pl. - 54 m2  

Vytvoření minimálního odstupu staveb od 
společné hranice  v souvislosti s plánovanou 
přestavbou nemovitostí 
 

e) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

M. V., ZR 
 

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

4123 – zast.pl. – 20 m2 Sjednocení vlastnictví  pozemku a stavby 

f) 
 

nabytí pozemku - dar 
- schválení 

M. V., Praha k.ú. Zámek ZR 
lok. pod Mamlasem – 
k rybníku Dívka 
 

932/8 –  travní porost   
- 93 m2 
- podíl 1/234  
 
 

Louka pod cestou ve vlastnictví města  
 – navýšení spoluvlastnického podílu města 

g) 
 

Prodloužení 
předkup. práva 
- schválení 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s., Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Komenského, ZR 3 

1133 – zast.pl. a nádv. 
- 909 m2 – součástí 
poz. je stavba s č.p. 
1190 
 

Objekt občanské vybavenosti 



h) Prodej pozemku 
- revokace termínu 
pro vydání SP 
- schválení 

Znojmont, s.r.o. ZR k.ú. Město ZR 
ul. Veselská, ZR 1 

119/9 – ost.pl.-236 m2 
č.119/13 – ost.pl. 
 

Prodloužení termínu k vydání povolení 
novostavby víceúčelového objektu – IOOV 
Veselská 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

J. Ch., ZR k.ú. Zámek ZR 
ul. Santiniho, ZR 2 

282 Právo chůze a jízdy, přístup a příjezd za 
účelem údržby a oprav kulturní nemovité 
památky – sloupu se sochou sv.Jana 
Nepomuckého ve prospěch města, u RD 
č.p.47 na p.č. 282 

j) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Ing. A. M., ZR 1 k.ú. Město ZR 
ul. Smetanova, ZR 1 

5921/1 Existence vedení dešťové kanalizace a 
šachty v rámci stavby „Žďár n.S. – ulice 
Smetanova, rekonstrukce dešťové 
kanalizace“ 

k) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. J., Praha 
(Veselíčko) 

k.ú. Veselíčko u ZR část 1582/1 – ost.pl. 
- 31 m2 

Zajištění bezpečného vjezdu, práci na údržbě 
budovy č.p. 24 a občasnou možnost složení a 
naložení nákladu 
 

 



Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 

ZR 

  m2 

(rozsah) 

Využití 

1) Vyhlášení 

záměru na 

pronájem bytu 

49,46 

Kč/m2/měs. 

ZR 3, 

Revoluční 

1871/30/16 

 

31 m2 bydlení 

2) Schválení 

změny smlouvy 

o nájmu bytu na 

dobu neurčitou 

49,46 

Kč/m2/měs. 

ZR 3, 

Revoluční 

1829/27/2 

 

31 m2 bydlení 

3) Schválení 

změny smlouvy 

o nájmu bytu na 

dobu neurčitou 

49,46 

Kč/m2/měs. 

ZR 3, 

Brodská 

1825/11/15 

 

31 m2 bydlení 

4) Schválení 

změny smlouvy 

o nájmu bytu na 

dobu neurčitou 

49,46 

Kč/m2/měs. 

ZR 1, Horní 

1679/22/1 

 

103,86 m2 bydlení 

5) Smlouva o 

nájmu bytu  

49,46 

Kč/m2/měs. 

ZR 3, 

Revoluční 

1829/27/12 

 

31 m2 bydlení 

 

6) 

Schválení 

podnájmu 

49,46 

Kč/m2/měs. 

ZR 3, 

Revoluční 

1829/27/18 

 

31 m2 bydlení 

7) Pověření 

k zastupování 

města 

--- Byty ve 

vlastnictví 

města 

 

-- bydlení 

8) Výpověď 

smlouvy o 

nájmu 

nebytového 

prostoru 

25 

Kč/m2/rok 

62,21 

Kč/měsíc 

ZR 3, 

Brodská 

1936/35 

 

16 m2 

13,86 m2 

nebytové prostory 



 

9) Uplatnění 

inflace u nájmu 

za užívání 

prostor 

sloužících 

podnikání 

dle 

předloženéh

o seznamu 

Žďár nad 

Sázavou 

 prostory určené pro 

podnikání 

 

 

 

 

10) Vyhlášení  

dlouhodobého 

záměru 

nabídka 

Kč/m2/rok 

 

ZR 

náměstí 

Republiky 

č.p. 294 

271,28 m2 prostory určené pro 

podnikání 

 

 

11) Vyhlášení 

krátkodobého 

záměru 

nabídka 

Kč/m2/rok 

ZR 

náměstí 

Republiky 

č.p. 294 

271,28 m2 prostory 

určené pro podnikání 


