
POŘAD 
44. schůze rady města konané dne 13. 6. 2016 

 
1.                                         Dohoda o vzájemné spolupráci mezi 

Active-SVČ a PRO Strachujov 
Anotace: 
PO Active-SVČ uzavírá dohodu o 
spolupráci s PRO Strachujov z. s. týkající 
se vzájemné spolupráce při zajišťování 
zájmové  činnosti dětí a mládeže. Součástí 
této spolupráce je i užívání rekreační 
chalupy Koníkov č. p. 11, která je 
majetkem města Žďár nad Sázavou a 
kterou má Active-SVČ v pronájmu. 

Mat.673/2016/Active Mgr. Straka 

2. Rozpočtové opatření č. 4/2016 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na změny 
příjmové a výdajové strany rozpočtu města 
v celkové výši 7.721 tis.Kč. 

Mat.663/2016/OF p. Vácová 

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 
1209/11/5638 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města schválit 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 
1209/11/5638 Relaxcentrum, čímž dojde ke 
snížení úrokové sazby ze stávajících 
 2,88  % p. a. na 0,46 % p. a. na dobu 
splacení úvěru. V rámci rozpočtových 
opatření doporučení zastupitelstvu města 
schválit jednorázový poplatek za úhradu 
příslušenství úvěru ve výši 995.107 Kč. 

Mat.665/2016/OF p. Vácová 

4. Pravidla PO 
Anotace: 
Aktualizace pravidel zřizovatele ve vztahu 
k příspěvkovým organizacím města včetně 
příloh s účinností od 1. 7. 2016. 

Mat.687/2016/OF p. Vácová 

5. Rozpočtové opatření – příspěvek SVAK na  
rekonstrukci vodovodu a kanalizace ul. 
Smetanova a dešťová kanalizace ul. 
Dvořákova 
Anotace: 
Návrh na rozpočtová opatření ve věci 
poskytnutí příspěvku Svazu vodovodů a 
kanalizací Žďársko na rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace na ulici Smetanova 
a vytvoření položky stavby města Dešťové 
kanalizace, ulice Dvořákova 

Mat.675/2016/ORUP Ing. Škodová 



 

6. Dodatek č. 1 – ZUŠ - Energetické úpravy  
Anotace: 
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 
14168263 mezi městem a SFŽP o 
poskytnutí podpory na akci „Základní 
umělecká škola, Žďár nad Sázavou – 
energetické úpravy“ 

Mat.676/2016/ORUP Ing. Škodová 

7. Smlouva o poskytnutí dotace  
(ID ZZO 1555.049) 
Anotace: 
Schválení smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční veřejné finanční podpory 
z rozpočtu Kraje Vysočina na financování 
potřeb jednotky SDH. 
 

Mat.672/2016/KŘ p. Šulc 

8. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad 
Sázavou č. 2/2016 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a  nakládání se stavebním 
odpadem na území města Žďár nad 
Sázavou 
Anotace: 
Aktualizace vyhlášky o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Žďár nad 
Sázavou. 
 

Mat.674/2016/KS Ing. Kadlec 

9.  Dohoda o postoupení Smlouvy o 
zaručených úsporách energie č. EPC 
140117 0003 
Anotace: 
Firma CATUM s. r. o. má zájem předat 
všechna práva ze Smlouvy č. EPC  
1401170003 firmě PROSPERITA Energy, 
a. s. Přes tuto firmu běží financování 
projektu EPC. 

Mat.686/2016/KS Ing. Kadlec 

10. Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře n. S. 
Anotace: 
Na základě změny účtování sportovišť ve 
Žďáře nad Sázavou v dotačním programu 
SPORTOVIŠTĚ 2016 je navržena změna 
dosud platných Podmínek provozu 
sportovišť ve městě mimo školských 
zařízení a volnočasových aktivit 
příspěvkových organizací s účinností  
od 1. 8. 2016. 
 

Mat.678/2016/ŠKS Mgr. Lučková 



 

11. Dodatky veřejnoprávních smluv 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou uzavřelo 
s poskytovateli sociálních služeb 
veřejnoprávní smlouvy. Financování těchto 
služeb spadá do režimu vyrovnávací 
platby. Jednotlivé služby obdržely Pověření 
Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do 
sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Kraji Vysočina. Město Žďár nad 
Sázavou schválením dodatku přistupuje 
k tomuto pověření, aby poskytnutí 
příspěvku bylo v souladu s Evropským 
právem. 

Mat.677/2016/OS Ing. Krábek 

12. Majetkoprávní jednání RM 
Anotace: viz přiložená tabulka 
 

Mat.681/2016/OP Dr. Prokopová 

13. Majetkoprávní jednání ZM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.682/2016/OP Dr. Prokopová 

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

Mat.683/2016/OP Dr. Prokopová 

15. Obecně závazná vyhláška o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 
Anotace: 
Vydání Obecně závazné vyhlášky o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, která bude 
nahrazovat stávající vyhlášku s tím, že do 
nového znění se promítne zákonná úprava 
a dále i potřeba upravit místa, kde bude 
konzumace alkoholických nápojů 
zakázána. 

Mat.685/2016/KS Dr. Prokopová 

16. Dodatek č. 1  
k Zásadám transparentnosti 
Anotace: 
Přijetím zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) je 
upravena povinnost zveřejňování smluv. 
Dodatkem č. 1 jsou upraveny Zásady 
transparentnosti tak, aby byly v souladu se 
shora uvedeným zákonem. 

Mat. 688/2016/OP Dr. Prokopová 

17. Darovací smlouva 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je uzavření 
darovací smlouvy, na základě které dojde 
k bezplatnému převodu vlastnického práva 
k movitému majetku pořízeného v rámci 
Programu prevence kriminality MV na rok 
2012. Movitý majetek je umístěn na 
speciální výslechové místnosti na 
Územním odboru Policie ČR Žďár n.S. 

Mat.684/2016/MP Mgr. Kunc 



 

18. Memorandum o spolupráci Národní 
geopark Železné hory 
Anotace: 
Cílem Memoranda je vytvoření 
dobrovolného funkčního partnerství a 
navázání vzájemné spolupráce obou 
partnerů v oblasti rozvoje Národního 
geoparku Železné hory a Žďáru nad 
Sázavou. 

Mat.679/2016/Star. p. starosta 

19. Změna člena Osadního výboru Veselíčko 
Anotace: 
Změna člena Osadního výboru Veselíčko 
vzhledem k odstoupení  p. Jiřího Šímy 
z funkce člena osadního výboru. 

Mat.680/2016/Star. p. starosta 

20. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 
Žďársko 
Anotace: 
Založení Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Žďársko a vstup města Žďár 
nad Sázavou do tohoto dobrovolného 
svazku obcí, který se bude na území ORP 
Žďár nad Sázavou s okolními obcemi 
zakládat. 
 

Mat.690/2016/Star. p. starosta 

21. 
Různé 

  

 

 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 681/2016/OP dne 13.6.2016: 

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

- vyhlášení záměru 
- doplnění 
 

Manželé M., ZR 2 k.ú. Zámek ZR 
ul. Polní, ZR 2 

část 570/13 – ost.pl.  
- cca 40 m2 
+ 2 m2 
 
část 570/389 – ost.pl.  
- cca 40 m2 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku u řadového RD – doplnění 
v přední části domu -  2m2 

 

b) Pronájem pozemku, 
výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

Manželé Š.,  
ZR 5 

k.ú. Město ZR 
ul. Růžová, ZR 5 

část 2425 – ost.pl.,zeleň 
- cca 43 m2 
- cca 99 m2 
 

Zahrádka a údržba zeleně u BD 

c) 
 

Pronájem pozemku, 
výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

Manželé F., ZR 2 k.ú. Zámek ZR 
ul. Nová, ZR 2 

část 570/13 – ost.pl.  
- cca 50 m2 
část 1147/1 – ost.pl.  
- cca 10 m2 
část 570/13 – ost.pl.  
- cca 10 m2 
 

Zahrádka a údržba zeleně u BD 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 
 

Společenství vlastníků 
jednotek domu Okružní 
7 a 9, ZR 3 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

1437 Přístavba zavěšených betonových lodžií 
v rámci stavebních úprav BD 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 682/2016/OP dne 13.6.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení po GP 
 

Ing. M. Ž., Brno k.ú. Město ZR 
Doležalovo nám., 
ZR 1 
 

část 326 – ost.pl.  – nově 
dle GP 326/4 - 7 m2 

Vybudování kioskové trafostanice pro 
odběr elektřiny v objektu býv.1.ZŠ  
 

b) Prodej pozemku 
- upřesnění výměry  
- schválení po GP 

Holoubek trade, s.r.o., 
Sklené n.Osl. 

k.ú. Město ZR 
PZ Jamská, ZR 1 

část 9537/9 a  
část 9541/2 - nově dle 
GP -  9541/16 – orná 
půda ve vým. - 7794 m2  
  

Upřesnění výměry po zaměření 
pozemku GP v souladu se Smlouvou o 
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 
26.6.2015 a dodatku č. 1 – pozemek pro 
výstavbu objektu firmy 
 

c) 
 

Smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace ze 
stát. rozpočtu na výst. 
nájemních bytů v obci 
- uzavření dodatků  
č. 1, č. 2 a č. 3 
- schválení 

ČR – ÚZSVM Praha k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 
 
ul. Palachova, ZR 6 
k.ú. Zámek ZR 
ul. Purkyňova, ZR 2 

č.p. 1877-1879 
č.p. 1899-1901 
č.p. 1902-1904 
č.p. 2235 
č.p. 453 
č.p. 454 

Zkrácení vázací doby po dokončení 
výstavby objektů nájemních bytů a 
užívání k trvalému bydlení občanů 
z původních 20 let na 10 let 

d) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

I. B., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Nábřežní, ZR 1 
 

86 - ost.pl. -174 m2 
87 – zahrada - 255 m2 

Výstavba malého RD vč. malého 
kadeřnictví 

e) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

J. E., Mirošov 
Ing. O. H., Praha 
RNDr. T. S., Bílovice n.S. 
P. U., Most

k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 
 

5295 – zahrada 72 m2 Zbývající část pozemku mezi pozemky 
ve vlastnictví města 

f) 
 

Směna pozemku 
- schválení 

Organizační kancelář, 
s.r.o., ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

část 1968 – ost.pl., nově 
dle GP 1968/2 
- 717 m2 za  
část 1969 – 329 m2 
  

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

 



 

 

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 

1871/30/35 

31 m2 bydlení 

2) Výpověď nájmu 
bytu   

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Brodská 

1936/35/29 

31 m2 bydlení 

3) Dohoda o 
ukončení nájmu 
bytu a 
garážového 
stání 

Dle návrhu 
BD 

ZR 
Palachova 
2235/72/5 

Byt v domě 
se závazky 

bydlení 

4) Smlouva o  
nájmu bytu a 
garážového 
stání 

Dle návrhu 
BD 

ZR 
Palachova 
2235/72/5 

Byt v domě 
se závazky 

bydlení 

5) Podnájem bytu  Dle návrhu 
BD 

ZR 
Kovářova 
2240/40 

Byt v domě 
se závazky 

bydlení 

6) Dohoda o 
splátkách 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Brodská 

1932/43/9 

31 m2 bydlení 

7) Schválení 
smlouvy o 
nájmu prostor 

1000 
Kč/m2/rok 

ZR 
Dolní ulice 
165/1 

20,89m2 prostory určené pro 
podnikání 
 
 

 

8) Schválení 
smlouvy o 
nájmu prostor 

300 
Kč/m2/rok 

nám.Republik
y 1785/49 
(DM centrum) 

89,41m2 prostory určené pro 
podnikání  

9)  
Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 
600 
Kč/m2/rok 

ZR 1, Dolní 
ulice 165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 

10) Změna 
Smlouvy o  
Nájmu 
nebytového 
prostoru 

2000 
Kč/m2/rok 
1000 
Kč/m2/rok 
600 
Kč/m2/rok 

ZR 1, Dolní 
ulice 165/1 

295,42 m2 prostory určené pro 
podnikání 


