
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 45 

 DNE: 27. 6 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   702/2016/ŠKS 

NÁZEV: 
Souhlas s umístěním sídel spolků Sdružení rodičů a přátel školy v základních školách ve 

Žďáře nad Sázavou      

ANOTACE: 
Souhlas města Žďáru nad Sázavou s umístěním spolku Sdružení rodičů a přátel školy při 2. ZŠ, 
z.s. v budově školy na adrese Komenského 2, 591 01 Žďár nad Sázavou,  
spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6, z. s. 
v budově školy na adrese Komenského 825/6, 591 01 Žďár nad Sázavou  
a spolku Klub rodičů a přátel Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek, v budově školy na 

ulici Zámek 4/4, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou pro zápis do spolkového 

rejstříku. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje usnesení dle předloženého návrhu. 

  

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města:  

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 



 
 

Návrh usnesení:  
 
Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při 2. 
ZŠ, z. s., IČ 013 84 881, v objektu občanské vybavenosti č. p. 715 na ulici Komenského č. or. 2, ve 
Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1229, zastavěná 
plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území město Žďár a obec Žďár 
nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.  
 
 
Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při 
Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6, z. s. IČ 433 78 285 v objektu občanské 
vybavenosti č. p. 825 na ulici Komenského č. or. 6, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 
3, který je součástí pozemku p. č. 1221, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 1, pro katastrální území město Žďár a obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.  
 
Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla spolku Klub rodičů a přátel Zámek Žďár 
nad Sázavou 2, zapsaný spolek, IČ 269 84 482 v objektu č. p. 4 na ulici Zámek, č. or. 4, ve Žďáře 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, který je součástí pozemku p. č. 3, zastavěná plocha  
a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území Zámek Žďár a obec Žďár nad 
Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.  
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MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

 
 
 
Název materiálu:    Souhlas s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při 2.  
                                 ZŠ, z. s.    
 
Počet stran:    1 
Počet příloh: 2    
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem pozemku p. č. 1229 zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
kterého je objekt občanské vybavenosti č. p. 715, na ulici Komenského 715/2 ve Žďáře nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár 
nad Sázavou, k. ú. Město Žďár. 
 
Město Žďár nad Sázavou souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při 
2.ZŠ, z. s., IČ 013 84 881, v budově č.p. 715, na ulici Komenského č. or.2, ve Žďáře nad Sázavou, 
část Žďár nad Sázavou 3. 
 
Souhlas je nutno vydat za účelem zápisu shora uvedeného spolku do spolkového rejstříku. 
 
Geneze případu 
Není     
 
Návrh řešení 
Projednat v radě města souhlas města Žďáru nad Sázavou s umístěním sídla spolku Sdružení 
rodičů a přátel školy při 2. ZŠ, z. s., IČ 013 84 881, v budově č. p. 715, na ulici Komenského č. or. 
2, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. 
 
Doporučení předkladatele 
Projednat v radě města souhlas města Žďáru nad Sázavou s umístěním sídla spolku Sdružení 
rodičů a přátel školy při 2. ZŠ, z. s., IČ 013 84 881, v budově č. p. 715, na ulici Komenského č. or. 
2, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při 2. 
ZŠ, z. s., IČ 013 84 881, v objektu občanské vybavenosti č. p. 715 na ulici Komenského č. or. 2, ve 
Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1229, zastavěná 
plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území město Žďár a obec Žďár 
nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 
 
Rada města po projednání nesouhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při 
2. ZŠ, z. s., IČ 013 84 881, v objektu občanské vybavenosti č. p. 715 na ulici Komenského č. or. 2, 
ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1229, zastavěná 
plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území město Žďár a obec Žďár 
nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města a S. P. 
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MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

Název materiálu:   Souhlas s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při        
                                Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6, z. s.    
 
Počet stran:    1 
Počet příloh: 2    
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem pozemku p. č. 1221 zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
kterého je objekt občanské vybavenosti č. p. 825, na ulici Komenského 825/6 ve Žďáře nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár 
nad Sázavou, k.ú. Město Žďár. 
 
Město Žďár nad Sázavou souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při 
Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6, z. s., IČ 433 78 285, v budově č. p. 825, na ulici 
Komenského č. or. 6, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. 
 
Souhlas je nutno vydat za účelem zápisu shora uvedeného spolku do spolkového rejstříku. 
 
Geneze případu 
Není     
 
Návrh řešení 
Projednat v radě města souhlas města Žďáru nad Sázavou s umístěním sídla spolku Sdružení 
rodičů a přátel školy při Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6, z. s., IČ 433 78 285., 
v budově č. p. 825, na ulici Komenského č. or. 6, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 
3. 
 
Doporučení předkladatele 
Projednat v radě města souhlas města Žďáru nad Sázavou s umístěním sídla spolku Sdružení 
rodičů a přátel školy při Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6, z. s.,IČ 433 78 285, 
v budově č. p. 825 na ulici Komenského č. or. 6, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při 
Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6, z.s. IČ 433 78 285, v objektu občanské 
vybavenosti č. p. 825 na ulici Komenského č. or. 6, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 
3, který je součástí pozemku p. č. 1221, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 1, pro katastrální území město Žďár a obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 
 
Rada města po projednání nesouhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při 
Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6, z.s., IČ 433 78 285, v objektu občanské 
vybavenosti č. p. 825 na ulici Komenského č. or. 2, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 
3, který je součástí pozemku p. č. 1221, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 1, pro katastrální území město Žďár a obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města a S. P. . 
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Název materiálu: Souhlas s umístěním sídla spolku Klub rodičů a přátel Zámek Žďár nad 
                              Sázavou 2, zapsaný spolek    

 
Počet stran:    1 
Počet příloh: 2    
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem pozemku p. č. 3 zastavěná plocha a nádvoří, součástí 
kterého je objekt č. p. 4, na ulici Zámek ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár. 
 
Město Žďár nad Sázavou souhlasí s umístěním sídla spolku Klub rodičů a přátel Zámek Žďár nad 
Sázavou 2, zapsaný spolek, IČ 269 84 482, v objektu č. p. 4, na ulici Zámek č. or. 4, ve Žďáře nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. 
 
Souhlas je nutno vydat za účelem zápisu shora uvedeného spolku do spolkového rejstříku. 
 
Geneze případu 
Není     
 
Návrh řešení 
Projednat v radě města souhlas města Žďár nad Sázavou s umístěním sídla spolku Klub rodičů a 
přátel Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek, IČ 269 84 482, v objektu č. p. 4, na ulici 
Zámek č. or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. 
 
Doporučení předkladatele 
Projednat v radě města souhlas města Žďáru nad Sázavou s umístěním sídla spolku Klub rodičů a 
přátel Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek, IČ 269 84 482, v objektu č. p. 4 na ulici Zámek 
č. or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. 
 
Návrh usnesení: 
Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla spolku Klub rodičů a přátel Zámek Žďár 
nad Sázavou 2, zapsaný spolek, IČ 269 84 482, v objektu č. p. 4 na ulici Zámek č. or. 4, ve Žďáře 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, který je součástí pozemku p. č. 3, zastavěná plocha a 
nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území město Žďár a obec Žďár nad 
Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 
 
Rada města po projednání nesouhlasí s umístěním sídla spolku Klub rodičů a přátel Zámek Žďár 
nad Sázavou 2, zapsaný spolek, IČ 269 84 482, v objektu č. p. 4, na ulici Zámek č. or. 4, ve Žďáře 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, který je součástí pozemku p. č. 3 zastavěná plocha a 
nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území město Žďár a obec Žďár nad 
Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán s místostarostou města a S. P. 
 
 
 
 










