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Obsah majetkoprávních jednání RM č. 810/2016/OP BOU dne 17.10.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

včetně objektu BD 
- vyhlášení záměru 

Bytové družstvo 
Nástavba, 
Revoluční 1901, ZR 3 

k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 

č.p. 1899, 1900, 1901 
or. 54, 56, 58 na poz. 
1355, 1356 a 1357a 
pozemků 
1355– zast.pl. - 159 m2

 

1356– zast.pl. - 153 m2
 

1357– zast.pl. - 166 m2 

Převod bytového domu na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

b) Bezúplatný převod 
pozemku - zpracování 
podkladů pro vyhlášení 
záměru + příprava 
návrhu smlouvy o bud. 
převodu části pozemku 

Střední škola 
gastronomická 
Adolpha Kolpinga, 
U Klafárku 3, ZR 3 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. U Klafárku, ZR 3 
 

2043/1 - ost.pl. jiná 
plocha – část dle 
projektu 
 

Vybudování příjezdové komunikace 
pro přístavbu budovy SŠG a k byt. 
domu na p.č. 2042 v k.ú. Město ZR 
z prostředků IROP – po ukončení 
projektu převod pozemku zpět městu 
včetně vybudované komunikace 

c)  
 
 

Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

Ing. M. K., 
Ostrov nad Oslavou  

k.ú. Zámek ZR 
za Pilskou nádrží, 
ZR 2 

818/4 – část cca 900 
až 1 000 m2 

Rozšíření stávající sousední zahrady 
ve spoluvlastnictví fyzických osob 

d) 
 

Řízení o pozůstalosti po 
zemř. H. L., ZR 
- vyslovení souhlasu 
s vydáním věcí 
z dědictví městu ZR  

Město Žďár nad 
Sázavou  

ZR  Vydání věcí v rámci dědického řízení o 
pozůstalosti vedené notářkou pí JUDr. 
H. K.  

e) 
 
 

Uzavření Smluv o 
bezúplatném převodu 
nepotřebného majetku 
města - schválení 

Příspěvkové a 
neziskové organizace 

  Pro potřeby příspěvkových a 
neziskových organizací - zajištění jejich 
činnosti 

f) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  
 
 

Ing. R. F., Světnov  k.ú. Město ZR 
ul. Tvrz, ZR1 

28, 22 Přesah střechy, vstup do objektu -
schody, okap.svod dešť.vody a dešť. 
kanalizace, základová konstrukce, 
odvodnění, drenážní trubka, ochranná 
izolace zdiva, okapový chodník v rámci 
stavebních úprav objektu RD č.p. 281 
včetně drobné provozovny 

 



a) - Město Žďár nad Sázavou v současné době vlastní bytové domy, které byly vystavěny 
za pomocí státní dotace, popřípadě u kterých byla za pomocí dotace provedena 
nástavba. V rámci „privatizace bytového fondu města“ došlo k uzavření Smluv o uzavření 
budoucí kupní smlouvy, které byly uzavřeny mezi městem a bytovými družstvy, které byly 
založeny v jednotlivých bytových domech. U dvou domů (Veselská a Palachova 70) 
došlo k výstavbě – převod těchto domů nebyl řešen v „privatizaci bytového fondu města“, 
nýbrž již v rámci jejich výstavby. Jedná se o tzv. bytové domy se závazky. V souladu 
s podmínkami dotace není tyto domy možné převést dříve, než uplyne 20 let ode dne 
kolaudace výstavby nebo nástavby (dále jen vázací podmínka).  
  
S Ministerstvem pro místní rozvoj byly uzavřeny dodatky ke smlouvám o poskytnutí 
dotace tak, aby u některých bytových domů bylo možné tento termín zkrátit. Tato 
skutečnost znamená, že k převodu bytových domů do vlastnictví bytových družstev by 
mohlo dojít již v letošním roce, namísto v roce 2018. Jedná se o bytové domy: 
Revoluční č.p. 1877,1878,1879, č.or. 32-36, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sáz. 3 
Revoluční č.p. 1902,1903,1904, č.or. 38-42, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sáz. 3 
Revoluční č.p. 1899,1900,1901, č.or. 54-58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sáz. 3 
Purkyňova č.p. 454, č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 
Purkyňova č.p. 453, č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 
Palachova č.p. 2235, č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 
 
Ke zkrácení termínu dojde uzavřením dodatků č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční 
dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů, které byly uzavřeny mezi 
městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj. Dále je 
nutné uzavřít dodatky i s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, v souladu se kterými se zkrátí i termín stanovený v rámci poskytnutí dotace 
ze státu – Okresního úřadu. Po uzavření těchto dodatků následně dojde k vymazání 
zástavního práva, které bylo zřízeno k jednotlivým bytovým domům pro zajištění 
závazků, vyplývajících ze smluv o poskytnutí dotace. Jedná se o bytové domy: 
Revoluční č.p. 1877,1878,1879, č.or. 32-36, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 
3 
Revoluční č.p. 1902,1903,1904, č.or. 38-42, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 
3 
Revoluční č.p. 1899,1900,1901, č.or. 54-58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 
3 
Purkyňova č.p. 454, č.or. 7, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 
Purkyňova č.p. 453, č.or. 5, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 
Palachova č.p. 2235, č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 
 
Předpokládáme, že shora uvedené nemovitosti (bytové domy a pozemky zastavěné 
bytovými domy) by město mohlo převést do vlastnictví bytových družstev v roce 2016, 
pokud bytová družstva o tento převod projeví zájem. Tyto převody nebudou znamenat 
žádné nároky do rozpočtu města, a to ani na straně příjmů, ani na straně výdajů. Příjmy a 
výdaje spojené s konkrétním bytovým domem jsou vedeny na zvláštní evidenci a řídí se 
Dohodou uzavřenou mezi městem a bytovým družstvem v konkrétním bytovém domě.  
 
V případě, že tak jak je předpokládáno, by došlo k převodu vlastnického práva ke shora 
uvedeným bytovým domům (včetně pozemků), městu by zůstaly ještě 2 bytové domy „se 
závazky“, u kterých nedošlo ke zkrácení termínu vázací doby, a to: 
Jamborova č.p. 1531, č.or. 3, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 – převod r. 
2019 
Kovářova č.p. 2240/2  č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – převod r. 
2019 
 
- Rada města dne 13. 6. 2016 po projednání doporučila zastupitelstvu ke schválení: 



- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997,  který bude uzavřený mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 2, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 
18.12.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 2, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 
18.12.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 3, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 4.11.1996, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 
10.6.1997 a dodatku č. 2 k ní ze dne 16.6.1997, který bude uzavřený mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, který bude uzavřený mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, který bude uzavřený mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  
 
Zastupitelstvo města dne 23. 6. 2016 po projednání schválilo: 

- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997,  který bude uzavřený mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 2, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 
18.12.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 2, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 
18.12.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 3, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 4.11.1996, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 
10.6.1997 a dodatku č. 2 k ní ze dne 16.6.1997, který bude uzavřený mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, který bude uzavřený mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, který bude uzavřený mezi Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  
 
Dne 29. 10. 2008 byla mezi městem Žďár nad Sázavou a družstvem Bytové družstvo U 
kaštanů uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí. V čl. VI.1. smlouvy bylo mimo jiné 
dohodnuto, že kupní smlouva o převodu nemovitostí, uvedených ve smlouvě, bude 
uzavřena mezi smluvními stranami v době od 17. 4. 2018 do 30. 6. 2018. Tento termín 
byl sjednán z důvodu závazků města, vyplývajících z poskytnuté dotace, tj. nemovitosti 
nepřevést do 20 let po kolaudaci bytového domu (provedené nástavby). 
Dne 29. 2. 2016 byla uzavřena Dohoda o změně smlouvy, a to mezi městem Žďár nad 
Sázavou a Státním fondem rozvoje bydlení. V souladu s touto dohodou bylo stanoveno, 
že podmínky uzavřené ve smlouvě o poskytnutí dotace se mění tak, že „vázací 
podmínky“ ze smlouvy se z doby 20 let mění na dobu 10 let ode dne kolaudace. Dále je 



v současné době rovněž uzavřen dodatek s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, který také zkrátí „vázací podmínku“ z 20 let na dobu 10 let od 
kolaudace. 
 
Dne 13. 9. 2016 bylo městu Žďár nad Sázavou doručeno z Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou písemné oznámení o zahájení řízení ve věci 
doručeného návrhu na vklad zástavního práva do KN na základě listiny „Potvrzení o 
zániku zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky ze dne 5. 9. 2016, právní účinky 
zápisu ke dni 12. 9. 2016 ke shora vyjmenovaným nemovitostem. Účastníky řízení jsou 
město Žďár nad Sázavou a ÚZSVM Praha. 
 
Z tohoto shora uvedeného důvodu již město Žďár nad Sázavou může disponovat s  
nemovitostmi výše uvedených bytových domů. Těmto bytovým domům byla tato 
skutečnost sdělena s tím, že v případě jejich zájmu mohou požádat o převod dotčených 
nemovitostí již nyní. Město následně provede všechny kroky k tomu, aby mohla být 
uzavřena kupní smlouva a bytové družstvo se stalo vlastníkem shora uvedených 
nemovitostí již koncem roku 2016. 

 
- Nyní obdrželo město Žďár nad Sázavou reakci Bytového družstva Nástavba, družstvo 
se sídlem Revoluční 1901, Žďár nad Sázavou, dle které souhlasí s převodem nemovitostí 
– pozemků do vlastnictví družstva v termínu dřívějším než jsou uvedeny ve Smlouvě o 
smlouvě budoucí ze dne 24. 9. 2008 mezi Bytovým družstvem Nástavba a městem Žďár 
nad Sázavou.  

 
- Radě města je proto předkládáno ke schválení vyhlášení záměru na odprodej 
předmětných nemovitostí. 
 
Počet stran:  3 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje záměr na prodej nemovitostí a 
uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako 
prodávajícím a Bytovým družstvem Nástavba, družstvem, se sídlem Revoluční 1901/54, 
Žďár nad Sázavou 3, PSČ 591 01, IČ 28294076 (dále jen bytové družstvo Nástavba), 
jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření 
budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 24.9.2008, která byla uzavřena mezi 
městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Nástavba, jako 
kupujícím. Předmětem vyhlášeného záměru a  kupní smlouvy je prodej budovy s číslem 
popisným – objektu k bydlení č.p. 1899, č.p. 1900 a č.p. 1901, č. or. 54, 56, 58, ulice 
Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je postaven na 
pozemcích p. č. 1355, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1356, zastavěná plocha a 
nádvoří a p. č. 1357, zastavěná plocha a nádvoří, a dále prodej pozemků p. č. 1355, 
zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1356, zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1357, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Nástavba, za kupní cenu v 
celkové výši 7.073.985,-- Kč. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 

(příloha č. 1) 
 
 
 
 
 


















































































 







DKM k 1.7.2011

Revoluční 1899-1901, ZR 3 k.ú. Město Žďár

Mapa v měřítku 1:1000

MARDVO
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1

MARDVO
Obdélník



b) - Městu byla doručena žádost Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga o 
bezúplatný převod části pozemku p. č. 2043/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Město 
Žďár, z důvodu vybudování příjezdové komunikace pro přístavbu budovy SŠG AK 
z prostředků projektu IROP „Cvičné bezbariérové gastronomické pracoviště SŠG 
Adolpha Kolpinga“. Po ukončení udržitelnosti projektu (předpoklad v roce 2024) SŠG AK 
převede tento pozemek zpět městu za cenu 10 % ceny příjezdové komunikace – 
spoluúčast SŠG AK, která není hrazena z dotace IROP. 

 
Dle sdělení žadatele by předpokládané náklady na vybudování komunikace dosáhly výše 
cca 1.000.000,-- Kč. Předběžným zjištěním u znalce byla zjištěna cena pozemku podle 
cenového předpisu ve výši 470,-- Kč/m2, obvyklá cena je 800,-- Kč/m2. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že plánovaná komunikace navazuje na komunikaci stávající, je 
žádoucí, aby v budoucnu došlo ke sjednocení vlastnictví komunikace a vlastníkem celé 
komunikace byla jedna osoba. Proto, aby touto osobou bylo město Žďár nad Sázavou, i 
když se v současné době jedná o obslužnou komunikaci, je zájem města zejména 
zajištění přístupu do navazujícího území. 
Postup v tomto případě by byl následující: 

 
‐ Město bezúplatně převede část pozemku, dotčenou výstavbou komunikace, do 

vlastnictví Střední školy gastronomické A. Kolpinga (dále jen SŠG) 
‐ SŠG na pozemku provede výstavbu komunikace 
‐ Po uplynutí doby udržitelnosti projektu (předpoklad v roce 2024) převede SŠG městu 

zpět pozemek včetně komunikace na něm postavené 
 

V případě, že orgány města s tímto postupem vysloví souhlas, bezúplatný převod části 
pozemku z vlastnictví města do vlastnictví SŠG lze realizovat po zpracování 
geometrického plánu. Budoucí převod pozemku včetně komunikace z vlastnictví SŠG do 
vlastnictví města bude zabezpečen v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě. Je 
otázkou, zda to má být opět smlouva o bezúplatném převodu pozemku, který bude 
zhodnocen o stavbu komunikace (současně se může jednat i o stavbu  dešťové 
kanalizace) nebo se má jednat o smlouvu kupní, a to za cenu, kterou uvedla SŠG, tj. 
10% ceny komunikace, což by byla spoluúčast SŠG, která není hrazena z dotace IROP.  
Tento postup by se uskutečnil pouze v případě, že by SŠG obdržela dotaci z prostředků 
IROP na vybudování Cvičného bezbariérového gastronomického pracoviště. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Z hlediska ÚP bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Z hlediska odboru KS bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 3 
 
Návrh usnesení: Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat podklady pro 
vyhlášení záměru na bezúplatný převod části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a 
dále připravit návrh smlouvy o budoucím  převodu části pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. 
Město Žďár do vlastnictví města v souladu s navrženým postupem. 

(příloha č. 2) 
 

 
 
 



v , v ' 

STREDNI SKOLA GASTRONOMICKA 
ADOLPHA KOLPINGA 
59101 Žd'ár nad Sázavou, U K1afárku 3 

Váš dopis zn. I ze dne: Naše značka: 

Věc: Žádost O převod pozemku 

Vážená paní 
JUDr. S  P , Ph. D 
Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227 II 
591 Ol Žďár nad Sázavou 

Vyřizuje I linka: Žd'ár nad Sázavou dne 5.10.2016 

Žádáme Vás o bezúplatný převod části pozemku p . č. 2043/1- ostatní plocha, jiná plocha, 
v katastrálním území Město Žďár nad Sázavou, z důvodu potřeby vybudování příjezdové komunikace 
pro přístavbu budovy SŠG AK a k bytovému domu na pozemku p.č. 2042 na tomto pozemku 
z prostředků projektu IROP "Cvičné bezbariérové gastronomické pracoviště SŠG Adolpha Kolpinga". 
Po ukončení udržitelnosti projektu (předpoklad v roce 2024) SŠG AK převede tento pozemek zpět 
Městu Žd'ár nad Sázavou za cenu 10% ceny příjezdové komunikace - spoluúčast SŠG AK, která není 
hrazena z dotace IROP. 

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti. 

S pozdravem 

IČO: 48897094 
tel: 566 502 490 fax: 566 628 795 
email: skola@ssgak.cz 
Bankovní spojení: 

Za Střední šk u gastr ( KolPinga 
Ing. Ji  C , ředi~· I 
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c) - Ing. M. K., bytem Ostrov nad Oslavou, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 818/4 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár ve 
výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření stávající 
zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví se svým bratrem P. K., bytem 
ZR 5) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 
 
Vyjádření odboru rozvoje a územ. plánování MěÚ ZR: 
Z hlediska ÚP bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: 
Z hlediska odboru KS 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, 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 části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. 
Zámek Žďár ve výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem 
rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických 
osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku 
bude určena po zaměření oddělovacím GP. 

(příloha č. 3) 
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d) - Řízení o pozůstalosti po zemř. H. L., bytem Žďár nad Sázavou, které je vedeno 
notářkou paní JUDr. H. K.: 
 
Vzhledem k tomu, že materiál obsahuje osobní a citlivé údaje, nebude komentář 
k tomuto bodu zveřejněn. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města vyslovuje souhlas s tím, že městu Žďár nad Sázavou, 
které se postaralo o pohřeb zemř. H. L, bytem Žďár nad Sázavou, budou vydány níže 
uvedené věci v rámci Řízení o pozůstalosti, vedeném notářkou paní JUDr. H. K.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e) – Hlavní inventarizační komise (HIK) dne 12.09.2016 schválila vyřazení nepotřebného 
majetku (PC < 5.000 Kč) - jeho bezúplatný převod na příspěvkové organizace, neziskové 
organizace, odprodej zaměstnancům města a v případě nezájmu zbylý majetek předat 
k likvidaci. HIK předložila RM návrh na vyřazení nepotřebného majetku (PC  5.000 Kč - 
40.000 Kč) ) - jeho bezúplatný převod na příspěvkové organizace, neziskové organizace, 
odprodej zaměstnancům města a v případě nezájmu zbylý majetek předat k likvidaci. 

 
- RM dne 19.09.2016 předložený návrh schválila. RM jsou předloženy Smlouvy o 
bezúplatném převodu nepotřebného majetku ke schválení. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 14 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje Smlouvy o bezúplatném převodu nepotřebného 
majetku uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, jako převodcem a těmito subjekty: 
 
a) Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, organizační jednotka: 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ  
44990260, jako nabyvatelem 

 
b) Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Okružní 

729/73, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 71001565, jako nabyvatelem 
 

c) Základní škola Na Radosti, 591 01 Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou 3, 
Komenského  972/10, IČ 05007984, jako nabyvatelem 
 

d) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., ZO Žďár nad Sázavou, p.s. se 
sídlem Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 72545488, jako nabyvatelem 
 

e) Česká republika – Probační a mediační služba, Hybernská 18, 110 00 Praha 1, IČ  
70888060, jako nabyvatelem 
 

f) Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 4, Žďár 
nad Sázavou, IČ 48899119, jako nabyvatelem 
 

g) Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, se sídlem Okružní 
763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 43379168, jako nabyvatelem 

 
h) SPORTIS, příspěvková organizace, se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, 

IČ 65759800, jako nabyvatelem 
 

i) TJ Žďár nad Sázavou, se sídlem Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou, IČ  
00547492, jako nabyvatelem 

 
j) Český ombudsman z.s., Revoluční 1829/27, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad 

Sázavou, IČ 68727887, jako nabyvatelem 
 

k) ČSS, z.s. Sportovně střelecký klub Žďár nad Sázavou, Najdek 178, 591 01 Hamry 
nad Sázavou, IČ 43378501, jako nabyvatelem 

 
l) Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou, z.s., č.p. 267, 594 44 Radostín 

nad Oslavou, IČ 48898465, jako nabyvatelem 
 



m) Sdružení národopisných tanečních souborů STUDÁNKA, se sídlem Švermova 2104/6 
Žďár nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70882916, jako nabyvatelem 

 
n) C-VOX, o.s. Sadová 572/7, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 22745149, jako 

nabyvatelem 
 

- vše v předloženém znění. 
(přílohy č. 5 a) – 5 n)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Příloha č. 5a 

Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 
Organizační jednotka: 
Oblastní charita Ž ďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Ž ďár nad Sázavou 
IČ 44990260, DIČ CZ44990260, zastoupená ředitelkou Ing. Janou Zelenou, jako 
nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věci, která je v majetkové evidenci vedena pod 
inventárním číslem 11166/9999 stolek K11/A. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli výše uvedenou movitou věc a nabyvatel tuto 
movitou věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movitou věc využívat výhradně pro potřeby organizace. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 



 
Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy bude nabyvateli movitá věc fyzicky předána. O předání movité věci 
bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                              Ing. Jana Zelená 
starosta města                            ředitelka  
 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5b 

Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Mateřská škola Ž ďár nad Sázavou , příspěvkovou organizací se sídlem Okružní 729/73, 
591 01 Žďár nad Sázavou,  IČ 71001565, zastoupenou ředitelkou Mgr. Ivetou Klusákovou, 
jako nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze  smlouvy. 
Příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli movité věci, které jsou uvedeny v příloze této 
smlouvy a nabyvatel tyto movité věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby příspěvkové organizace. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 



Článek IV. 
 

Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání movitých 
věcí bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                               Mgr. Iveta Klusáková 
    starosta města                             ředitelka p.o. 
  
 
 
 
 
        
 
        
     
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soupis bezúplatně převáděného majetku – Mateřská škola p.o. Žďár nad Sázavou 
 
inventární 
číslo název - popis 

datum 
zařazení 

počet 
ks 

pořizovací 
cena účet 

15981/9999 skr.vysoka +sokl 25.8.2000 1 2 842,60 902 0100 
15982/9999 skr.vysoka+sokl 25.8.2000 1 2 842,60 902 0100 
15986/9999 skr.vysoka+sokl 25.8.2000 1 2 842,60 902 0100 
4148/1156 skříňka polic. mahagon 1.1.1993 1 1 120,00 902 0100 
3302/9999 PRINCIP skrinka 5.6.1985 1 892,00 902 0100 
6237/9999 skrinka E640+sokl 20.1.1987 1 1 070,00 902 0100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5c 

Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Základní škola Na Radosti, 591 01 Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou 3, 
Komenského  972/10, zastoupená ředitelkou Mgr. P. V. K., IČ 05007984, jako nabyvatelem 
na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze  smlouvy. 
Příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli movité věci, které jsou uvedeny v příloze této 
smlouvy a nabyvatel tyto movité věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby základní školy. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 



 
Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání movitých 
věcí bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                                   Mgr. P. V. K. 
starosta města                            ředitelka  
 
 
 
 
 
        
 
        
     
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Soupis bezúplatně převáděného majetku – Základní škola Na Radosti 
 
 

inventární číslo název - popis 
datum 
zařazení 

počet 
ks 

pořizovací 
cena účet 

100126/154 informační tabule oboustran. 14.12.2010 1 6 000,00 028 0020 
1999/2652 stěna ELTON - zrcadlo 1.3.1998 1 1 000,00 902 0100 
2004/2488 stěna ELTON - věšák 1.6.1997 1 1 330,00 902 0100 
4246/1231 psací stůl 1.1.1993 1 2 470,00 902 0100 
7429/0 PC Lynx Power media 3.11.2008 1 8 429,00 028 0020 
7430/0 PC Lynx Power media 3.11.2008 1 8 429,00 028 0020 
7431/0 PC Lynx Power media 3.11.2008 1 8 429,00 028 0020 
 
 



Příloha č. 5d) 

Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. 
Základní organizace Ž ďár nad Sázavou, p.s.  
se sídlem Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 72545488, zastoupený předsedou 
Pavlem Jindrou, jako nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věci, která je v majetkové evidenci vedena pod 
inventárním číslem 898/9999 skříňka PRINCIP. 

 
Článek II. 

 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli výše uvedenou movitou věc a nabyvatel tuto 
movitou věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movitou věc využívat výhradně pro potřeby spolku. 

     

Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 



 
Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy bude nabyvateli movitá věc fyzicky předána. O předání movité věci 
bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                                      Pavel Jindra 
starosta města                               předseda  
 
 
 
 
        
 
     
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 5e 

Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Česká republika – Proba ční a media ční služba, Hybernská 18, 110 00 Praha 1, 
zastoupená ředitelkou PhDr. Andreou Matouškovou, IČ  70888060, jako nabyvatelem na 
straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze  smlouvy. 
Příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli movité věci, které jsou uvedeny v příloze této 
smlouvy a nabyvatel tyto movité věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby organizace. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 



 

 
Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání movitých 
věcí bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                        PhDr. Andrea Matoušková 
starosta města                          ředitelka  
 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Soupis bezúplatně převáděného majetku – ČR - Probační a mediační služba 
 

inventární číslo název - popis 
datum 
zařazení 

počet 
ks 

pořizovací 
cena účet 

3588/214 stolek pod psací stroj 1.1.1993 1 450,00 902 0100 
1182/1890 skříňka přihrádková 1.1.1993 1 920,00 902 0100 
4545/2007 kancelářský stůl - polic. 1.8.1994 1 1 500,00 902 0100 
500963/9999 Skrin zal.uzka nizka 8.11.1995 1 5 067,64 028 0020 
11153/9999 skrinka  5.12.1996 1 2 610,00 902 0100 
 



Příloha č. 5f 
Smlouva o bezúplatném p řevodu 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Poliklinika Ž ďár nad Sázavou , příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská 4,  
Žďár nad Sázavou, IČ 48899119, DIČ CZ48899119, zastoupenou ředitelem Michalem 
Hubertem Zrůstem MSc, MBA,  jako nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze  smlouvy. 
Příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli movité věci, které jsou uvedeny v příloze této 
smlouvy a nabyvatel tyto movité věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby příspěvkové organizace. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 



 
Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání movitých 
věcí bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                       Michal Hubert Zrůst MSc, MBA 
    starosta města                              ředitel PO 
  
 
 
 
 
        
 
        
     
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Soupis bezúplatně převáděného majetku – Poliklinika p.o. Žďár nad Sázavou 
 
inventární 
číslo název - popis 

datum 
zařazení 

počet 
ks 

pořizovací 
cena účet 

4591/2073 křeslo LAMDA 1.12.1994 1 3 389,00 028 0020 
4592/2074 křeslo LAMDA 1.12.1994 1 3 389,00 028 0020 
4593/2075 křeslo LAMDA 1.12.1994 1 3 389,00 028 0020 
 
 



Příloha č. 5g 
Smlouva o bezúplatném p řevodu 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Sociální služby m ěsta Žďár nad Sázavou , příspěvkovou organizací se sídlem Okružní 
763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 43379168, zastoupenou ředitelem Mgr. Václavem 
Šerákem, jako nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věci, která je v majetkové evidenci vedena pod 
inventárním číslem 100125/154 informační tabule jednostranná. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli výše uvedenou movitou věc a nabyvatel tuto 
movitou věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movitou věc využívat výhradně pro potřeby příspěvkové organizace. 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 

 



 
Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy bude nabyvateli movitá věc fyzicky předána. O předání movité věci 
bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                               Mgr. Václav Šerák 
    starosta města                              ředitel p.o. 
  
 
 
 
 
        
 
        
     
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5h 
Smlouva o bezúplatném p řevodu 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
SPORTIS, příspěvkovou organizací,  se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou,  
IČ 65759800 zastoupenou MVDr. Vladimírem Kovaříkem, jako nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, které jsou uvedeny v příloze  smlouvy. 
Příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli movité věci, které jsou uvedeny v příloze této 
smlouvy a nabyvatel tyto movité věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby příspěvkové organizace. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 



 
Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání movitých 
věcí bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                         MVDr. Vladimír Kovařík 
    starosta města                          ředitel p.o. 
 
 
 
 
 
        
 
        
     
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Soupis bezúplatně převáděného majetku – SPORTIS p.o. 
 

inventární číslo název - popis 
datum 
zařazení 

počet 
ks 

pořizovací 
cena účet   

1356/450 židle čalouněná 1.1.1993 1 430,00 902 0100 0201 
1400/494 židle čalouněná 1.1.1993 1 440,00 902 0100 0201 
1415/0 židle čalouněná 1.1.1993 1 440,00 902 0100 0201 
4667/1676 židle čalouněná tmavá 1.2.1995 1 400,00 902 0100 0201 
4668/1740 židle čalouněná tmavá 1.2.1995 1 400,00 902 0100 0201 
4813/8888 židle čaloun. světlá 1.11.1984 1 83,00 902 0100 0201 
1079/222 nástavec dvoudveřový 1.1.1993 1 720,00 902 0100 0201 
1157/9999 skrinka E642 20.1.1987 1 1 315,00 902 0100 0201 
1358/452 židle čalouněná 1.1.1993 1 430,00 902 0100 0201 
1359/453 židle čalouněná 1.1.1993 1 430,00 902 0100 0201 
1467/120 rozkládací stůl jídelní 1.1.1993 1 520,00 902 0100 2104 
1468/121 rozkládací stůl jídelní 1.1.1993 1 520,00 902 0100 2104 
3006/525 skříňka nástavec 1.1.1993 1 586,00 902 0100 0201 
3187/578 skříňka zásuvková 1.1.1993 1 590,00 902 0100 0201 
3300/9999 PRINCIP skrinka 12.3.1985 1 740,00 902 0100 0201 
339/2800 skříňka malá jednodveřová 1.8.1999 1 660,00 902 0100 0201 
340/0 skříňka malá jednodveřová 15.4.2005 1 660,00 902 0100 0201 
3994/1053 kontejner mahagon 1.1.1993 1 4 940,00 028 0020 0201 
4238/1225 skříňka nepůlená 1.1.1993 1 1 890,00 902 0100 0201 
5121/0 skříňka malá kombinovaná 7.1.2003 1 800,00 902 0100 0201 
7294/8888 skříňka PRINCIP E 321 1.3.2005 1 529,00 902 0100 0201 
7336/9999 Princip -skrinka 14.11.1991 1 1 240,00 902 0100 0201 
999/9999 PRINCIP E 640 13.2.1987 1 1 062,00 902 0100 0201 
 



Příloha č. 5i 
Smlouva o bezúplatném p řevodu 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
TJ Žďár nad Sázavou , se sídlem Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou, IČ 00547492, 
DIČ CZ00547492, zastoupena místopředsedou Mgr. Miloslavem Strakou, jako nabyvatelem 
na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věci, které jsou v majetkové evidenci vedeny 
pod inventárním číslem 3714/1939 lavice - soc.odb. a 800100/0 lavice – soc.odb.. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce převádí bezúplatně nabyvateli výše uvedené movité věci a nabyvatel tyto movité 
věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby spolku. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 



 
Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání movitých 
věcí bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                              Mgr. Miloslav Straka 
     starosta města       místopředseda TJ Žďár nad Sázavou  
 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5j 

Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Český ombudsman z.s., Revoluční 1829/27, Žďár nad Sázavou 3, 
 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 68727887, zastoupený 1. místopředsedou a jednatelem 
výboru Milanem Kočíkem, jako nabyvatelem na straně druhé 
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movitých věcí, které jsou v majetkové evidenci vedeny 
pod inventárním číslem 7433/0 PC Lynx Power media a 7434/0 PC Lynx Power media. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli výše uvedené movité věci a nabyvatel tyto movité 
věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movité věci využívat výhradně pro potřeby spolku. 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 
 
 



 
Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy budou nabyvateli movité věci fyzicky předány. O předání movitých 
věcí bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                                   Milan Kočík 
     starosta města       1. místopředseda a jednatel výboru 
 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5k 
Smlouva o bezúplatném p řevodu 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 

 
a 
 

ČSS, z.s. Sportovn ě střelecký klub Ž ďár nad Sázavou , Najdek 178, 591 01 Hamry nad 
Sázavou, IČ: 43378501, zastoupený předsedou Petrem Kamanem, jako nabyvatelem na 
straně druhé 
 
 
 
 

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věci, která je v majetkové evidenci vedena pod 
inventárním číslem 7435/0 PC Lynx Power media. 

 
Článek II. 

 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli výše uvedenou movitou věc a nabyvatel tuto 
movitou věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movitou věc využívat výhradně pro potřeby spolku. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 
 



Článek IV. 
 

Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy bude nabyvateli movitá věc fyzicky předána. O předání movité věci 
bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                                    Petr Kaman 
     starosta města                            předseda 
 
 



Příloha č. 5l 

Smlouva o bezúplatném p řevodu 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou, z.s., č.p. 267, 
594 44 Radostín nad Oslavou, IČ: 48898465, zastoupena místopředsedou Alešem Kališem, 
jako nabyvatelem na straně druhé 
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věci, která je v majetkové evidenci vedena pod 
inventárním číslem 7436/0 PC Lynx Power media. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli výše uvedenou movitou věc a nabyvatel tuto 
movitou věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movitou věc využívat výhradně pro potřeby spolku. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 



 
Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy bude nabyvateli movitá věc fyzicky předána. O předání movité věci 
bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                                    Aleš Kališ 
     starosta města                      místopředseda 
 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5m 
Smlouva o bezúplatném p řevodu 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 
     

a 
 
Sdružení národopisných tane čních soubor ů STUDÁNKA , se sídlem Švermova 2104/6, 
Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70882916, zastoupené předsedou Z. K. 
jako nabyvatelem na straně druhé  
 
 
 
     

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věci, která je v majetkové evidenci vedena pod 
inventárním číslem 7432/0 PC Lynx Power media. 

 

 
Článek II. 

 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli výše uvedenou movitou věc a nabyvatel tuto 
movitou věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movitou věc využívat výhradně pro potřeby sdružení. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 



 
Článek IV. 

 
Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy bude nabyvateli movitá věc fyzicky předána. O předání movité věci 
bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                                        Z. K. 
     starosta města                  předseda sdružení  
 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5n 
Smlouva o bezúplatném p řevodu 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, zastoupeným starostou 
Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné 

 
a 
 

C-VOX, o.s. , Sadová 572/7, 591 01 Žďár nad Sázavou,  zastoupený členem výboru 
Mgr.  J.P., IČ  22745149, jako nabyvatelem na straně druhé 
 
 
 
 

Článek I.  
 
Převodce prohlašuje, že je vlastníkem movité věci, která je v majetkové evidenci vedena pod 
inventárním číslem 7437/0 PC Lynx Power media. 

 
Článek II. 

 
Převodce bezúplatně převádí nabyvateli výše uvedenou movitou věc a nabyvatel tuto 
movitou věci přijímá do svého vlastnictví. 
Nabyvatel bude movitou věc využívat výhradně pro potřeby spolku. 

 

              Článek III. 
 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města nabyvatel 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.  

Nabyvatel 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. Nabyvatel 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.  

Nabyvatel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude,  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 v registru smluv. 

 
 
 



Článek IV. 
 

Tato smlouva byla schválena radou města Žďáru nad Sázavou dne 17.10.2016. 
Po podpisu této smlouvy bude nabyvateli movitá věc fyzicky předána. O předání movité věci 
bude sepsán protokol. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………..              …………………………………………… 
Mgr. Zdeněk Navrátil                                Mgr. J. P. 
     starosta města                     člen výboru 
 
 



f)  - Ing. R. F., bytem Světnov, požádal o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k částem p. č. 28 a 22 v k. ú. 
Město Žďár - za účelem přesahu střechy a zřízení vstupu do objektu – schody, okapový 
svod dešťové vody a dešťová kanalizace na pozemku p. č. 28 a dále základová 
konstrukce, odvodnění, drenážní trubka, ochranná izolace zdiva, okapový chodník na 
p.č. 22 v rámci stavebních úprav objektu drobné provozovny sloužící k podnikání č.p. 
281, Tvrz 4, ZR 1 - vše v k. ú. Město Žďár. 
 
- 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.  
 
- Žádost byla předložena k projednání RM na zasedání dne 3. 10. 2016, avšak 
projednání bylo odloženo s tím, že bylo doporučeno předložit vyjádření městského 
architekta. 
 
Vyjádření městského architekta: - viz příloha č. 6 – vyjádření města k projektové 
dokumentaci „Stavební úpravy objektu č.p. 281“ 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 4 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi Ing. R. F., bytem Světnov – jako oprávněným a 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na pozemcích ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, 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, na částech p. č. 28  a 22 v k. ú. Město Žďár – za účelem přesahu 
střechy a zřízení vstupu do objektu – schody, umístění okapového svodu dešťové vody a 
dešťové kanalizace na pozemku p. č. 28 a dále umístění základové konstrukce, 
odvodnění, drenážní trubky, ochranné izolace zdiva, okapového chodníku na p. č. 22 
v rámci stavebních úprav objektu drobné provozovny sloužící k podnikání č.p. 281, Tvrz 
4, ZR 1 - vše v k. ú. Město Žďár, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, 
oprav a případné další rekonstrukce uvedené služebnosti 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) 
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j MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

MGR. ZDENEK NAVRATIL 
STAROSTA MESTA 
ŽiŽKOVA 227/1, 591 31 ŽÓf\R NAD SÁZAVOU 

Ing. J R
Havlíčkovo nám.  
591 O 1 Žďár nad Sázavou 

vÁš DOPIS ZN.lZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA 

 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

04.07.2016 

Vyjádření k projektové dokumentaci: "Stavební úpravy objektu č.p. 281" 

Podle platného územního plánu města Žďáru nad Sázavou, který byl schválený dne 24.4.2003 pod 
č.j. 4f03fRÚPf4 a jeho změny č.1 ze dne 20.10.2005, změny č.2 ze dne 23.3.2006 a změny č.3 ze 
dne 24.6.2010, je pozemek dotčený stavbou zařazen ve funkčním využití ploch pro bydlení. 

Město Žďár nad Sázavou souhlasí s provedením stavby "Stavební úpravy objektu č.p. 281 ", na 
pozemku parc. Č. 26 v kal. území Město Žďár, podle předložené projektové dokumentace 
vypracované Ing. J R  pod číslem zakázky  

Vyjádření městského architekta: 
• okna a ostatní výplně doporučuji v barvě dřevěné tmavé, nebo bílé - ne střední hnědá dle PD; 
• doporučuji plech - hladký v dělených pásech, ocelový, PZ, TZ, měď (v pořadí) bez ražby tašek 

či jiných imitací tvarů, tzn. dělené pásy s falcem; 
• ohradní zeď srf\ěrem ke kostelu doporučují omítnout a sjednotit s okolními kousky sousedů, 

horní hrana souseda je pouze omítaná, ale lze ji oplechovat v minimalistické verzi viz muzeum, 
nebo pokrýt taškami do malty se sklonem do dvorku bez přesahu směrem ke kostelu; 

• při odkopání ohradní zdi je třeba počítat s nálezy kostí původního hřbitova, tzn. oznámení 
archeologům. 

S pozdravem 

M r. Zdeněk Navrátil 
s~rosta Žďáru nad Sázavou 

IČ 002 95 841 
DiČ CZ00295841 

KB Žďár nad Sázavou E-MAIL 
starosta@zdarns.cz 

TELEFON 
+420566688121 

FAX 
+420566621 012 
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