
POŘAD 
51. schůze rady města konané dne 17. 10. 2016 

 

1. Pořad Srdce Vysočiny 
Host p. Pavlík (13.00 h) 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou bylo osloveno 
firmou M.C. Triton, spol. s r. o. 
s možností spolupráce při přípravě 
pořadu Srdce regionu, jehož primárním 
záměrem je nastartování lokální 
ekonomiky a celkové zlepšení 
komunikace mezi množstvím důležitých 
aktérů ve vybraných regionech. 
Společná jednání, možnosti další 
spolupráce atd. se pak stanou součástí 
samotného pořadu Srdce regionu, o 
který projevila předběžný zájem Česká 
televize. Pořad bude realizován spolkem 
Osobní Rozvoj Média, z.s. 
 

Mat.799/2016/Star. p. starosta 

2. Elektronizace finančního řízení 
města a jeho organizací – informace 
o stavu (13.30 h) 

 Zástupce spol.  
Dynatech 

3.                                         Rozpočtová opatření – PO Poliklinika 
Žďár n. S. 
Anotace: 
Návrh na rozpočt. opatření v rozpočtu 
města – použití nevyčerpaných 
finančních  prostředků po omezení 
provozu LSP 

 

Mat.801/2016/Pol. p. Zrůst, MSc, MBA 

4. Rezignace a jmenování nového 
člena SPOZ 
Anotace: 
Jedná se o rezignaci dvou členek Sboru 

pro občanské záležitosti a jmenování 

dvou nových členek Sboru pro občanské 

záležitosti za odstupující členky.  

 

Mat.802/2016/ŠKS Mgr. Lučková 

5. Vyhlášení dotačního programu 
„Reprezentace Žďáru nad Sázavou 
v zahraničí v r. 2017“ 
Anotace: 
Vyhlášení dotačního programu města 

Žďáru nad Sázavou pro rok 2017 za 

účelem prezentace města Žďáru nad 

Sázavou v zahraničí pro žďárské 

kulturní a volnočasové organizace se 

zvláštním zaměřením na děti a mládež.    

 

Mat.814/2016/OŠKS Mgr. Lučková 



6. Rozpočtové opatření – exekuční 
náklady 
Anotace: 
Návrh na rozpočtová opatření ve věci 
poskytnutí nákladů na provedení 
exekuce (odstranění části stavby na 
pozemcích: stavební parcely 1440 a 
pozemkové parcely 1439/2 v kat. území 
Polnička)  ve výši  500.000 Kč. 

Mat.803/2016/SÚ Ing. Pitková 

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

 

Mat.805/2016/OS Ing. Krábek 

8. Žádost Nemocnice Nové Město n. M. 
Anotace: 
Žádost Nemocnice Nové Město na 
Moravě o poskytnutí finanční výpomoci 
na pořízení nového sanitního vozu. 

 

Mat.806/2016/OS Ing. Krábek 

9. Plán zimní údržby 
Anotace: 
Plán vymezuje pojmy užívané při zimní 
údržbě. Stanoví časové intervaly pro 
zahájení údržby po napadení sněhu a 
určuje pořadí, podle kterého jsou 
jednotlivé komunikace udržovány.  
 

 

Mat.808/2016/OKS Ing. Kadlec 

10. Nařízení rady města č. 2/2016 
Anotace: 
Tímto nařízením se vymezují úseky 
místních komunikací, na kterých se pro 
jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí 

Mat.809/2016/OKS Ing. Kadlec 



 

11. Majetkoprávní úkony 
Anotace – viz přiložená tabulka 

Mat.810/2016/OP Dr. Prokopová 

12. Byty a prostory sloužící podnikání 
Anotace: 
Prodloužení záměru na pronájem 
prostor sloužících podnikání, a to 
kanceláří, nacházejících se v objektu 
č.p. 165/1 na ulici Dolní, č.or. 1  Žďár 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, 
který je součástí pozemku parc.č. 3348, 
zastavěná plocha a nádvoří, v 
katastrální území Město Žďár 

 

Mat.811/2016/OP Dr. Prokopová 

13. Schválení dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí  
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je schválení 
dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku. Budou 
zřízena dvě nová pracovní místa 
asistentů prevence kriminality 

 

Mat.812/2016/MP Mgr. Kunc 

14. Rezignace členů Osadního výboru 
Stržanov, návrh nových členů 
osadního výboru 
Anotace: 
Návrh nových členů Osadního výboru 
Stržanov vzhledem k rezignaci  
paní A. Kučerové, paní B. Kuncové  
a p. P.  Kunce. 

Mat.798/2016/MST p. místostarosta 



 

15. Strategie marketingu města 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou dosud nemá 
žádný koncepční dokument věnující se 
marketingu a propagaci města. Z tohoto 
důvodu byl zadán požadavek na vznik 
Konceptu strategie marketingu a 
komunikace města Žďár nad Sázavou. 
Dokument byl zpracován na základě 
zadání a konzultací s vedením města, 
komisí marketingu a komunikace a 
dalšími odborníky pověřeným 
pracovníkem Oddělení projektů a 
komunikace. Text konceptu je nyní 
předkládán radě ke schválení. 

 

Mat.800/2016/Star. p. starosta 

16. Návrh zavedení provozních poplatků 
za sňatečné obřady od 1. 1. 2017 
Anotace: 
Rada města ve Žďáře nad Sázavou 
schválila dne 20.01.2014 místo a 
oddávací dny a hodiny pro provádění 
sňatečných obřadů. Jelikož přibývá 
sňatků mimo určené místo a mimo 
oddávací den a hodiny, navrhujeme 
zavedení provozních poplatků k úhradě 
vícenákladů s tímto spojených. 

Mat.813/2016/Star. p. starosta 

17. 
Různé 

  

 
 

 



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 

 


