POŘAD
54. schůze rady města konané dne 28. 11. 2016
1.

Rozpočtové opatření

Mat.844/2016/Active

Mgr. Straka

Změna zařazení Activ-SVČ do sítě Mat.845/2016/Active
škol

Mgr. Straka

Anotace:
Active-středisko volného času předkládá
radě města návrh na rozpočtové
opatření organizace na rok 2016

2.

Anotace:
Active-středisko volného času předkládá
radě města návrh na změnu zařazení
školského zařízení
Active-středisko
volného času, příspěvková organizace
do sítě škol a rozšíření míst
poskytovaného vzdělání nebo školských
služeb

3.

Rozpočtové opatření PO MŠ

Mat.848/2016/PO MŠ

Mgr. Klusáková

Anotace:
Schválení změn v rozpočtu

4.

Nemotorová doprava – návrhu Mat.866/2016/ORUP,
postupu pracovní skupiny
KRMŽP
14:00 - Host Ing. Sláma, předseda
pracovní skupiny

Ing. Škodová

Anotace:
Komise rozvoje města a životního
prostředí na svém jednání dne 22. 11.
2016 odhlasovala doporučení Radě
města projednat materiál pracovní
skupiny Nemotorová doprava a schválit
a uložit postup podle Návrhu dílčích
kroků pro rozvoj nemotorové dopravy

5.

Sociální
zázemí
fotbalového Mat.863/2016/ORUP
stadionu – žádost o dotace

Ing. Škodová

Anotace:
Souhlas rady města s podáním žádosti
o dotace na akci Revitalizace sportovní
zóny,1.část- sociální zázemí fotbalového
stadionu a tenisového areálu

6.

Rozpočtové opatření
Anotace:
Rozpočtová
opatření
příspěvkové
organizace Základní škola Žďár nad
Sázavou, Komenského 6

Mat.850/2016/3.ZŠ

Mgr. Kuttelwascher

7.

Vyřazení majetku

Mat.851/2016/ZŠ Pal.

Mgr. Bernardová

Mat.852/2016/ZŠ Pal.

Mgr. Bernardová

Přesun mezi položkami rozpočtu ZŠ Mat.853/2016/ZŠ Pal.
Palachova

Mgr. Bernardová

Anotace:
Z technické prohlídky černobílé kopírky
vyplývá, že vzhledem k celkovému
počtu provedených výtisků a kopií a
stáří stroje je stroj velmi opotřebený a
nelze zajistit jeho spolehlivou a
rentabilní opravu, která by zaručovala
prodloužení životnosti stroje.

8.

Vyřazení majetku
Anotace:
Z technické prohlídky myčky nádobí
MEIKO vyplývá, že vzhledem ke stáří
stroje,jeho
technického
stavu
a
nemožnosti objednat náhradní díly,
které se již nevyrábí, nelze zajistit jeho
spolehlivou a rentabilní opravu, která by
zaručovala prodloužení životnosti stroje.

9.

Anotace:
Žádost o změnu ve schváleném
rozpočtu na rok 2016 přesunem mezi
položkami.

10

Rozpočtové opatření

Mat.862/2016/2.ZŠ

Mgr. Kadlec

Mat.854/2016/OP

Dr. Prokopová

Mat.855/2016/OP

Dr. Prokopová

Mat.856/2016/OP

Dr. Prokopová

Anotace:
Schválení změn v rozpočtu PO základní
škola Žďár nad Sázavou, Komenského
2

11.

Majetkoprávní jednání RM
Anotace – viz přiložená tabulka

12.

Majetkoprávní jednání ZM
Anotace – viz přiložená tabulka

13.

Byty a prostory sloužící podnikání
Anotace – viz přiložená tabulka

14.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 Mat.858/2016/OKS
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění,
využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Anotace:
Správce
poplatku
v OZV
stanoví
podmínky, které především určují výši
poplatku a způsob jeho výběru

Ing. Kadlec

15.

Strategický
plán
začleňování a MPI

sociálního Mat.859/2016/OS

Ing. Krábek

Anotace:
Město Žďár nad Sázavou má zájem řešit
situaci ve Žďáře nad Sázavou 3, proto
začalo spolupracovat s Agenturou pro
sociální
začleňování,
která
má
dlouhodobé zkušenosti z více měst ČR.
Výsledkem
této
spolupráce
je
Strategický plán sociálního začleňování
Žďár nad Sázavou pro období 20162019.

16.

Dodatek veřejnoprávní smlouvy

Mat.860/2016/OS

Ing. Krábek

Doplnění pořadníku DPS
Mat.861/2016/OS
Anotace:
Město Žďár nad Sázavou má
k dispozici celkem 213 bytů v DPS.
Ročně požádá o přidělení bytu
v DPS asi 50 klientů. Při splnění
všech kritérií jsou tito zapsáni do
seznamu uchazečů, z něhož jsou
vybíráni
zájemci
s nejvyšším
předpokladem využití pečovatelské
služby. Z těchto osob je sestaven
pořadník schvalovaný radou města.
Zmocnění opatrovníkem
Mat.865/2016/OS

Ing. Krábek

Anotace:
Město Žďár nad Sázavou uzavřelo se
Svazem důchodců ČR, 1. MO Žďár nad
Sázavou veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace. Ve veřejnoprávní
smlouvě je nutné provést úpravu.

17.

18.

Ing. Krábek

Anotace:
Město Žďár nad Sázavou vykonává
funkci veřejného opatrovníka

19.

Family a Senior Point

Mat.867/2016/OS

Ing. Krábek

Mat.849/2016/OF

p. Vácová

Anotace:
Ve městě je provozován Senior a Family
Point, který poskytuje informace cílovým
skupinám (rodiny s dětmi a senioři),
poskytuje
prostor
pro
setkání,
zprostředkovává tematické besedy,
kontakty na poskytovatele sociální, popř.
zdravotní služby a na úřad práce.
Důležité je především poskytování
poradenství v sociální oblasti nebo ve
zdravotní oblasti.

20.

Návrh rozpočtu města 2017
Anotace:
II. čtení

21.

Vyhodnocení
žádostí
dotačního Mat.846/2016/Star.
programu
Dotace
uvolněných
zastupitelů

p. starosta

Anotace:
Návrh na poskytnutí dotace z dotačního
programu „Dotace od uvolněných
zastupitelů“

22.

Darovací smlouva E.ON

Mat.847/2016/Star.

p. starosta

Výběrové řízení na ředitele/ku KMJS Mat.864/2016/Star.

p. starosta

Anotace:
Návrh na uzavření darovací smlouvy
mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON
Česká republika, s. r. o.

23.

Anotace:
Radě města je předkládán zápis o
posouzení uchazečů, které hodnotila
komise stanovená radou města

24.

Různé

Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 54 - 854/2016/OP dne 28.11.2016:
Bod Druh úkonu
Žadatel
Lokalita v ZR
p.č., m2 (rozsah)

Využití

a)

Pronájem pozemku
- vyhlášení záměru

Bc. R. P.,
L. U., ZR

k.ú. Město ZR
ul. Jihlavská, ZR6

6708 – zast.pl.
-ve výměře 18 m2

Stávající stavba Prefa garáže v lokalitě
U Zdaru

b)

Prodej pozemku
-schválení kupní
smlouvy

Ing. M. Ž.

k.ú. Město ZR
Doležalovo nám., ZR 1

326/1, ostatní plocha –
nově dle GP 326/4 ve
výměře 7 m2

Výstavba kioskové trafostanice u objektu
bývalé 1. ZŠ

c)

Věcné břemeno
-schválení

E.ON Distribuce a.s.,
České Budějovice

k.ú. Město ZR
Komenského, ZR3

1218, 1220/1

Kabelové vedení NN – stavba Žďár n.S.,
Komenského: obnova kabelu NN

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 855/2016/OP dne 28.11.2016:
Bod Druh úkonu
Žadatel
Lokalita v ZR

p.č., m2 (rozsah)

Využití

a)

Prodej pozemku
včetně objektu
- schválení

Bytové družstvo
Palachova 72, ZR

k.ú. Město ZR
ul. Palachova, ZR 6

6003, zast.pl. a nádv.
ve výměře 1005 m2, jeho
součástí je č.p. 2235 –
objekt k bydlení

b)

Nabytí pozemku
- schválení

J. N.,
Luka n. J.

k.ú. Město ZR
Jamská, ZR

část 8952 – orná p. – cca Výkup pro úpravu sjezdu místní
820 m2
komunikace

c)

Nabytí pozemku
- koupě, budoucí
koupě a dar
- schválení

Ing. L. S., ZR

k.ú. Město ZR
míst.část Mělkovice,

d)

Dar pozemku
-schválení smlouvy

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

k.ú. Město Žďár
ul. U Klafárku, ZR 3

1.část 8701/1 – orná p.ve výměře 1320 m2
2.část 8701/1 – orná p. –
ve výměře 1980 m2
část 8937 – orná p. – ve
výměře cca 541 m2
2043/1 - ost.pl. jiná
plocha – nově dle GP
2043/9 – 256 m2

e)

Dar pozemku
-schválení smlouvy

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 – nově dle GP
2043/9 – 256 m2

Převod pozemku po ukončení projektu
zpět městu včetně vybudované
komunikace

f)

Nabytí budovy
- nevyužití
předkupního práva

J. B., ZR

k.ú. Město ZR
ul. Jihlavská, ZR 1

garáž na pozemku 6585

Garáž Prefa v lok. U Zdaru – nevyužití
nabídky předkupního práva stavby pro
město

g)

Prodloužení termínu
k dokončení stavby dle
podmínek Kupní sml.
- schválení

Polabská stavební CZ,
s.r.o., Oseček 87

k.ú. Město ZR
ul. Jamská, ZR 1
lok. PZ Jamská

p.č. 9513/10 – orná půda
– 6240 m2

Dokončení rozestavěné stavby na
pozemku za podmínek shodných s
podmínkami bývalého prodeje Kuchyně
Spektrum

Jamská, ZR

Prodej pozemku včetně objektu
bytového domu

Vybudování občanské vybavenosti –
hřiště pro občany
Vybudování příjezdové komunikace
v lokalitě Ve Smrčkách za tratí
Vybudování příjezdové komunikace pro
přístavbu budovy SŠG a k byt. domu na
p.č. 2042 v k.ú. Město ZR z prostředků
IROP

Obsah byty a prostory sloužící podnikání:
Využití

ZR 3
Revoluční
1829/27/23
ZR 3
Brodská
1932/43/8
ZR 3
Brodská
1936/35/36
ZR 3
Brodská
1876/27/14
ZR 6
Palachova
2234/70/10
ZR 3
Brodská
1936/35/19
ZR 3
Brodská
1905/33/35
ZR
náměstí
Republiky č.p.
294

31,00 m2

bydlení

31,00 m2

bydlení

31,00 m2

bydlení

31,00 m2

bydlení

byt v domě
se závazky

bydlení

31,00 m2

bydlení

31,00 m2

bydlení

271,28 m2

prostory určené pro
podnikání

ZR
nám.
Republiky

763,68 m2

prostory sloužící
podnikání

Lokalita v
ZR

Změna nájmu
bytu na dobu
neurčitou
Změna nájmu
bytu na dobu
neurčitou
Změna nájmu
bytu na dobu
neurčitou
Smlouva o
nájmu bytu

49,46
Kč/m2/měs.

Souhlas
s podnájmem
bytu
Přechod nájmu
bytu

Dle návrhu
BD

g)

Výpověď nájmu
bytu

49,46
Kč/m2/měs.

h)

Prodloužení
vyhlášeného
záměru

nabídka
Kč/m2/rok

i)

Předchozí
souhlas
s převodem
nájmu

590.704
Kč/rok
včetně DPH

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Druh úkonu

m2
(rozsah)

Nájemné

Bod

49,46
Kč/m2/měs.
49,46
Kč/m2/měs.
49,46
Kč/m2/měs.

49,46
Kč/m2/měs.

