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MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ0 
MĚsTSKÝ ÚŘAD ŽĎAR NAD SAzAvou 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59 

DNE: 30. 1. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 932/2017/0P 

NÁZEV: 

Byty a prostory sloužící podnikání 

ANOTACE: 

Dle přiložené tabulky 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje jednání týkajíc[ se bytů a prostor sloužících podnikání dle 
předloženého návrhu 

Starosta města Mlstostarosta města Tajemnlk MěÚ 

Odbor majetkoprávnl Usek tajemnlka a správy MěU Odbor finančnl 

Odbor komunálnlch služeb Odbor rozvoje a územnlho Odbor stavebnl 
plánováni 

Odbor školství, kultury a sportu Odbor sociální Odbor občansko-správnl a OZU 

Odbor dopravy Odbor životnlho prostledl Odd. správy měst. lesů a rybníků 

Odděleni informatiky Odd. finanční kontroly a Městská policie 
interního. auditu 

Projektový koordinátor Krizové rlzenl Technická správa budov města 

Zpracoval: majetkoprávní odbor Předkládá: majetkoprávní odbor 



Obsah byty a prostory sloužící podnikáni: 

j Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v m' Využití 
ZR (rozsah) 

Vyhlášeni 49,46 ZR 3 31,00 m2 bydlení 
a) záměru na Kč/m2/měs. Brodská 

pronájem bytu 1905/33/32 
Schválení 49,46 ZR 3 31,00 m" bydlení 

b) dohody o Kč/m2/měs. Brodská 
splátkách dluhu 
Změna smlouvy 49,46 ZR 31,00 m" bydleni 

c) o nájmu bytu na Kč/m2/měs. Brodská 
dobu neurčitou 1876/27/19 
Výpověď nájmu 49,46 ZR 31,00 m" bydleni 

d) bytu Kč/m2/měs. Brodská 
1825/11/2 

e) Výpověď nájmu 49,46 ZR 3 31,00 m< bydleni 
bytu Kč/m2/měs. Brodská 

1825/11/17 
f) Uplatněni inflace 0,7 Zďár nad --- prostory sloužící 

inflační doložky % Sázavou podnikání 



a) Návrh usnesení 
Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 
na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí 
pozemku p.č. 1277, v k.ú. Město Žďár v předloženém znění. 

b) Návrh usnesení 
Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách uznaného dluhu, a to mezi městem 
Žďár nad Sázavou a J. K., bytem Brodská 1936/35/ .. , Žďár nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 3, v předloženém znění. 

c) Návrh usnesení 
Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č ... , umístěného v bytovém domě č.p. 
1876 na ulici Brodská č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je 
součástí pozemku p.č. 1261, v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou. 

d) Návrh usnesení 
Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu bytu č ... , umístěného v bytovém domě 
č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je 
součástí pozemku p.č. 1244, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování 
výpovědi. 

e) Návrh usnesení 
Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu bytu č ... , umístěného v bytovém domě 
č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je 
součástí pozemku p.č. 1244, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování 
výpovědi. 

f) Návrh usnesení 
Rada města po projednání rozhodla nezvyšovat v období od 1.7.2017 do 30.6.2018 nájemné 
za užívání prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou formou 
uplatnění koeficientu růstu nájemného - o inflaci stanovenou ČSÚ ve výši 0,7%.Toto 
rozhodnuti rady města je jednou z pomoci města Žďáru nad Sázavou pro podporu 
podnikajícím osobám. 



a) Vyhlášení záměru na pronájem bytu 
Vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodské, č.or. 
33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár 
nad Sázavou, dle předloženého návrhu 

bl Schválení dohody o splátkách 

K. J, trv. bytem Žďár nad Sázavou 
Splátkový kalendář obsahuje osobní a citlivé údaje a z tohoto důvodu nebude zveřejňován. 

Manželé K. v minulosti nepatřili mezi nájemce bezproblémové. Ve stručnosti uvádíme nejdůležitější 
informace: 
Další část materiálu nebude zveřejněna, protože obsahuje citlivé osobní údaje. 

Stanovisko odboru majetkoprávního: 
I přes výše uvedené se domníváme, že je třeba K. dát ještě jednu šanci a vyhovět jejich žádosti. 
Doporučujeme proto radě města schválit uzavření nájemní smlouvy na dobu NEURČITOU s účinností 
od 01.04.2017. 

dl Výpověď nájmu bytu 
Nájemce: U. V., bytem Brodská 1825/11, Žďár nad Sázavou 3 

Nájemcem bytu č ... , nacházejícím se v bytovém domě č. 1825/11 na ul. Brodské ve Žďáře nad Sázavou 
3 je pan V. U., a to od 01.12.2002. 
Další část materiálu nebude zveřejněna, protože obsahuje citlivé osobní údaje. 

Stanovisko odboru majetkoprávního: 
Z výše uvedených důvodů doporučujeme RM schválit výpověď nájmu bytu pro p. V. U., bytem Brodská 
1825/11/ .. , Žďár nad Sázavou 3. 
Ukončení nájemního poměru výpovědí doporučujeme i přesto, že je nám znám vážný zdravotní stav 
pana Vladimíra Učně. Domníváme se však, že problémy takto nemocných osob by měl řešit obvodní 
lékař ve spolupráci se sociálními složkami města, nikoliv bytový úsek. 

el Výpověď nájmu bytu 
Nájemce: H. R., bytem Brodská 1825/11/ .. , Žd'ár nad Sázavou 3 

Nájemcem bytu č ... , nacházejícím se v bytovém domě č. 1825/11 na ul. Brodské ve Žďáře nad Sázavou 
3 je pan R. H., a to od 01.05.2003. 
Nájemní smlouva sjednána na dobu NEURČITOU. 
Další část materiálu nebude zveřejněna, protože obsahuje citlivé osobní údaje. 

Stanovisko odboru majetkoprávního: 
Z výše uvedených důvodů doporučujeme RM schválit výpověď nájmu bytu pro p. R. H., bytem Brodská 
1825/11/ .. , Žďár nad Sázavou 3. 

f) Úprava nájemného u prostor sloužících podnikání v majetku města Žd'áru nad Sázavou 
k 1.7.2017 formou uplatnění koeficientu růstu nájemného ve výší 0,7% 

V rámci pomoci a rozvoje podnikatelům, včetně udržitelnosti zaměstnanosti v našem městě 
doporučujeme radě města zvážit zvýšení nájemného prostor sloužících podnikání o meziroční inflaci 



v roce 2017 ve výši O, 7% a tuto inflaci neuplatňovat. V našem městě doporučujeme podporovat 
podnikatelskou činnost i touto, shora popsanou formou tak, aby nedocházelo ke stagnaci a odlivu 
podnikajfcích osob z prostor sloužfcfch podnikání ve vlastnictvf města do prostor ve vlastnictví jiných 
osob. 

Při výpočtu mfry inflace v roce 2016 ve výši O, 7% by se roční nájemné u nebytových prostor zvýšilo 
celkem v průměru o 44.335 Kč. Neuplatnění koeficientu růstu nájemného - inflace by znamenalo ztrátu 
v rozpočtu města v ročnf výši 44.335 Kč, s Um, že tato roční výše nekopíruje rozpočtový rok, nýbrž 
termín 1.7.2017-30.6.2018. Přehled zvýšení nájemného u jednotlivých objektů uvádfme v přfloze. 

Přehled uplatnění a neuplatněni koeficientu růstu nájemného v rámci rozhodnuti rady města zpětně od 
roku 2001 : 

Rok 2001 - 2008 byl zvýšen nájem prostor sloužících podnikáni o mfru inflace. 
Rok 2009 - 2011 nebyl zvýšen nájem prostor sloužfcfch podnikání o míru inflace. 
Rok 2012- 2014 byl zvýšen nájem prostor sloužícfch podnikání o mfru inflace. 
Rok 2015 -2016 nebyl zvýšen nájem prostor sloužícfch podnikání o míru inflace. 



Město Žďár nad Sázavou 
~ , ~ 

VYHLASUJE ZAMER 
----- -------------- -- ·---------- --.. -

Obsah: Vyvěšeno: __ ___11-Q1.201l__ __ _ 

_ ___ __pron~jern by_tt.l____ Uzávěrka: ___ 1~02.201! _ 

ZJ.lracovalodb_or: _ _ rn~etkoprávnl_ _ __ _ ___ _ __ 
Zodpovídá_: ___________ L. Milfajtc>vL TeL:___ 566 688 15~ ______ _ 
Obsah: 

Pronájem bytu č. 32 v budově č.p. 1905, na ulici Brodské, č.or. 33 ve Žďáře nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 

1. Byt č. 32 se nachází v bytovém domě č.p. 1905, který je součástí pozemku parc. 
č. 1277, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Brodská, č.or. 33 ve Žďáře nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár 

2. byt sestává z jednoho pokoje + kuchyně + příslušenství, celková plocha bytu je 
31,80 m2

, započitatelná plocha je 30,30 m2 

3. základní nájemné je 49.46,- Kč/m2/měsíc = 1.499,- Kč/měsíc 
4. předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 01.03.2017 
5. způsob přihlašování do výběrového řízení: 
Přihlášky se podávají na tiskopise, který je k dispozici na podatelně městského úřadu 
ve Žďáře nad Sázavou a na internetových stránkách www.zdarns.cz 
Přihlášky se podávají v zalepené obálce, kde na čelní stranu uvedle: 
Výběrové řízení na byt Brodská 1905/33/32, ZR 3 
Obálku odevzdejte nejpozději do 12.00 hod. v den uzávěrky na sekretariát 
starosty k zaevidování 

Poznámka: Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému 
pobytu tři osoby. 

O výsledku výběrového řlzenl budou plsemnou formou informováni pouze- budoucí nájemce, 
dále pak náhradnlk (pokud byl určen). Pokud nebude ostatnlm žadatelům ve lhůtě 1 O 
pracovních dnů po rozhodnuti RM zasláno plsemné sděleni, znamená to, že ve výběrovém 

___ _řlzeni ne!)yli_ú_spěšni_____ ________________________________ _ 
Upozornění: 

Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty na Městském úřadě 
ve Žďáře nad Sázavou v zalepených obálkách výrazně označených Výběrové řízení 
na byt (viz . bod.5) a s uvedením jména a adresy zájemce, nejpozději do termínu 
uzávěrky záměru včetně. 

Fyzická osoba, která je subjektem údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., dává podánlm přihlášky 
na záměr Městu Žďár nad Sázavou souhlas ke zpracováni svých osobních údajů, včetně rodného 
čísla, tedy souhlas ke zpracováni osobnlch údajů pro účely vedeni evidence a majetkoprávní agendy, 
projednáni v orgánech města a zveřejněni rozhodnuti těchto orgánů, uzavřeni smluv apod., ve kterých 
jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedenlm osobních údajů předejlt 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. 

- ------------- --------------
Schválil: 

Mgr. Zdeněk NAVRÁTIL v.r. 
starosta města 



Inflace pro rok 2017 

Prehled nebytovych prostor Pronajimatele NP Roční platby NP inflace- 0,7% 
ZR-býv. budovaTSM Scherki,AVE Vysočina s.r.o.Knoflíček,Zerzánek,Hypress 1 144 252 8 010 
ZR-KD Vysočany Vokurka, Vejrostová,Sbor.křesť. společenství, 262240 1 836 
ZR-Stará radnice Nahodil 102 230 715 
ZR-čechův dům - Havl.nám. Č.pošta-haráž, Fenomen multimedia a.s. 130 684 915 
ZR-ui.Jungmannova 6 Šustr 113 948 798 

Pohanková,Wimmer, Králíčková,Řehořová,Bártová,Kalinová,M&M 
ZR-ui.Nádražní AZ Centrum realitv,Bath line, Myšková, Diecézní charita 543133 3802 
ZR-ui.Ž:ižkova KolpinQovo dílo,Szabó, 33046 231 
ZR-Bývalá vodárna Skauti 6404 45 
ZR-DM Centrum-nám.Rep. Jáchymová,Vejlupek,Šemrincová,Dvořák,Laštovička, Králík 545 859 3 821 
ZR-ZS-4 ul.švermova-masáže Šulcová 24276 170 
ZR-Nádražní ul. č. 4 Plachá,Rosecká 344 676 2 413 

ZR-Veselská ul. č. 35, ppp PedaQoQickopsychologická poradna 349 640 2447 
ZR-Zahradnictví 252 588 1 768 
ZR-Sychrova ul. Obřadní síň -
nový hřbitov Santa G.Sedlák 221 796 1 553 

ZR-Sychrova ul pohřební služba Pietas-Vysibla s.r.o. 243 580 1 705 
ZR-Sychrova ul. vazárna věnců Pietas-Vysibla s.r.o. 47784 334 
ZR-3 Okružní ul. 1 -býv.jesle Diecézní charita -ul. Okružní 91 344 639 
ZR-obsl.doměk- býv.cihelna Janáčková 36 300 254 
ZR-2 sklepy, Zš Vykoukai,Štěpánek,Sedlák,Halámek,Kaple, 5358 38 
ZR-Nám.Republiky 75/2 
kancelář č. 35,býv.budova MěÚ-
M.O.S. 24 734 173 
ZR-Nám. Republiky 75/2 býv. 
budova MěÚ ing. černý,Primetals Technologies Czech republic, Pazdera, Stejskal, 1 809 728 12 668 
ZR-Zižkova 227/1 MěU Losenka 1 o 
~..-elkem 6 333 601 44334 


