
POŘAD 
59. schůze rady města konané dne 30.01.2017 

 

1.                                         Stanovení poplatku za využití 
autocvičiště od r. 2017 
Anotace: 
Způsob určení výše poplatku za 
využívání autocvičiště podle počtu hodin 
výcviku na něm. 
 

Mat.923/2017/OD Ing. Miklík 

2. Smlouva o převodu investorství 
školní kuchyně SŠG A. Kolpinga 
Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci 
se Střední školou gastronomickou A. 
Kolpinga, ve Žďáře nad Sázavou, 
realizovalo v roce 2008 a 2009 stavbu 
školní jídelna a projektově připravilo 
stavbu školní kuchyně u areálu střední 
školy. Střední škola gastronomická 
požádala o převzetí investorství u 
stavby školní kuchyně.  

Mat.924/2017/ORUP Ing. Škodová 

3. Smlouva o poskytnutí dotace 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost 
o dotaci do nově vypsaného programu 
Fondu Vysočiny na opravy cyklostezek. 
Městu byla přiznána dotace ve výši 240 
tis.Kč. Jedná se o dotaci na opravu části 
cyklostezky vedoucí za Domem kultury. 

Mat.925/2017/ORUP Ing. Škodová 

4. Přijetí daru 
Anotace: 
Přijetí daru o společnosti EDUin, o.p.s. 
ve výši 26 370 Kč Základní školou Žďár 
nad Sázavou, Komenského 6 

Mat.926/2017/3.ZŠ Mgr. Kuttelwascher 

5. Výjimka z nejvyššího počtu žáků 
Anotace: 
Ředitel školy žádá v souladu s §23 odst. 
5 zákona č. 561/2004 Sb., o udělení 
výjimky z nejvyššího počtu žáků v jedné 
běžné třídě. 

 

Mat.927/2017/3.ZŠ Mgr. Kuttelwascher 

6. Rozpočtové opatření č. 2 
Anotace: 
Rozpočtové opatření č. 2/2016 PO 
Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou. 

 

Mat.933/2917/p.o.SSm Mgr. Šerák 

7. Použití příspěvku na provoz z roku 
2016 jako záloha na rok 2017 
Anotace: 
Žádost o schválení zálohy z příspěvku 
zřizovatele pro rok 2017. 

Mat.934/2017/p.o.SSm Mgr. Šerák 



8. Přijetí daru 
Anotace: 
Žádost o přijetí daru od Spolku rodičů a 
přátel školy 

Mat.936/2017/4.ZŠ Dr. Ptáček 

9 Příjem z prodeje propagačních 
materiálů města v r. 2016 
Anotace: 
Jedná se o předložení vyúčtování 
příjmu z prodeje propagačních 
materiálů města v roce 2016 a 
doporučení zastupitelstvu města 
navýšit položku rozpočtu „Propagace 
města“ o tento příjem ve výši 160 
000 Kč. 

 

 

Mat.928/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

10. Podmínky pronájmu mobilního pódia 
Anotace. 
Město Žďár nad Sázavou zakoupilo 
v roce 2016 mobilní podium, zn., 
NIVTEC, proto je předložen návrh 
podmínek pronájmu mobilního podia ke 
komerčnímu využití. 
 

 

Mat.929/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

11. Smlouva o zajištění uměleckého 
vystoupení 
Anotace: 
Jedná se o uzavření Smlouvy o zajištění 
uměleckého vystoupení hudební 
skupiny BUTY na zajištění hudebního 
vystoupení na akci „Den Žďáru 2017“. 
 

 

Mat.930/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

12. Vyhlášení výběrového řízení na 
poskytovatele úvěru ve výši 40 mil. 
Kč 
Anotace: 
Vyhlášení výběrového řízení na 
poskytovatele investičního úvěru ve výši 
40 mil.Kč, jehož přijetí je schváleno 
v rozpočtu města na rok 2017. Finanční 
prostředky úvěru pokryjí náklady 
spojené s investicemi do technické 
infrastruktury Klafar, rekonstrukcí kina 
Vysočina a rekonstrukcí povrchů ulic 
Kavanova a Mánesova. 

Mat.937/2017/OF Bc. Vácová 

13. Majetkoprávní jednání 
Anotace – viz přiložená tabulka 

Mat.931/2017/OP Dr. Prokopová 

14. Byty a prostory sloužící podnikání 
Anotace – viz přiložená tabulka 

 

Mat.932/2017/OP Dr. Prokopová 



15. Prevence kriminality města 
Anotace: 
Podstatou tohoto je schválení účasti 
města v programech prevence 
kriminality. V programu prevence 
kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 je 
předkládán projekt Obnova MKDS 
města Žďáru nad Sázavou. V Programu 
prevence kriminality na místní úrovni 
2017 vyhlášeného MV ČR jsou 
předkládány projekty Žďár nad Sázavou 
– Asistent prevence kriminality, Žďár 
nad Sázavou – Forenzní značení kol a 
kompenzačních pomůcek a Žďár nad 
Sázavou – Příměstský tábor. Dále 
v rámci prevence kriminality města je 
nutné schválit Plán prevence kriminality 
města Žďáru nad Sázavou na rok 2017. 

Mat.935/2017/MP Mgr. Kunc 

16. MA 21 – ustanovení zodpovědného 
politika neformální skupiny 
Anotace: 
Ustanovení zodpovědného politika pro 
MA 21, koordinátora, neformální skupinu 

Mat.920/2017/Star p. starosta 

17. Participativní rozpočet 
Anotace: 
Participativní rozpočtování je  nástroj 
umožňující účast občanů na věcech 
veřejných, na místní politice. Občané se 
zapojují do plánování části rozpočtu a 
rozdělování veřejných prostředků. 
Obyvatelé určitého místa (sousedství, 
čtvrti, části) či členové komunity mohou 
podávat návrhy, diskutovat a rozhodovat 
o využití části rozpočtu. 
Participativní rozpočet je tak formou 
přímé demokracie. 

Mat.921/2017/Star. p. starosta 

18. Do práce na kole 2017 
Anotace: 
Návrh na zapojení města do 
celorepublikové kampaně Do práce na 
kolem 2017 

Mat.922/2017/MST p. místostarosta 

19. 
Různé 

  

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 931/2017/OP dne 30.1.2017: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru 
Ing. M. K., ZR  k.ú. Zámek ZR 

za Pilskou nádrží 
část 818/4 – cca 1000 
m2 

Rozšíření stávající zahrady – založení 
ovocného sadu 
 
 

b) Nájemní smlouvy 
- schválení výše 
nájemného  

Fyzické osoby k.ú. Město Žďár 
k.ú. Zámek Žďár 

Zahrádky u BD, RD  
v ZR 1, 2, 3, 5, 7 
Prefa garáže 
- lokalita Druhák, ZR 1 
- lok. U Zdaru, ZR 1 
- lok. u SOU, ZR 3 
 

Nájemné za užívání pozemků  pro 
zahrádky a užívání pozemku pro 
stávající stavby Prefa garáží 

c) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jihlavská, ZR 1 

6959/1 Kabelové vedení NN a přípojková skříň – 
stavba Žďár n.S., Jihlavská: kab.smyčka 
NN, VO 
 

d) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Správa železniční 
dopravní cesty  
Praha 

k.ú. Město Žďár 
lok. Vetla, lok. u sila, 
lok. u Žďasu,  
k.ú. Zámek Žďár 
u cesty k Hamroňovi 

Viz text Umístění trubek HDPE pro železniční 
diagnostický optický kabel /DOK), právo 
chůze a jízdy za účelem údržby a oprav -
stavba: GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – 
Křižanov-Brno 
 

e) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

V. Z. 
ZR 2 
J. B., Stržanov 
 

k.ú. Stržanov 
lok. Markův kopec,  
ZR 2 

254/38, 25485 
254/63 

 

Umístění vsakovacích boxů pro odvod 
srážkových vod z komunikace ( v rámci 
majetkoprávního vypořádání po 
výstavbě  inženýrských sítí a 
komunikace - stavba Obytný soubor 8 
RD v místní části Stržanov) 
 

 



 

 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 

Vyhlášení 
záměru na 
pronájem bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Brodská 

1905/33/32 

31,00 m2 bydlení  

 
b) 

Schválení 
dohody o 
splátkách dluhu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Brodská  

31,00 m2 bydlení  

 
c) 

Změna smlouvy 
o nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 
Brodská 

1876/27/19 

31,00 m2 bydlení 

 
d) 

Výpověď nájmu 
bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 
Brodská 

1825/11/2 

31,00 m2 bydlení 

e) Výpověď nájmu 
bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 3 
Brodská 

1825/11/17 

31,00 m2 bydlení  

f) Uplatnění 
inflační doložky 

inflace 0,7 
% 

Žďár nad 
Sázavou 

--- prostory sloužící 
podnikání 


