
POŘAD 
66. schůze rady města konané dne 9. května 2017 v 15.00 h 

 

1. Problematika ČOV Žďár n.S. 
- host Ing. Karel Fuchs, ředitel 

a.s. VAS Žďár n.S. 

Ústní zpráva p. starosta 
 

2 Digitalizace kroniky města a její 
zveřejnění na webových stránkách 
Knihovny M. J. Sychry 
Anotace: 
PO KMJS Žďár nad Sázavou předkládá 
radě města žádost o souhlas 
s postupnou digitalizací kroniky města a 
jejím zveřejněním na webových 
stránkách knihovny 

Mat. 1058//2017/KMJS Mgr. Kratochvíl 

3. Projekt strategického řízení PO 
Knihovna M. J. Sychry Žďár n.S., 
2017 – 2022 
Anotace: 
V souladu s Pravidly výkonu funkce 
ředitelek a ředitelů neškolských PO a 
jejich hodnocení předkládá ředitel PO 
KMJS Projekt strategického řízení PO 
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad 
Sázavou na roky 2017-2022. 

Mat. 1059/2017/KMJS  Mgr. Kratochvíl 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2017 PO 
Kultura Žďár 
Anotace: 
Rozpočtové opatření č. 2 – navýšení 
limitu oprav, použití investičního fondu 
na pořízení serveru ICMP Barco 
ALCHEMY 

Mat. 1071/2017/Kultura Ing. Lorencová 

5. Rozpočtové opatření č. 3 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na 
změny příjmové a výdajové strany 
rozpočtu města v celkové výši 4.119 tis. 
Kč rozpočtovým opatřením č. 3/2017. 

 

Mat. 1057/2017/OF Bc. Vácová 

6. MHD - úprava linek a jízdních řádů, 
navýšení příspěvku 
Anotace: 
Navýšení příspěvku na provoz MHD pro 
rok 2017, navýšení nákladů na stavbu 
zastávek Libická, Sázavská 

Mat. 1060/2017/OKS Ing. Wurzelová 

7. Revitalizace zeleně – dokumentace 
Anotace: 
Zadání zpracování dokumentace pro 
podání žádosti o dotaci na Revitalizaci 
zeleně Žďár nad Sázavou – ve 
vytipovaných lokalitách města. 

Mat. 1061/2017/OKS Ing. Wurzelová 



8. Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a 
mládeže Kraje Vysočina 
Anotace: 
Jedná se o finanční podporu aktivit a 
nápadů mladých lidí ve věku 15 – 26 let 
a využití těchto námětů pro potřeby 
města 

Mat. 1062/2017/OŠKS Mgr. Lučková 

9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 
k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích 
Anotace: 
Touto vyhláškou se vymezují činnosti a 
podmínky, které by mohly narušit 
veřejný pořádek ve městě nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou 
bezpečnosti, zdraví a majetku 

Mat. 1064/2017/MP Mgr. Kunc 

10. Majetkoprávní jednání – RM 
Anotace – viz přiložená tabulka 

Mat. 1065/2017/OP Dr. Prokopová 

11. Majetkoprávní jednání – ZM 
Anotace – viz příložená tabulka 

Mat. 1066/2017/OP Dr. Prokopová 

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

Mat. 1067/2017/OP Dr. Prokopová 

13. Dodatek č. 2  
k Zásadám transparentnosti 
Anotace: 
Přijetím zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) je upravena povinnost 
zveřejňování smluv. Dodatkem č. 2 jsou 
upraveny Zásady transparentnosti tak, 
aby byly v souladu se shora uvedeným 
zákonem. 

Mat. 1068/2017/OP Dr. Prokopová 

14. Žádost o změnu PRVKUK Žďár n.S., 
Radonín 
Anotace: 
Návrh VAS a.s. na změnu Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, 
kanalizace místní části Radonín. Změna 
vedení plánované kanalizace do řadů ve 
městě a na ČOV Žďár n.S., na vedneí 
do řadů v areálu ŽĎASu a na ČOV 
ŽĎAS Žďár n.S. 

Mat. 1069/2017/ORUP Ing. Škodová 

15. Regulační plán „Dostavba Veselské 
ulice a Farských humen“ – návrh na 
zrušení 
Anotace: 
Podnět ke zrušení regulačního plánu 
„Dostavba Veselské ulice a Farských 
humen“ 

Mat. 1070/2017/ORUP Ing. Škodová 



16.  Monitoring finančního řízení 
příspěvkových organizací (čtvrtletní 
zpráva) 
Anotace:  
Na základě úkolu z Rady města č. 
58, usnesení 915/2017/taj., je 
předkládána čtvrtletní zpráva o stavu 
finančního řízení a kontroly 
v příspěvkových organizacích města 
s SW Croseus 

Mat. 
1072/2017/Taj.,OFKIA 

Ing. Bořilová 

17. Výběrové řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky příspěvkové  
organizace SPORTIS 
Anotace: 
Rada města vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce ředitele/ředitelky  
příspěvkové organizace SPORTIS 
v souladu s platným dokumentem 
„Pravidla výkonu funkce ředitelek a 
ředitelů neškolských organizací a jejich 
hodnocení. 

 

Mat. 1056/2017/Star. p. starosta 

18. Stanovení oddávajícího 
Anotace: 
Člen zastupitelstva města Bc. Ladislav 
Bárta požádal o pověření oddávat při 
sňatečních obřadech dne 24.06.2017 

Mat. 1063/2017/Star. p. starosta 

19. Hospodaření a účetní závěrka za rok 
2016 PO ZŠ Palachova 35 
Anotace: 
Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., a 
v souladu se Směrnicí č.3/2014 – 
Zásadami schvalování účetních závěrek 
PO zřizovaných městem Žďár nad 
Sázavou předkládá PO Základní škola 
Žďár nad Sázavou Palachova 2189/35, 
příspěvková organizace účetní závěrku 
za rok 2016 a návrh na rozdělení 
hospodářského výsledku. 

Viz materiál projednaný 
v RM č. 65 

p. místostarosta 

20. 
Různé 

  

 

 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1065/2017/OP dne 9.5.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Pronájem pozemku 

- schválení 
M. N., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6585 – zast.pl. - 19 m2 Stávající stavba Prefa garáže v lokalitě „U 
Zdaru“ 

b) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

A. J., Lhotka k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6579 – zast.pl. - 18 m2 Stávající stavba Prefa garáže v lokalitě „U 
Zdaru“ 

c) Pronájem pozemku 
- schválení 

Mgr. Š. S.,  
Bílkovice n.Svit. 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR 1 

6272 – zast.pl. - 18 m2 Stávající stavba Prefa garáže v lokalitě 
„Druhák“ 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

V. H., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Štursova, ZR 7 

část - 4669/1 – ost.pl. 
- cca 50 m2 

Stávající zahrádka u BD po předchozím 
nájemci 
 

e) 
 

Výpůjčka pozemku 
- schválení 
 

Aquasys s.r.o., ZR k.ú. Město ZR 
lok. PZ Jamská, ZR 1 
 

9523/3 – orná p.-2395 m2 
9522– ost.pl. – 356 m2 
9521/12 – ost.pl.– 287 m2 
9525/5 – orná p.–1006 m2 
9512/23 – orná p.480 m2 
 

Úprava a údržba pozemku, dále umístění 
poutače s označením společnosti a 
naváděcím systémem k sídlu společnosti 

f) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Česká telekomunik. 
infrastruktura, a.s., 
Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Vysocká, ZR 5 

3287 Podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě – metalické kabely a 2 
ks ochranných HDPE trubek včetně 
optických kabelů  – stavba – 11010 -
066001, RVDSL1723_M_J_ZDAR_123-
ZDAR1HR_OK 
 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

 

Společenství vlastníků 
jednotek Okružní 1897, 
1998, ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

1351 Lodžie, zateplení v rámci Stavebních 
úprav byt.domu 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM pro ZM č. 1066/2017/OP dne 9.5.2017: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku  

- schválení 
Manželé P., ZR k.ú. Město Žďár 

ul. Veselská, ZR 1 
část 193 – zast.pl., nově 
dle GP 
193/2 - 5 m2  

Zabránění vzniku stavební proluky 
(nevyužitelného území) v rámci 
přístavby rodinného domu 

b) Nabytí pozemku 
- schválení 

MUDr. H. D.,  
Ivančice  
V. H., Praha 

k.ú. Město Žďár 
lok.Jamská  - 
Mělkovice, ZR 1 

8975 – orná p.- 285 m2 
8980 – orná p.- 566 m2 
8996 – orná p.- 813 m2 
(spoluvlastnický podíl  
– každá ve výši ¼) 
 

Příprava lokality pro výstavbu 
cyklostezky Žďár – Mělkovice,  
 

c) Nabytí pozemku 
- schválení 

J. O., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 

9062 – orná půda  
- 7035 m2 

Příprava lokality pro výstavbu  
v PZ Jamská II - rozšíření 
 

d) Nabytí pozemku 
- schválení 

H. L., Plzeň k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

623/10 – travní porost  
- 3666 m2 
637/4 – travní porost  
- 3423 m2 
 

Příprava lokality - částečně pro 
dopravní stavby, částečně pro 
občanskou vybavenost 
 

e)  Nabytí pozemku 
- schválení 

T. L., 
Čistá u Litomyšle 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

623/4 – travní porost  
- 2928 m2 
 

Příprava lokality - částečně pro 
dopravní stavby, částečně pro 
občanskou vybavenost 
 

f) Směna pozemků 
- neschválení vyhlášení 
záměru 

P. K. 
L. K., ZR 2 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

637/2 – travní porost  
- 750 m2 
za 
633 – orná p. – 764 m2 
 

Příprava lokality -  pro dopravní 
obslužnost 
 

g)  
 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

J. L., ZR k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

632/7 – orná půda  
- 412 m2 
630/1 – ost.pl., ost.kom. 
- 996 m2 
623/5 – travní porost  
- 867 m2 
(spoluvlastnický podíl ve 
výši 2/64) 

Navýšení spoluvlastnického podílu 
města pro obnovu bývalých cest 
 



h)  
 
 

Směna pozemků 
- neschválení vyhlášení 
záměru 

RNDr. P. Š., Pacov k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 
 
 
 
 
 
 
 
k.ú. Stržanov 

632/7 – orná půda  
- 412 m2 
630/1 – ost.pl., ost.kom. 
- 996 m2 
623/5 – travní porost  
- 867 m2 
(spoluvlastnický podíl ve 
výši 2/16) 
za 
256/3 – orná p.- 1896 
m2 
 

Navýšení spoluvlastnického podílu 
města pro obnovu bývalých cest 
 

i) 
 
 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

J. G., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Neumannova, ZR 
4 

4211 – travní porost  
- 47 m2 
4212 – vodní pl., rybník 
- 5542 m2 
 

Částečně pro komunikační propojení 
z ul. Neumannova, ZR 4 do části ZR 7 
- Vodojem 
 

j)  
 
 

Nabytí inženýrských sítí 
po výstavbě 
- schválení   
Vklad do majetku 
- schválení 

Výstavba Klafar s.r.o., 
ZR 
SVK Žďársko, ZR 

k.ú. Město ZR, 
lok. Klafar 
ul. Rytecká, ZR 3 
 
 

Vodovod a kanalizace 
na p.č.2047, 7977/1, 
7990/2, 7992/27 ve 
vlast. města a 
p.č. 7992/3, 7990/1 ve 
vlast. Společnosti 
 

Převod dokončených inženýrských 
sítí po stavbě OS Klafar II - ul. 
Rytecká, ZR – technická infrastruktura 
pro 8 RD 
 

k) 
 
 

Zrušení předkupního 
práva 
- schválení 
Uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o 
předkupním právu 
- schválení 
 

Střední škola 
gastronomická  
A. Kolpinga, ZR 

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

2041/11, zast.pl.- 469 
m2, součástí je stavba 
obč.vyb. s č.p. 2037 
2043/2, ost.pl.- 336 m2 

2043/3, ost.pl.- 1150 m2 

2043/6, ost.pl.- 8 m2 

 

Po prodeji nemovitostí z vlastnictví 
VHS Bohemia a.s., Brno do vlastnictví 
Střední školy gastronomické 
A.Kolpiga, Žďár n.S. 

 



 

 

 Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 

Schválení 
podnájmu bytu  

Dle návrhu 
BD 

ZR 
Kovářova 
2240/2/40 

byt v domě 
se závazky 

bydlení 

 
b) 

Uzavření 
smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
203/11/69 

28,14 m2 bydlení v domě 
s pečovatelskou 
službou 

 
c) 

Uzavření 
smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
204/13/5 

40,34 m2 bydlení v domě 
s pečovatelskou 
službou  

 
d) 

Uzavření 
smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
204/13/2 

20,53 m2 bydlení v domě 
s pečovatelskou 
službou  

 
e)  

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 

600 
Kč/m2/rok 

ZR 
Dolní ulice 
165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 

 
f)  

Schválení 
Dodatku č.1 a 
č.2 ke Smlouvě 
o nájmu 
nemovitosti 

6.000 
Kč/rok 

ZR 
1.máje 
325/1 

celá budova prostory určené pro 
skautskou činnost 

 
g)  

Souhlas 
s umístěním 
sídla spolku 

 
      ---- 
    

ZR 3 
Okružní 925/1 

 
--- 

činnost spolku 

 
h)  

Vyhlášení 
záměru 

 nabídka 
Kč/m2/rok 

ZR, Nádražní 
1141/44 
(A Centrum) 

109,8 m2 prostory určené pro 
podnikání 


