
POŘAD 
 67. schůze rady města konané dne 22. 5. 2017 

 

1.                                         Návrh na sjednocení systému 
odpovědí komunikačních kanálů 
Anotace: 
Komise rozvoje města a životního 
prostředí na květnovém jednání 
projednávala situaci fungování např. 
webové sekce Dotazů a námětů a 
systému Lepší místo, Facebook a 
doporučuje pověření odpovědné osoby, 
která navrhne sjednocení procesu 
odpovědi 

Mat.1074/2017/oPK Ing. Prokop 

2. Schválení přijetí daru 
Anotace: 
Žádost o schválení přijetí darů a 
následné rozpočtové opatření 

Mat.1082/2017/POMŠ Mgr. Klusáková 

3. Souhlas přijetí darů 
Anotace: 
Souhlas s přijetím daru od společnosti 
Aries, a.s. a Ortgroup Medical s.r.o. 
v rámci podpory Dne zdraví. Souhlas 
s přijetím daru od paní Mikešové na 
zlepšení pracovního prostředí. 

Mat.1086/2017/Pol. Ing. Komínková 

4. Závěrečný účet města Žďár nad 
Sázavou za rok 2016, přezkoumání 
hospodaření města za rok 2016 
Anotace: 
Doporučení ZM ke schválení – 
Závěrečný účet města za rok 2016, 
sestavený podle § 17 zák. č. 260/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2016 
podle zák. č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. 

Mat.1075/2017/OF Bc. Vácová 

5. Schválení kupní smlouvy 
Anotace: 
Touto smlouvu města pro potřeby město 
pro potřeby městského dohlížecího 
kamerového systému nabývá vlastnictví 
k páru optického vedení v délce trasy 
400 m. 

Mat.1076/2017/MP Mgr. Kunc 

6. MHD – dodatek č. 12. 
Anotace: 
Návrh dodatku na zvýšení příspěvku na 
provoz MHD pro rok 2017. 

 

Mat.1078/2017/KS Ing. Wurzelová 



 

7. DARUMA spol. s r.o. - Smlouva o 
obchodní spolupráci dodatek č. 2 
Anotace: 
Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o 
obchodní spolupráci ohledně zvukového 
informačního nosiče na náměstí 
Republiky. 

 

Mat.1077/2017/KS Ing. Wurzelová 

8. Žádost o výjimku z nařízení RM – 
parkování na náměstí 
Anotace: 
Žádost Policie ČR o výjimku z nařízení o 
placeném parkování ve městě pro vozy 
PČR. 

Mat.1079/2017/KS Ing. Wurzelová 

9. Majetkoprávní jednání 
Anotace – viz přiložená tabulka 

Mat.1080/2017/OP Dr. Prokopová 

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

Ma.1081/2017/OP Dr. Prokopová 

11. Vyhlášení výběrového řízení – 
rekonstrukce ulic Kavánova, 
Mánesova, VO Novoměstská 

Mat.1083/2017/ORUP Ing. Škodová 

12. Zapojení města do projektu 
„Domovník – preventista, účinný 
nástroj sociálního začleňování a 
podpory sociálně situační prevence  
obci“ 

Mat.1084/2017/OS Ing. Krábek 

13. Žádost o dotaci Family Point a 
Senior Point 
Anotace: 
 V budově Polikliniky Žďár nad Sázavou 
je ve 4.poschodí provozován Family 
Point pro rodiče s dětmi a Senior Point 
pro seniory. Město hradí provozní 
náklady ze svého rozpočtu a hodlá 
podat žádost o poskytnutí dotace na 
Kraj Vysočina 

Mat.1087/2017/OS Ing. Krábek 

14. Doplnění pořadníku DPS 
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. 

Mat.1088/2017/OS Ing. Krábek 



 

15. Informace o rekonstrukci  
vzduchotechniky jídelny 3.ZŠ 
Anotace: 
Cena rekonstrukce vzešlá z el. aukce je 
ve výši 3.115.000Kč. K zajištění díla je 
nutné, aby RM schválila usnesení o 
uložení odvodu z investičního fondu 3. 
ZŠ v dohodnuté výši.  Toto usnesení 
bude podkladem pro převod finančních 
prostředků do rozpočtu města.  
 

 

Mat.1085/2017/TSBM Ing. Kadlec 

16. Dar Satt a.s. 
Anotace: 
Návrh na uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Žďár nad Sázavou a 
SATT a.s. 

 

 

Mat.1090/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

17. Čarodějnická show – spotřeba dřeva 
Anotace: 
Na základě změny „Zákona o dřevě“ je 
každoročně schvalováno v radě města 
použití dřeva z městských lesů 
k danému účelu. Spotřebitel dřeva musí 
uhradit DPH ve výši 21 % ze 
spotřebovaného objemu dřeva. 
 

Mat.1091/2017/ŠKŠ Mgr. Lučková 

18. Výběrové řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky PO Poliklinika Žďár 
nad Sázavou 
Anotace: 
Radě města je předkládán zápis o 
posouzení uchazečů, které hodnotila 
komise stanovená radou města. 

Mat.1088/2017/Star. p. starosta 

19. Vyžádání informací od příspěvkové 
organizace Základní škola Žďár nad 
Sázavou se sídlem Švermova 4, 591 
01 Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
S ohledem na obsah podání paní ing. 
Hany Humpolíkové považuje garant pro 
oblast školství, za nutné s tímto 
podáním seznámit radu města, která 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích plní úkoly zřizovatele. 

 
 

Mat.1092/2017/MST p.místostarosta 

20. Různé   

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1080/2017/OP  dne 22.5.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

- schválení 
 

Vlastní podnět 
- Kovo Koukola Invest, 
s.r.o., Brno 

k.ú. Město ZR 
PZ Jamská, ZR 1 
 
 

část 9512/2 - orná p. 
část 9525/1 – orná p. 
část 9523/1 – orná p. 
- celkem cca 3000 m2 
 

Realizace podnikatelského záměru – 
výstavba vícepatrové budovy pro vývojové 
a administrativní pracovníky a částečně 
jednopatrová hala pro vývoj, výrobu a 
testování CNC strojů, automatizač.zařízení, 
speciálních obráběcích nástrojů a softwarů 
 

b) 
 

Prodej pozemků 
- vyhlášení záměru 
 

ŘSD ČR, st.přísp.org. 
Praha, 
Správa Jihlava 

k.ú. Město ZR 
úsek Jamská - 
Mělkovice, ZR 1 
 
 

8602/5 – 158 m2 
8602/7 – 11315 m2 
8602/8 – 2001 m2 
8602/9 – 1998 m2 
8642/2 – 156 m2 
9063/6 – 34 m2 
9063/7 – 10 m2 
9063/8 – 88 m2 
9063/9 – 12 m2 
9063/10 – 15 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání pozemků po 
stavbě silnice I/19 Žďár n.S.-Mělkovice  

c) Pronájem pozemku 
- schválení 
 

manželé A. a L. F., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Nábřežní, ZR 1 

část 49 – ost.pl.  
– 496 m2 

Část – vybudování venkovní zahrádky 
s občerstvením - před restauračním 
zařízením (dětské hřiště, pódium pro 
kulturní akce, venkovní čítárna), 
 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- ne - schválení 

 
Manž. Z., ZR 
M. B., ZR 
O. P., Řečice 

k.ú. Město Žďár  
ul. Pelikánova 
ul. Makovského 
ul. Špálova, vše ZR 7 
 

část 4669/1 – ost.pl. 
- 127 m2 
- 75 m2 
- 121 m2 

Rozšíření pozemků přiléhajících 
k jednotlivým nemovitostem – bytovým 
jednotkám po přestavbě bývalých 
výměníkových stanic v sídlišti Vodojem 

e) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

M. S., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6473 – zast.pl. – 18 m2 Stávající stavba Prefa garáže 

f) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

P. V., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6542 – zast.pl. – 19 m2 Stávající stavba Prefa garáže 



g) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení  

Ing. A. D. 
Havlíčkův Brod 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Vnitřní, ZR 5 

část 2478/1 – zahrada – 
38 m2 

Zahrádka u BD 

h) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

B. B., ZR  
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Lesní, ZR 2 
 

část 1147/1 – ost.pl. 
 – 30 m2 

Zahrádka u BD č.p. 236/33 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Satt a.s., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Studentská, ZR 4 
 

Viz text Stavba - Žďár n.S. – ul. Studentská, 
rekonstrukce horkovodu 

j) 
 

Věcné břemeno 
- doplnění pozemku 
schválení 

Satt a.s., ZR k.ú. Město ZR, 
k.ú. Zámek ZR 
ul. Okružní, Uhlířská, 
Vápenická, U Křížku, 
Sázavská, ZR 3 
 

773/7 – kú Zámek ZR Stavba – Žďár nad Sázavou – Klafar - ul. 
Okružní, Uhlířská, Vápenická, U Křížku, 
Sázavská – novostavba horkovodu 
 

 



 

 

 Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 

Dohoda o 
splátkách  

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1905/33/32 

31,00 m2 bydlení  

 
b) 

Vyhlášení 
záměru na 
pronájem bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1871/30/18 

31,00 m2 bydlení  

 
c) 

Vyhlášení 
záměru na 
pronájem bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/28 

31,00 m2 bydlení  

 
d) 

Vyhlášení 
záměru na 
pronájem bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/17 

31,00 m2 bydlení  

 
e) 

Schválení 
podnájmu bytu  

Dle návrhu 
BD 

ZR 
Kovářova 
2240/2/42 

byt v domě 
se závazky 

bydlení 

 
f) 

Žaloba na 
vyklizení bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1905/33/35 

31,00 m2 bydlení  

 
g)  

Změna smlouvy 
o nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1932/43/18 

31,00 m2 bydlení  

 
h)  

Vyhlášení 
záměru 

1.000 
Kč/m2/rok 
600  
Kč/m2/rok 

ZR,  
Dolní 165/1 

109,8 m2 prostory určené pro 
podnikání 




