
POŘAD 
 68. schůze rady města konané dne 12. 6. 2017 

1.                                         Prodej dopravního automobilu Sboru 
dobrovolných hasičů Žďár 2 – Zámek 13:00 
Hosté zástupci SDH ZR 2: 
p. Zeman, p. Partl, p. Entlicher 
Anotace: 
Schválení přímého prodeje dopravního 
automobilu občanskému sdružení – Sboru 
dobrovolných hasičů Žďár 2 - Zámek 

 
Mat.1100/2017/KŘ 

 
p. Šulc 

2. 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.1093/2017/3.ZŠ Mgr. Kuttelwascher 

3. Zpráva ředitele ZŠ Švermova 4 o pracovně 
právním sporu 
Anotace: 
Poskytnutí informací o stavu pracovně právního 
sporu s Ing. Humpolíkovou 

Mat.1118/2017/4.ZŠ PaedDr. Ptáček 

4. 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 zapsáni do seznamu uchazečů, z něhož 
vybíráme zájemce s nejvyšším předpokladem 
využití pečovatelské služby. Z těchto osob je 
sestaven pořadník schvalovaný radou města. 

Mat.1119/2017/OS Ing. Krábek 

5 Revitalizace sportovní zóny - urbanistická studie 
Anotace: 
Schválení urbanistické studie Revitalizace 
sportovní zóny a postupu přípravy 1.etapy, 
objektu sociálního zázemí fotbalového stadionu 

 

Mat.1110/2017/ORUP Ing. Škodová 

6. Smlouva s Krajem Vysočina – dotace na opravu 
cyklostezky 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o dotaci 
na Krajský úřad prostřednictvím Fondu Vysočiny 
na akci „Oprava cyklostezky Žďár nad Sázavou“. 
Dotace byla městu přiznána. Jedná se o opravu 
páteřní cyklostezky procházející přes město. 
Opravovaný úsek naváže na již opravenou část. 
Délka opravy je 530 m.  
 

Mat.1098/2017/ORUP Ing. Škodová 

7. Názvy ulic Klafar III, C 2 
Anotace: 
Návrh názvů dvou nových ulic připravovaných 
v rámci výstavby obytného souboru Klafar III 
 

Mat.1099/2017/ORUP Ing. Škodová 

8. ČOV Žďár n. S. – příprava, finanční rámec 
Anotace: 
Usnesení rady města o finančním rámci pro 
přípravu projektu „ČOV Žďár n.S. – modernizace 
a intenzifikace“ 
 

Mat.1114/2017/ORUP Ing. Škodová 

9. Poděkování za spolupráci – ocenění města Žďár 
n. S., host: p. Martin Růžička - 14:30 

Ústní zpráva Mgr. Lučková 

10. Vzdělávací akce S lesníkem do lesa 
Anotace: 
Vzdělávací akce pro žáky 4. tříd základních škol 
ve Žďáře nad Sázavou - environmentální 
výchova 
 

Mat.1105/2017/ŠKS Mgr. Lučková 



 

11. Finanční dary Kraje Vysočina na r. 2017 
Anotace: 
Finanční dary z Krajského úřadu Kraje Vysočina 
– podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se 
speciálními vzdělávacími potřebami ve školách 
zřizovaných obcemi v roce 2017 a podpora 
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže 
v prostorách škol a školských zařízení a na 
školních sportovištích v roce 2017.  
 

Mat.1106/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

12. VPS se spolkem SE.S.TA 
Anotace: 
Návrh Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem 
Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA, 
předmětem které je poskytnutí dotace na provoz 
expozice „Umění baroka“ a „Muzea nové 
generace“ v roce 2016 ve výši 400 000 Kč. Návrh 
smlouvy o spolupráci v oblasti marketingu a 
propagace se spolkem SE.S.TA. 
 

Mat.1107/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

13. Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO 
Anotace. 
Schválení závěrečného účtu a zprávy o 
výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení 
České dědictví UNESCO za rok 2016. 
 

Mat.1117/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

14. Majetkoprávní jednání – RM 
Anotace: viz přiložená tabulka 
 

Mat.1094/2017/OP Dr. Prokopová 

15. Majetkoprávní jednání – ZM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.1095/2017/OP Dr. Prokopová 

16. Byty a prostory sloužící podnikání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.1096/2017/OP Dr. Prokopová 

17. Vyřazení majetku a odpis pohledávky 
Anotace:  
Vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku, 
vyřazení majetku, který nepodléhá majetkové 
evidenci, vyřazení staveb (dřevěných plastik) a 
odpis nedobytné pohledávky 

Mat.1097/2017/OP Dr. Prokopová 

18. Záměr – prodej pozemku pro řadové domy ul. 
Hrnčířská 
Anotace. 
Vyhlášení záměru na prodej 26 pozemků pro 
výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě 
Klafar III, jehož součástí jsou Závazné regulativy, 
Pravidla prodeje a mapový podklad 

Mat.1103/2017/OP Dr. Prokopová 

19. Záměr -  výstavba BD ul. Hrnčířská 
Anotace: 
Vyhlášení záměru na prodej 4 pozemků pro 
výstavbu bytových domů v lokalitě Klafar III, ulice 
Hrnčířská,  jehož součástí jsou Závazné 
regulativy a mapový podklad. 

Mat.1104/2017/OP Dr. Prokopová 

20. Podmínky čerpání neinvestiční dotace 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o dotaci 
do programu EFEKT 2 vypsaného Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR. Městu byla alokována 
dotace ve výši 315.000 Kč na projekt Zavedení 
systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu ve Žďáru nad 
Sázavou. 

Mat.1101/2017/OPm Ing. Prokop 
Ing. Kadlec 



 

21. Smlouva o poskytnutí dotace 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o dotaci 
do Programu Fondu Vysočiny Odpady 2017. 
Městu byla přiznána dotace ve výši 56 404 Kč 
z celkových nákladů 141 012 Kč. Cílem projektu 
je pořízení nádob na bioodpad, třídící tašky, boxy 
na baterie, exkurze pro žáky ZŠ na skládku. 

Mat.1102/2017OPm Ing. Prokop 
Ing. Wurzelová 

22. Smlouva na služby spojené s provozem 
nabíjecích stanic (elektromobilita) 
Anotace: 
Smlouva umožní připojení nabíjecích stanic pro 
elektromobily provozovaných městem do 
systému EV MAP provozovaného EVSELECTEM 
a dále poskytování městu dalších služeb v oblasti 
elektromobility, zejména zprostředkování plateb 
za využití nabíjecích stanic, vedení interaktivních 
map stanic a navigačního systému, a případně i 
další služby uvedené na webovém rozhraní 

Mat.1111/2017/OKS Ing. Wurzelová 
 

23. Žádost o povolení bezplatného parkování na 
placených parkovištích města 
Anotace: 
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad 
Sázavou žádá o povolení bezplatného parkování 
na placených parkovištích města. 
 

Mat.1112/2017/OKS Ing. Wurzelová 

24. Zeleň – sečení trávy 
Anotace: 
Informace o stávajícím stavu sekání trávy ve 
městě, návrh dalšího postupu.  
 

Mat.1113/2017/OKS Ing. Wurzelová 

25. Rozpočtová opatření č. 4 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na změny 
příjmové a výdajové strany rozpočtu města 
v celkové výši 3:925 tis. Kč rozpočtovým 
opatřením č. 4/2017. 

Mat.1116/2017/OF Bc. Vácová 

26. Prodej osobního automobilu Škoda Fabia 
Anotace: 
Schválení prodeje aktuálně již nepotřebného a 
poškozeného ojetého osobního automobilu 
Škoda Fabia (RZ ZRJ 66_65) panu P.H., Počítky, 
na základě výsledku elektronické prodejní aukce 
(id:1248). 
Prostřednictvím elektronické prodejní aukce bylo 
přímo vyzváno 9 uchazečů k podání nabídky a 
prodej byl zveřejněn na webových stránkách 
města. Do e-aukce se přihlásili 2 uchazeči, kteří 
zároveň podali nabídky. Vítězná (nejvyšší) 
nabídka je 7.500 Kč. 

Mat.1109/2017/ÚTS p. tajemník 

27. Hodnocení ředitelů PO a org. složky města 
Anotace: 
Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací 
města a organizační složky města 
 

Mat.1115/2017/MST 
Ústní zpráva 

p. místostarosta 

28. Různé: Koncertní křídlo pro ZUŠ  
            Žádost Nemocnice Nové Město n. M. 
 

Ústní zpráva 
Ústní zpráva 

p. starosta 
p. starosta 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1094/2017/OP  dne 12.6.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Pronájem pozemku 

- vyhlášení záměru 
B. a J. K., ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. V Zahrádkách, ZR 
3 

část - 1022 – ost.pl.  
-  cca 50 m2 

Zahrádka a výpůjčka u BD 

b) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

Manž. P., ZR  k.ú. Město Žďár 
ul. Strojírenská,  
lok. Druhák, ZR 1 
 

6279 – zast.pl. – 19 m2 Stávající stavba Prefa garáže 

c) Pronájem pozemku 
- schválení 

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 
 
 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství vlastníků 
domu Špálova 40, ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Špálova, ZR 7 

4669/1 Umístění nového souosého potrubí pro 
odvod spalin – odkouření plynových kotlů 
pro BD 
 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Společenství vlastníků 
domu Nová 18, ZR 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Nová, ZR 2 

570/13 Umístění nových prefabrikovaných lodžií 
(výměna za původní) v rámci stavebních 
úprav BD 
 

f) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6063/3, 6093 , 6102, 
6410, 6464, 6465, 
6646, 6873, 6921, 
6923/1, 6929/1, 6956, 
6957, 6959/1, 6962, 
6963/1, 6967 
 

Kabelové vedení VN, NN, chráničky, 
rozpojovací skříně – stavba: Žďár n.S., 
Žďas kab.vývody VN do DS EON 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
 

9063/1, 9513/1, 9523/3 Umístění distribuční soustavy – 
podpěrného bodu (sloupu) vedení VVN – 
stavba: V509 – rekonstrukce vedení 
 

h) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Veselíčko u ZR 
 
 

843/1, 843/2 Umístění distribuční soustavy – 
podpěrného bodu (sloupu) vedení VVN – 
stavba: V509 – rekonstrukce vedení. 
Povinný: 44 podílnických obcí LDO – podíl 
města o vel. 6/710 
 



i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Jámy 
 

2365/1 Umístění distribuční soustavy – 
podpěrného bodu (sloupu) vedení VVN – 
stavba: V509 – rekonstrukce vedení. 
Povinný: 44 podílnických obcí LDO – podíl 
města o vel. 6/710 
 

j) 
 

Dohoda o prostorov. 
Uspořádání staveb 
- schválení 

SVK Žďársko, ZR  
VAS a.s. Brno 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Libická,  
 
ul. Sázavská, ZR 3 

1389, 1390, 1429/4, 
1429/6 
 
8003 

Vzájemná prostorová poloha vodovodů a 
přístřešků v rámci stavby – Zastávky MHD 
Libická – (Revoluční) a Sázavská, Žďár 
n.S. 
- umístění nových přístřešků 
autobusových zastávek 

 
k) 
 

Pronájem pozemku 
- souhlas 
s podnájmem 
- schválení 

L. K., ZR 
Europlasty s.r.o., ZR 

k.ú. Město ZR¨ 
ul. Chelčického, ZR 6 

6401 – zast.pl. – ve 
vým. 127 m2 

Souhlas s podnájmem pozemku pod 
stávající provozovnou – nově sídlo 
prodejny a služeb – technický a 
průmyslový bazar a servis elektro 
 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM pro ZM č. 1095/2017/OP  dne 12.6.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí pozemků a 

inženýrských sítí po 
výstavbě 
- schválení   
 

Výstavba Klafar s.r.o., 
ZR 
 

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

7992/3 - ost.pl., kom. 
 - 693 m2,   
7992/46 - orná p.-  8 m2, 
7992/47 - ost.pl., jiná pl. 
- 438 m2,  
7990/7 – ost.pl., jiná pl. 
- 1 m2,  
7990/1 – ost.pl., jiná pl. 
- 242 m2 
 

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

- dešťová kanalizace 
- veřejné osvětlení 
- účelová komunikace, chodníky, 

zeleň 
 

b) 
 

Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

UNIT INVEST, s.r.o., 
ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská - lokalita 
Klafar III, ZR 3 
 
ul. Jamská – lokalita  
PZ Jamská, ZR 1 
 

8037/2 – orná p. 
- 3360 m2 
za 
 
9056 – orná p.-1900 m2 
9045 – orná p.-1949 m2 

Výstavba čtyř bytových domů 

c) Prodej pozemků 
- schválení 
 

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  

d) 
 

Prodej pozemku 
- schválení  

Ing. M. K., 
Ostrov nad Oslavou  

k.ú. Zámek ZR 
lokalita za Pilskou 
nádrží, ZR 2 
 

část 818/4 – nově dle 
GP p.č. 818/21 - 847 m2 

Rozšíření stávající sousední zahrady, 
založení ovocného sadu 



e) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

KARPATIAN STAV 
PRAG s.r.o., Praha 

k.ú. Stržanov 
 

84 – ost.pl., jiná pl. 
250 m2 

Bývalá zahrada - výstavba nového objektu 
po likvidaci stávajícího domu na p.č. 82 
 
 

f) 
 

Uzavření dodatku 
č.3 ke KS a Dodatku 
č.1 a 2 – 
prodloužení termínu 
pro vydání povolení 
stavby 
- schválení 

Autobazar Vysočina, 
s.r.o., Mělkovice, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 4 

3837 – zast. plocha 
- 683 m2 

Závazek z kupní smlouvy – prodloužení 
termínu pro vydání povolení stavby – 
Stavební úpravy a změna užívání objektu 
č.p. 1101 – přestavba na bytový dům  

 



 

 

 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  
Brodská 

1876/27/6 

31,00 m2 bydlení  

 
b) 

Dohoda o 
splátkách  

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/17 

31,00 m2 bydlení  

 
c) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/18 

31,00 m2 bydlení  

 
d) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
203/11/69 

31,00 m2 bydlení DPS 

 
e)  

Změna smlouvy 
o nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1829/27/12 

31,00 m2 bydlení  

f) Využívání 
společných 
prostor 

 
-- 

ZR 
Revoluční 
1829/27 

 Využití pro MP 

 
g)  

Schválení 
smlouvy o 
nájmu prostor 
sloužících 
podnikání 

1 000 
Kč/m2/rok 

ZR 
Dolní ulice 
165/1 

46,22 m2 prostory určené pro 
podnikání 

 
h)  

Vyhlášení 
záměru 

1.000 
Kč/m2/rok 
600  
Kč/m2/rok 

ZR,  
Dolní 165/1 

109,8 m2 prostory určené pro 
podnikání 


