
POŘAD 
 69. schůze rady města konané dne 26. 6. 2017 

 

1. Předání osvědčení novému členu 
zastupitelstva města 
Anotace: 
Předání osvědčení novému členu 
Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou 

Mat.1137/2017/Star p. starosta 

2. Problematika vytápění budovy Dolní 
č. 1 
Anotace: 
Stávající plynové kotle jsou na hranici 
životnosti. V rámci rekonstrukce kotelny 
bude budova připojena na horkovod 

Mat.1140/2017/TSBM Ing. Kadlec 

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.1127/2017/KMJS Mgr. Kratochvíl 

4. Pravidla zřizovatele příspěvkových 
organizací 
Anotace: 
Zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím 
právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 
upravující zákon č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ukládá příspěvkovým 
organizacím zřizovaných obcí 
sestavování rozpočtu a střednědobého 
rozpočtového výhledu jako plán nákladů 
a výnosů včetně dalších povinností 
stanovených zákonem (publikace před 
schvalováním a po schválení apod.) 
Úprava Pravidel reflektuje tyto zákonné 
požadavky. 

Mat.1124/2017/OF Bc. Vácová 

5. Zeleň – sečení trávy 
Host: jednatel společnosti GFP 
service – 14.00 h 
Anotace: 
Informace o stávajícím stavu sekání 
trávy ve městě, návrh dalšího 
postupu 

Mat.1121/2017/OKS Ing. Wurzelová 



 

6. Obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a třídění 
komunálních odpadů 
Anotace: 
Návrh nové Vyhlášky o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

Mat.1126/2017/OKS Ing. Wurzelová 

7.                                         Koncertní klavír pro ZUŠ Františka 
Drdly 
Anotace: 
ZUŠ F. Drdly seznamuje RM 
s požadavkem nákupu kvalitního 
koncertního klavíru do sálu ZUŠ. 

Mat.1120/2017/POZUŠ Mg. Foralová 

8. Klafar III, C 2 – dohoda o provedení 
archeologického průzkumu 
Anotace: 
Uzavření dohody o provedení 
archeologického průzkumu v území 
plánované technické infrastruktury 
nového obytného souboru Klafar III C2 
(ul. K Milířům, Drátenická) 

 

Mat.1122/2017/ORUP Ing. Škodová 

9. Vyhlášení programu „Obnova 
kulturních památek a obnova 
architektonicky cenných staveb“ 
Anotace: 
Vyhlášení programu pro poskytnutí 
dotace na obnovu kulturních památek a 
architektonicky cenných staveb 
nacházejících se na katastrálním území 
města Žďáru nad Sázavou 

Mat.1123/2017/ORÚP Ing. Škodová 

10. Směrnice o koordinaci činnosti 
městského architekta 
Anotace: 
Směrnice upravující postup 
zaměstnanců zařazených do MěÚ a 
organizačních složek města Žďáru n. 
S. pro zajištění konzultační a 
poradenské činnosti konzultujícího 
architekta/městského architekta 

Mat.1130/2017/ORUP Ing. Škodová 



 

11. Vyhlášení výběrového řízení na 
konzultační a poradenskou činnost 
v oblasti krajinářské architektury. 
Anotace: 
Vyhlášení výběrového řízení na 
konzultační a poradenskou činnost 
v oblasti krajinářské architektury 
městský architekt krajinář) 

Mat.1142/2017/ORUP Ing. Škodová 

12. Majetkoprávní jednání 
Anotace viz přiložená tabulka 

Mat.1131/2017/OP Dr. Prokopová 

13. Byty a prostory sloužící podnikání 
Anotace viz přiložená tabulka 

Mat.1132/2017/OP Dr. Prokopová 

14. Návrh na udělení čestného občanství 
města 
Anotace: 
Návrh na udělení čestného občanství 
města Žďár n.S. 

Mat.1133/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

15. Problematika TIC 
Anotace: 
Návrh na změnu provozovatele 
Turistického informačního centra Žďár 
nad Sázavou 

Mat.1134/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

16. Přijetí daru pro město Žďár n. S. 
Anotace. 
Přijetí daru pro město Žďár nad 
Sázavou – sbírky obrazů od pana A.H., 
které jsou v jeho osobním vlastnictví 

Mat.1135/2017/ŠKS Mgr. Lučková 

17. Projekt naše nemocnice – finanční 
dar Nemocnici Nové Město n. Mor. 
Anotace: 
Poskytnutí finanční výpomoci na 
pořízení vybavení operačních sálů – 
endoskopické urologické věže 
Nemocnice  Nové Město na Moravě 

Mat.1138/2017/OS Ing. Krábek 

18. Pověření opatrovníkem 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou vykonává 
funkce veřejného opatrovníka 

Mat.1139/2017/OS Ing. Krábek 

19. Změna Organizačního řádu MěÚ 
Anotace: 
Na základě jednání komise rozvoje 
města a požadavků vedení města byly 
provedeny změny v zařazení městského 
architekta (smlouva o dílo) do 
organizačního schématu města a 
zařazení pozice sociální manažerky 
(projekt sociálního začleňování) do 
odboru sociálního 

Mat.1128/2017/Taj p. tajemník 



 

20. Posouzení komunikačních kanálů 
Lepší místo a dotazovna 
Anotace: 
Rada města usnesením 
Usn.1074/2017/OPM uložila tajemníkovi  
MěÚ a komunitní koordinátorce, aby 
prověřili a případně navrhli společný 
systém odpovědí u komunikačních 
kanálů Dotazy a náměty a Lepší místo a 
předložili jej radě města k projednání do 
26.06.2017. Tento materiál je výsledkem 
jednání ze dne 13.6.2017 o této 
problematice a analýzy využívání obou 
kanálů občany města. 

Mat.1129/2017/Taj p. tajemník 

21. Vyhodnocení dotačního programu 
RM 
Anotace: 
Návrh na poskytnutí dotace z dotačního 
programu „Dotace rady města“, návrh 
na uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

Mat.1125/2017/STAR p. starosta 

22. Výběrové řízení – ředitel/ředitelka 
PO Sportis 
Anotace: 
Radě města je předkládá zápis o 
průběhu VŘ na obsazení funkce 
ředitel/ka PO SPORTIS a s posouzením 
uchazečů, které hodnotila komise 
stanovená radou města. 

 

Mat.1136/2017/MST p.místostarosta 

23. Souhlas s umístěním sídla 
Mikroregionu Žďársko, dobrovolný 
svazek obcí 
Anotace: 
Souhlas města s umístěním sídla 
svazku „Mikroregion  Žďársko, 
dobrovolný svazek obcí“ na adresu 
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár n.S. 

Mat.1141/2017/Star p. starosta 

24. Různé: 

 Zakázky malého rozsahu 

 Ing. Mrkos 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1131/2017/OP  dne 26.6.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- neschválení 
vyhlášení záměru 
Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

J. a M. K., Veselíčko k.ú. Veselíčko u ZR 
 
 
 

929/10 – zahrada  
- 83 m2,  
- pouze oplocená část 
 

Majetkoprávní vypořádání dlouhodobě 
užívaného oploceného pozemku před RD 
jako předzahrádka 
 

b) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

V. Š.,  Stržanov k.ú. Stržanov 
 

část – 3/1 – ost.pl.  
- cca – 21 m2 
 

Zarovnání pozemku u RD  

c) Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

M. K., ZR k.ú. Zámek ZR 
ul. Polní, ZR 2 

část 1155 – ost.pl. 
část 1156 – ost.pl. 
- ve výměře cca 1300 m2 

 

Výstavba rodinného domu  

d) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

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 

e) 
 

Pronájem rybníka 
- schválení dohody 
 

L. N., Znětínek k.ú,. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 

4212 – vodní plocha, 
rybník – 5542 m2 

Dohoda o nájmu a jeho ukončení po nabytí 
rybníka do vlastnictví města 
 

f) 
 

Věcné břemeno 
- změna přílohy -
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 – doplnění o aktuální přílohu KM 

g) 
 

Věcné břemeno 
- dodatek - schválení 
 

Společenství vlastníků 
domu Haškova 18, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Haškova, ZR 6 
 

6063/3 Přesah střechy - nové zastřešení v rámci 
modernizace BD 

h) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 
 

Společenství vlastníků 
domu Brodská 1868 – 
1870, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Brodská, ZR 3 

963/1 Výměna balkonů za nové lodžie v rámci 
stavebních úprav BD 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON a.s., České 
Budějovice 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Ferencova, ZR 2 
 

316, 483 Stavba - Žďár n.S., Ferencova: 
rekonstrukce NN 

j) 
 

Věcné břemeno 
-  schválení 

Satt a.s., ZR k.ú. Město ZR, 
ul. Libušínská, ZR 1 

2091/1 Stavba – Žďár nad Sázavou – Libušín, ul. 
Dolní, Libušínská – kabelový rozvod 
 



 

 

 Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 

 
a) 

Vyhlášení 
záměru na 
pronájem bytu 

44,52 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brněnská 
2228/10/7 

21,03 m2 + 
společné 
sociální 
zařízení 

bydlení  

 
b) 

Vyhlášení 
záměru na 
pronájem bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1905/33/15 

31,00 m2 bydlení  

 
c) 

Změna Pravidel 
pro pronájem 
bytů  

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
 

 bydlení  

 
d) 

Smlouva o 
nájmu bytu - 
prodloužení 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/19 

31,00 m2 bydlení  

 
e) 

Smlouva o 
nájmu bytu  

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/17 

31,00 m2 bydlení  

 
f) 

Smlouva o 
nájmu bytu  

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1871/30/18 

31,00 m2 bydlení  

 
g) 

Smlouva o 
nájmu bytu  

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/28 

31,00 m2 bydlení  

 
h) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Haškova 

2169/8/22 

38,22 m2 bydlení DPS 

 
i) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
203/11/62 

40,34 m2 bydlení DPS 

 
j) 

Dohoda o 
ukončení  
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
204/13/58 

 bydlení DPS 

 
k) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
2284/15/6 

47,29 m2 bydlení DPS 

l) Žaloba na 
vyklizení bytu  

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/21 

31,00 m2 bydlení  

 
m)  

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 

600 
Kč/m2/rok 

ZR 
Dolní ulice 
165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 

n) Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

nabídka 
Kč/m2/rok 

ZR, Nádražní 
1141/44 
(AZ Centrum) 

109,8m2 Prostory určené pro 
podnikání 


