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NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání 

 

ANOTACE: 
 
Dle přiložené tabulky 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání dle předloženého návrhu 

Starosta města Místostarosta města Tajemník MěÚ 
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Odbor komunálních služeb  Odbor rozvoje a územního 
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Odbor dopravy Odbor životního prostředí Odd. správy měst. lesů a rybníků 

Oddělení informatiky Odd. finanční kontroly a 
interního. auditu 

Městská policie 

Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 
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Předkládá: majetkoprávní odbor 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1242/2017/OP  dne 9.10.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Pronájem pozemku 

Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

V. P., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Na Prutech, ZR 5 

část 2925/1 – zahrada 
28 m2 
zbýv.část – výpůjčka 
 

Zahrádka u byt.domu, dále užívání a 
údržba zatravněného pozemku 

b) 
 

Výpůjčka pozemku 
- schválení 

B. B., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. V Zahrádkách ZR 3 

1022 – ost.pl., zeleň - 
135 m2 

Užívání a údržba zatravněného pozemku, 
bývalé zahrady u bytového domu 
 

c) Věcné břemeno 
- schválení  

Satt, a.s., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
lokalita Klafar III 
 

8009/1, 8010/10, 
8024/1, 8025/1, 8037/2, 
8065/6, 8070/1 

Kabelový rozvod TV v rámci stavby Žďár 
nad Sázavou, ul. Hrnčířská, ZR 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Povodí Vltavy, s.p. 
Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Jungmannova, ZR1 
 

2135 Výústní objekt dešťové kanalizace  
č. PV- 212/0101/V v rámci přípravy 
Realizace sportovní zóny – 1.etapa 
 

e) Darovací smlouva 
- schválení 

PKS okna a.s., ZR k.ú. Město Žďár 
různé lokality 

Finanční dar Výstavba nových a rekonstrukce 
stávajících dětských hřišť 
 

 



a) – Paní V. P., trvale bytem ZR 5, požádala o pronájem pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 2925/1 – zahrada v k.ú. Město Žďár ve výměře cca 
28 m2 – za účelem využití na zahrádku a části ve výměře cca 143 m2 – výpůjčku za 
účelem užívání a údržby zatravněného pozemku zahrady u bytového domu čp. 1001 na 
p. č. 2926 v k. ú. Město Žďár v ul. Na Prutech 1001/46, ZR 5, z důvodu vlastnictví bytu 
v uvedeném byt. domě (dar od rodičů). Dříve užívali tuto část pozemku na zahrádku na 
základě uzavřené nájemní smlouvy s městem ze dne 15.12.1999 rodiče žadatelky 
manželé J. a V. M., dříve bytem ZR 5, nyní Vysoké. Žadatelka má zájem nadále užívat 
tento pozemek částečně jako užitkovou zahrádku a částečně jako zatravněnou zahrádku 
a udržovat ji na vlastní náklady. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí 
s pronájmem a výpůjčkou  pozemku bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 2925/1 – 
zahrada ve výměře cca 28 m2 – za účelem využití na užitkovou zahrádku a části ve 
výměře cca 143 m2 – výpůjčka za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku 
zahrady na vlastní náklady (dle mapového podkladu) u bytového domu č.p. 1001 na p. č. 
2926 v k. ú. Město Žďár v ul. Na Prutech 1001/46, ZR 5.  

(příloha č. 1) 
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b) - Pan B. B., trvale bytem ZR 3, požádal o výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 1022 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 135 m2 v k. ú. 
Město Žďár – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku zahrady u bytového 
domu čp. 802 na p. č. 1020 v ul. V Zahrádkách 802/11, ZR 3 z důvodu vlastnictví bytu 
v uvedeném byt. domě (dědictví po rodičích). Dříve užívala tuto část pozemku na 
zahrádku na základě uzavřené nájemní smlouvy s městem ze dne 15. 12. 1999 matka 
žadatele pí M. B., dříve bytem ZR 3, která zemřela. Žadatel nemá zájem nadále užívat 
tento pozemek jako zahrádku, ale udržovat jej jako zatravněnou plochu, tak jako udržuje 
ostatní plochy kolem domu. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s výpůjčkou  
pozemku bez připomínek. 
 
- Rada města dne 28. 8. 2017 po projednání schválila vyhlášení záměru na výpůjčku 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 1022 – 
ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 135 m2 - za účelem užívání a údržby zatravněného 
pozemku zahrady (dle mapového podkladu) u bytového domu čp. 802 na p. č. 1020 
v k.ú. Město Žďár v ul. V Zahrádkách 11, ZR 3. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 29. 8. do 29. 9. 2017. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. B. B., trvale bytem ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to části p. č. 1022 – 
ostatní plocha, zeleň ve výměře 135 m2 - za účelem užívání a údržby zatravněného 
pozemku zahrady (dle mapového podkladu) u bytového domu čp. 802 na p. č. 1020 
v k.ú. Město Žďár v ul. V Zahrádkách 11, ZR 3. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 

(příloha č. 2) 
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c) - Společnost SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3, požádala o uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
na částech p. č. 8009/1, 8010/10, 8024/1, 8025/1, 8037/2, 8065/6 a 8070/1 - vše v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar III“, ZR 3 - za účelem vybudování kabelového 
rozvodu TV v ul. Hrnčířská, ZR 3 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – Klafar III, ul. 
Hrnčířská – kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, 
údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  

  
- Byl předložen GP č. 4278-43/2017 ze dne 26. 9. 2017 na vymezení rozsahu VB. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemků.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár 
nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 
– jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP 
č. 4278-43/2017 ze dne 26. 9. 2017 na částech p. č. 8009/1, 8010/10, 8024/1, 8025/1, 
8037/2, 8065/6 a 8070/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec 
Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kabelového rozvodu TV 
v lokalitě sídliště „Klafar III“ ZR 3 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Hrnčířská – 
kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a 
případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č.  3



JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa



JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa

JANTUP
Elipsa



JANTUP
Elipsa



JANTUP
Elipsa



d) - V souvislosti s realizací stavby města Žďáru nad Sázavou „Revitalizace sportovní zóny 
– 1. etapa“ v lokalitě sportovní zóny „Bouchalky“ ZR 1, je na části pozemku p. č. 2135 
v k. ú. Město Žďár umístěn stávající výústní objekt ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, který je zaústěn do vodního toku Sázava. Pozemek p. č. 2135 – vodní plocha 
v k. ú. Město Žďár je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí Vltavy, s. p. se sídlem 
Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5. Město Žďár nad Sázavou požádalo Povodí 
Vltavy, s. p. o majetkoprávní vypořádání pozemku v jejich vlastnictví z důvodu umístění 
uvedené stavby. Bylo dohodnuto, že po zhotovení GP pro vymezení rozsahu služebnosti 
bude řešeno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 
- Nyní byl předložen GP č. 4250-37/2017 ze dne 4. 7. 2017 pro vymezení rozsahu VB. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
ve prospěch města bez připomínek. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi ČR s právem hospodařit Povodí Vltavy, s. p. se 
sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 – jako povinným a městem Žďár nad 
Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí 
Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to dle GP č. 4250-
37/2017 ze dne 4. 7. 2017 na části p. č. 2135, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 8048, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění 
a provozování stavby výústního objektu (zaústěn do vodního toku Sázava) v rámci akce 
města Žďáru nad Sázavou „Revitalizace sportovní zóny – 1. etapa“ v lokalitě sportovní 
zóny „Bouchalky“ ZR 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, 
oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování předmětné 
stavby se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná 
sazba DPH. 

(příloha č. 4) 
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e) - Výsledkem jednání, uskutečněného mezi zástupci města Žďáru nad Sázavou a 
společností PKS okna a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 
65276507, je návrh darovací smlouvy, který je předkládán radě města k projednání a 
schválení. 
   
Počet stran:  1 

 
Počet příloh: 1  

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi 
městem Žďár nad Sázavou a společností PKS okna a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65276507, v předloženém znění. 

 (příloha č. 5) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:  
 
PKS okna a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 65276507 
DIČ: CZ65276507 
Bankovní spojení:    
Zastoupená Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva  
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,  
IČO 295841, DIČ CZ00295841 
Bankovní spojení:    
zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 

čl. I  
 
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar ve výši 400.000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun 
českých) na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících dětských hřišť ve městě Žďár nad 
Sázavou. 
 

čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši 400.000 Kč (slovy: čtyři sta  tisíc korun českých) přijímá a 
zavazuje se použít tento finanční dar k účelu, uvedeném v čl. I této smlouvy.  
 
 

čl. III  
Částka ve výši 400.000 Kč bude dárcem poukázána na účet obdarovaného vedený u  
banky číslo účtu: , variabilní symbol 2321 a to nejpozději do 28.2.2018. 
 
 

čl. IV  
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí 
a s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
9.10.2017. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

JANTUP
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Dárce výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí obdarovaný. 
 

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne ….. 
 
 
 
 
 
………………………………………..   ……………………………………… 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l     Ing. Petr Pejchal 
starosta města Žďáru nad Sázavou   předseda představenstva  
za obdarovaného     za dárce 
 
 
 
 




