
Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75 

 DNE: 23.10.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1248/2017/POL 

 

NÁZEV: 
Souhlas vlastníka s umístěním sídla 

 

 

ANOTACE: V souladu s právními předpisy předkládá ředitelka PO Poliklinika Žďár 
nad Sázavou ke schválení souhlas s umístěním sídla společnosti MUDr. Kvasnička s.r.o. 
 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání Souhlasí s umístěním sídla obchodní společnosti MUDr. 
Kvasnička s.r.o., IČ…….. v budově č.p. 1699/4, která je součástí pozemku p.č.  3362 
v katastrálním území Město Žďár. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

 

Předkládá: 

 

 

 



Název materiálu: 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 

V souladu s právními předpisy předkládáme ke schválení udělení souhlasu s umístěním 
sídla společnosti MUDr. Kvasnička s.r.o. . MUDr. Kvasnička má pronajatou ordinaci 
v budově Polikliniky, kde působí jako fyzická osoba. Nyní mění formu s tím, že fyzickou 
osobu mění na právnickou osobu s názvem MUDr. Kvasnička s.r.o. a žádá o udělení 
souhlasu vlastníka s umístěním sídla. MUDr. Kvasnička je bezproblémové nájemník, své 
závazky vůči organizaci vždy včas plní. 

 

 
Geneze případu 
 
 
Návrh řešení 

 Udělit souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Rada města souhlasí s umístěním sídla obchodní společnosti MUDr. Kvasnička 

s.r.o., IČ…….. v budově č.p. 1699/4, která je součástí pozemku p.č.  3362 

v katastrálním území Město Žďár. 

 Rada města nesouhlasí s umístěním sídla obchodní společnosti MUDr. 

Kvasnička s.r.o., IČ…….. v budově č.p. 1699/4, která je součástí pozemku p.č.  

3362 v katastrálním území Město Žďár. 

Doporučení předkladatele 

 
Předkladatel doporučuje schválení navrhovaného usnesení 

 

 
Stanoviska  
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Souhlas vlastníka s umístěním sídla 

 
 
 
 
 
 



 
 

Souhlas vlastníka s umístěním sídla 
 
 

jako vlastník stavby s č.p. 1699, která je součástí pozemku p.č. 3362, zastavěná plocha a 
nádvoří,  zapsaná na LV 1, pro k. ú. Město Žďár, v obci Žďár nad Sázavou 
 
 
prohlašuje, že souhlasí 
 
 
 
s umístěním sídla obchodní společnosti MUDr. Kvasnička s.r.o., IČ……se sídlem 
Studentská 1699/4, 591 01  Žďár nad Sázavou, založené notářským zápisem ze dne 
27.9.2017 vyhotoveným JUDr. Tomášem Strnadem, notářem se sídlem v Třebíči, 
Jungmannova 1, ve shora uvedené stavbě na adrese Studentská 1699/4, 591 01  Žďár 
nad  Sázavou 
 
 
 
 
 
Ve Žďáru nad Sázavou dne 


