
POŘAD 
75. schůze rady města konané dne 23. 10. 2017 

 
1.                                         Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 

2018 
Anotace: 
Kultura Žďár, PO předkládá v souladu 
s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO 
města ze dne 26.06.2017 návrh 
rozpočtu na rok 2018 

Mat.1208/2017/Kultura Ing. Lorencová 

2. Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2018 
Anotace: 
KMJS předkládá v souladu s Pravidly 
zřizovatele ve vztahu k PO města ze 
dne 26.6.2017 návrh rozpočtu na rok 
2018 

Mat.1228/2017/KMJS Mgr. Kratochvíl 

3. Změna užívání nebytových prostor 
v budově Dolní 1 
Host: p. Jakub Ouhrabka, předseda 
představenstva ComGate   14:00 
Anotace: 
Vzhledem k možnosti pronájmu 
dlouhodobě nevyužívaných prostor 
v 2.NP budovy Dolní 1 je nutné 
provedení stavebních úprav objektu, 
včetně vybudování parkoviště na 
pozemku vedle budovy. 

Mat.1265/2017/TSBM Ing. Kadlec 
 

4. Majetkoprávní jednání – RM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.1261/2017/OP JUDr. Prokopová 

5. Majetkoprávní jednání – ZM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.1262/2017/OP JUDr. Prokopová 

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

Mat.1263/2017/OP JUDr. Prokopová 

7. Vyřazení majetku, odpis pohledávek 
Anotace: 
Vyřazení nefunkčního majetku, vyřazení 
majetku, který nepodléhá majetkové 
evidenci (ochranné pomůcky) odpis 
nedobytných pohledávek, věci nalezené 
a předané MěÚ 
 

Mat.1264/2017/OP JUDr. Prokopová 

8. Souhlas vlastníka s místem 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. 

Mat.1248/2017/Pol. Ing. Komínková 

9. Přijetí daru 
Anotace: 
Žádost o schválení přijetí daru pro 
Základní uměleckou školu Františka 
Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo 
náměstí 4, příspěvkovou organizaci 

Mat.1254/2017/ZUŠ Mgr. Foralová 



10. Projekt strategického řízení PO Sportis 
pro období 2017-2023 
Anotace:  
V souladu s Pravidly zřizovatele ve 
vztahu k příspěvkovým organizacím 
města je předkládán Projekt 
strategického řízení PO SPORTIS na 
období 2017 - 2023 

Mat.1274/2017/Sportis  Dr. Kovařík 

11. Rezignace členů OV Stržanov 
Návrh nových členů OV 
Anotace: 
Návrh nových členů osadního výboru 
Stržanov vzhledem k rezignaci 
dosavadního osadního výboru 

Mat.1247/2017/OPM Ing. Prokop 

12. Lesní hospodářská osnova – nařízení 
RM č. 2/2017 
Anotace: 
Lesní hospodářská osnova (LHO) – 
vyhlášení záměru zadat zpracování 
„LHO Přibyslav“ – správní obvod města 
Žďár nad Sázavou formou nařízení rady 
města č. 2/2017 
 

Mat.1253/2017/OŽP Ing. Doubek 

13. Veřejná zakázka – správa hřbitovů 
Anotace: 
Výběrové řízení v režimu zákona o 
zadávání veřejných zakázek na správu 
veřejných pohřebišť města Žďár nad 
Sázavou 
 

Mat.1255/2017/OKS Ing. Wurzelová 

14. Odpis pohledávek – místní poplatek za 
komunální odpad 
Anotace: 
Návrh na odpis nedobytných a 
promlčených pohledávek z výběru 
místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
 

Mat.1256/2017/OKS Ing. Wurzelová 

15. MHD – úprava linek a jízdních řádů od 
1.1.2018 
Anotace: 
Návrh úpravy linek a jízdních řádů MHD 
dle výstupů ze zkušebního provozu 07-
09/2017 
 

Mat.1257/2017/OKS Ing. Wurzelová 

16. Schválení pojistných smluv – vozidla 
JSDH 
Anotace: 
Uzavření výhodnějších pojistných smluv 
o havarijním pojištění dvou zásahových 
vozidel (autocisterny) jednotky sboru 
dobrovolných hasičů (JSDH) Zámek 
Žďár. 

Mat.1258/2017/KŘ p. Šulc 



17. Monitoring finančního řízení PO – 
čtvrtletní zpráva 
Anotace: 
Na základě úkolu z Rady města č. 48, 
usnesení 915/2017/taj., je předkládána 
čtvrtletní zpráva o stavu finančního 
řízení a kontroly v příspěvkových 
organizacích města z SW Croseus 

Mat.1259/2017/OFKIA Ing. Bořilová 

18. Návrh řešení škodních událostí 
Anotace: 
Projednání návrhů škodní komise na 
řešení škodních událostí na majetku 
města 

Mat.1260/2017/Taj./OFKIA Ing. Bořilová 
p. tajemník 

19. Petice – bytový dům ul. Neumannova 
Anotace. 
Projednání petice „Nesouhlas 
s návrhem stavebních úprav investora o 
přebudování domu Neumannova 1101 
ve Žďáře nad Sázavou, s parkovacími 
plochami a trafostanicí“. Petice se týká 
záměru stavebních úprav a nástavby 
objektu bývalé družiny na ulici 
Neumannova 
 

Mat.1266/2017/ORUP Ing. Škodová 

20. Žádost Římskokatolické farnosti 
Žďár n. S. II 
Anotace: 
Žádost Římskokatolické farnosti Žďár 
nad Sázavou-II o rozšíření účelu použití 
dotace z programu „Obnova kulturních 
památek a obnova architektonicky 
cenných staveb“ na obnovu kostela sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
v roce 2017 
 

Mat.1267/2017/ORUP Ing. Škodová 

21. Průmyslová zóna Jamská II – příprava 
Anotace: 
Schválení přípravy průmyslové zóny 
v lokalitě mezi ulicí Jamská a ulicí 
Novoměstská 

 

Mat.1268/2017/ORUP Ing. Škodová 

22. Výsledky výběrového řízení – návrh 
úprav zeleně Stržanov 
Anotace: 
Rada města schvaluje výsledky 
výběrového řízení na dodavatele stavby 
„Návrh úpravy zeleně Stržanov“, Žďár 
nad Sázavou 

Mat.1270/2017/ORUP Ing. Škodová 

23. Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu města 
Anotace: 
Úprava čl. 1 bodu 9 „Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města 
Žďár nad Sázavou“ 

Mat.1249/2017/OF Bc. Vácová 



24. Odměny neuvolněných zastupitelů od 
1.1.2018 
Anotace: 
Realizace nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
414/2016 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných 
celků od 1.1.2018 

Mat.1250/2017OF Bc. Vácová 

25. Rozšíření účelu poskytnutého úvěru 
Anotace: 
Rozšíření účelu použití investičního 
úvěru ve výši 40 mil. Kč na náklady 
spojené s investicemi do technické 
infrastruktury Klafar, rekonstrukce kina 
Vysočina a rekonstrukcí povrchů ulic 
Kavanova a Mánesova, schváleného 
ZM 23. 3. 2017 usn. čj. 20/2017/OF/17 
dle návrhu dodatku. 
 

Mat.1252/2017/OF Bc. Vácová 

26. Rozpočtové opatření č. 7 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na 
změny příjmové a výdajové strany 
rozpočtu města v celkové výši 6.838 tis. 
Kč  rozpočtovým opatřením č. 7/2017 

Mat.1251/2017/OF Bc. Vácová 

27. Návrh na vyhlášení dotačních programů 
pro rok 2018 
Anotace. 
Návrh na vyhlášení dotačních programů 
města Žďáru nad Sázavou pro rok 2018 
v oblasti kultury, volného času a sportu. 
 

Mat.1269/2017/OŠKS Mgr. Lučková 

28. Vyhlášení dotačních programů pro 
sociální oblast 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě 
podporuje organizace z neziskového 
sektoru, které pracují v sociální a 
zdravotní oblasti. Tyto organizace 
většinu finančních prostředků získávají 
ze státního rozpočtu, z příspěvku Kraje 
Vysočina, od sponzorů a samotných 
klientů, pokud není služba ze zákona 
bezplatná. Určitou část nákladů pokrývá 
město Žďár nad Sázavou. Město 
dlouhodobě podporuje také spolky, které 
sdružují seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 

Mat.1271/2017/OS Ing. Krábek 



 

29. Podání žádosti Podpora prorodinné 
politiky 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje 
nabídku volnočasových a vzdělávacích 
aktivit pro cílovou skupinu rodin a 
seniorů. Z toho důvodu žádá o finanční 
podporu z Kraje Vysočina, Fondu 
Vysočina, a to z grantového programu 
Podporujeme prorodinnou a seniorskou 
politiku obcí 2017. Projekt Podpora 
prorodinné politiky je úspěšně 
realizován opakovaně. I v letošním roce 
se podává žádost o finanční podporu 
Kraje Vysočina. 

Mat.1272/2017/OS Ing. Krábek 

30. Darovací smlouva – nemocnice 
Anotace: 
Darovací smlouva o poskytnutí daru 
města Žďáru nad Sázavou Nemocnici 
Nové Město na Moravě 

Mat.1273/2017/OS Ing. Krábek 

31. Pověření opatrovníkem 
Anotace:  
Město Žďár nad Sázavou vykonává 
funkci veřejného opatrovníka a pracuje 
s občany omezenými ve svéprávnosti, a 
s občany, kde je vedeno řízení o 
svéprávnosti. 

Mat.1277/2017/OS Ing. Krábek 

32. Dotace od uvolněných zastupitelů 
Anotace: 
Návrh veřejnoprávní smlouvy na 
poskytnutí dotace od uvolněných 
zastupitelů, pověření starosty města 
uzavřením těchto smluv 

Mat.1275/2017/Star p. starosta 

33. 
Různé 

  

 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1261/2017/OP  dne 23.10.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

včetně objektu BD 
- vyhlášení záměru 

Bytové družstvo 
Naděje 2018, družstvo 
Revoluční 1902, ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 

1358– zast.pl. - 165 m2, 
souč.je stavba s č.p.1902 

1359– zast.pl. - 142 m2, 
souč.je stavba s č.p.1903 

1360– zast.pl. - 148 m2, 
souč.je stavba s č.p.1904 
 

Převod bytového domu na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

b) 
 

Výpůjčka pozemku 
- schválení 

ZO Českého 
zahrádkářského svazu 
Žďár n.S. kolonie 
Jamská, ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 

5336-travní por.-2200 m2 
5338-travní por.-1102 m2 
5339-travní por.-1405 m2 
5340-travní por.-707 m2 
 

Drobná pěstitelská činnost 
v zahrádkářské kolonii – rozšíření 
stávající výpůjčky po výkupech 
 

c) Souhlas s úpravou 
cesty 
- schválení 

Vlastníci soukromých 
pozemků v lokalitě pod 
rybníkem Siglovec – 
spoluvlastníci B., S. 
 

k.ú. Město Žďár 
lokalita Krejdy 

část 8927 – ost.pl., ost. 
komunikace 

Souhlas s úpravou příjezdové cesty ve 
vlastnictví města k soukromým 
pozemkům 

d) 
 

Věcné břemeno 
- doplnění VB 
- schválení 

M. Š., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Štursova,  ZR 7 

4669/1 Přesah střechy objektu - skladu 
zahradního nářadí u bytového domu 
 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Mgr. E. W., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Slavíčkova,  ZR 7 
 

4701/1 NTL plynovodní přípojka k RD 
 

f) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město Žďár 
ul. Na Prutech, ZR 5 
 

2469/1 Stavba - Žďár n.S.,Na Prutech 995: 
kab.smyčka NN 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město Žďár 
ul. Hrnčířská, ZR 3, 
lok. Klafar - III 
 

7998/18,8008/11,8008/12, 
8009/1, 8010/8, 8010/9, 
8010/10, 8024/1, 8025/1, 
8037/2, 8065/6, 8070/1 
 

Stavba - Žďár n.S., Klafar III/C1, 
rozšíření DS, město 



h) 
 

Smlouva zakládající 
právo provést 
stavbu 
- schválení 
 

Kraj Vysočina, Jihlava k.ú. Zámek ZR 
ul. U Křížku, ZR 3 
lokalita Klafar II 

774/90, 774/91, 774/92 Provedení terénních úprav a výsadby 
zeleně v rámci stavby „Transformace 
Domova Kamélie Křižanov II“ 
 

i) 
 

Prodej pozemků  
- upřesnění 
vyhlášení záměru 
 

Vlastní podnět k.ú. Město ZR 
ul. Barvířská, ZR 3 
lokalita Klafar III-C1 

Stavební místa 1-16 
Stavební místa 36-45 

Upřesnění pozemků – stavebních míst 
pro výstavbu řadových rodinných domů 
po vyhotovení návrhu geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku – nově 
vzniklé pozemky a upřesnění výměry 
 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1262/2017/OP  dne 23.10.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

včetně objektu BD 
- schválení kupní 
smlouvy 

Bytové družstvo 
Nástavba, družstvo 
Revoluční 1901/54, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 

č.p. 1899, 1900, 1901 
or. 54, 56, 58 na poz. 
1355, 1356 a 1357a 
pozemků 
1355– zast.pl. - 159 m2

 

1356– zast.pl. - 153 m2
 

1357– zast.pl. - 166 m2 

Převod bytového domu na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

b) 
 

Nabytí pozemků 
- schválení Smlouvy 
o budoucí KS 

Sallerova výstavba – 
Invest I, k.s. Otvice 
NewCo Immo CZ 
GmbH, Weimar, SRN 

k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská –  
ul. Jamská,  
ZR 1 

5349/14 – travní porost 
– 179 m2 
část 5345 – orná půda 
- cca 800 m2 
část 5347 – travní 
porost 
- cca 190 m2 
 

Výstavba místní komunikace, propojující  
ul. Brněnskou (od Penny Marketu) a ul. 
Jamskou 

c) Nabytí pozemku 
- schválení 

Správa železniční 
dopravní cesty s.p., 
Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská, ZR 1 

9540 – ost.pl., ost.kom. 
- 479 m2 

Částečně pro vybudování nové 
komunikace pro pěší 

d) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

P. D., Puklice 
 

k.ú. Zámek ZR 
lokalita Klafar II, ZR 3 

774/45 – orná půda 
- 3554 m2 

Budoucí výstavba v lokalitě Klafar II 

e) 
 

Uzavření dodatku 
č.4 ke KS a Dodatku 
č.1, 2 a 3  – 
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) 

Záměr na 
pronájem bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1905/33/20 

31,00 m2 bydlení  

 
b) 

Uzavření 
smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1932/43/29 

31,00 m2 bydlení  

 
c) 

Souhlas 
s podnájmem 
bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 
Revoluční 
1829/27/3 

byt v domě 
se závazky 

bydlení 

 
d) 

Schválení 
smlouvy o 
nájmu prostor 
sloužících 
podnikání 

1000 
Kč/m2/rok 

 

ZR 
Dolní ulice 

165/1 

 14,53 m2 prostory určené pro 
podnikání 

 
e) 

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 

600 
Kč/m2/rok 

ZR 
Dolní ulice 

165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 

 
f) 

Žádost o 
pronájem 
nebytových 
prostor 

nabídka 
  Kč/m2/rok 

ZR-3 
Okružní 
925/1 

110,60 m2 prostory určené pro 
podnikání 

 
g) 

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

nabídka 
Kč/m2/rok 

ZR 
náměstí 

Republiky 
č.p.294 

271,28 m2 prostory určené pro 
podnikání 




