
POŘAD 
89.  schůze rady města konané dne 3.5.2018 v 16:00 

 

1. Žádost o podporu projektu MAP II – 
ORP Žďár n. S. 
Anotace: 
Podání žádosti o podporu projektu 
Místní akční plán vzdělávání II ORP 
Žďár nad Sázavou 

Mat. 1527/2018/MST p. místostarosta 

2.  Souhlas s uzavřením smlouvy o 
partnerství. 
Anotace: 
Žádost o souhlas s uzavřením 
partnerské smlouvy s finančním 
příspěvkem uzavřené podle § 1746 
odst.2 zákona č.89/2012 Sb., občanský 
zákoník mezi Krajem Vysočina a 
Základní školou Žďár nad Sázavou, 
Palachova 2189/35, příspěvková 
organizace. 

 

Mat.1552/2018/ZŠ Pal. Mgr. Bernardová 

3. Souhlas se zapojením ZŠ Švermova  
do projektu Kraje Vysočina 
Anotace: 
Souhlas se zapojením Základní školy 
Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do 
projektu Kraje Vysočina „Učíme se ze 
života pro život“, reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 
jako partnera. 

 

Mat. 1550/2018/4.ZŠ PaedDr. Ptáček 

4. Souhlas se zapojením ZŠ 
Komenského 6 do projektu Kraje 
Vysočina 
Anotace: 
Souhlas se zapojením Základní školy 
Žďár nad Sázavou, Komenského 64 do 
projektu Kraje Vysočina – „Učíme se ze 
života pro život“ – reg. č.: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 
jako partnera. 

 

Mat. 1551/2018/3.ZŠ Mgr. Kuttelwascher 

5.                                         Vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele stavby „Rekonstrukce 
budovy bývalé vodárny na učebny 
pro neformální a zájmové 
vzdělávání“ 
Anotace: 
Rada města vyhlašuje výběrové řízení 
na dodavatele stavby „Rekonstrukce 
budovy bývalé vodárny na učebny pro 
neformální a zájmové vzdělávání“ 

Mat. 1528/2018/ORUP Ing. Škodová 



6. Vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele stavby „Rekonstrukce 
sportovního areálu ZŠ Švermova 4, 
Žďár nad Sázavou“ 
Anotace: 
Rada města vyhlašuje výběrové řízení 
na dodavatele stavby „Rekonstrukce 
sportovního areálu ZŠ Švermova 4, 
Žďár nad Sázavou“ 

 

Mat. 1529/2018/ORUP Ing. Škodová 

7. Vyhlášení výsledků výběrového 
řízení na dodavatele stavby 
„Revitalizace sportovní zóny – Žďár 
nad Sázavou“ 
Anotace: 
Rada města schvaluje výsledky 
výběrového řízení na dodavatele stavby 
„Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad 
Sázavou“. 

 

Mat. 1530/2018/ORUP Ing. Škodová 

8. Smlouva s ŘSD – křižovatka 
Neumannova x Novoměstská 
Anotace: 
K povolení úprav křižovatky 
Neumannova x Novoměstská je 
navržena smlouva s Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR pro zásah do pozemků 
v majetku státu 

Mat. 1548/2018/ORUP Ing. Škodová 

9. Majetkoprávní jednání RM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat. 1531/2018/OP JUDr. Prokopová 

10. Majetkoprávní jednání ZM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat. 1532/2018/OP JUDr. Prokopová 

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

Mat. 1533/2018/OP JUDr. Prokopová 

12. Volba přísedící Okresního soudu 
Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
Volba přísedící na volební období 2018 
– 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad 
Sázavou. 

Mat. 1549/2018/OP JUDr. Prokopová 

13. Výsledky konkurzního řízení na 
ředitele ZŠ Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 
Anotace: 
Návrh konkurzní komise na vhodného 
uchazeče pro výkon funkce ředitele/ky 
příspěvkové organizace Základní školy 
Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

Mat. 1536/2018/OŠKS Mgr. Lučková 



 

14. Výsledky konkurzního řízení na 
ředitele ZŠ Žďár nad Sázavou, 
Komenského 2 
Anotace: 
Návrh konkurzní komise na vhodného 
uchazeče pro výkon funkce ředitele/ky 
příspěvkové organizace Základní školy 
Žďár nad Sázavou, Komenského 2 

Mat. 1537/2018/OŠKS Mgr. Lučková 

15. Darovací smlouvy 
Anotace: 
Návrh na uzavření darovacích smluv 
mezi městem Žďár nad Sázavou a 
firmami ŽĎAS a.s.,ComGate, a.s. a 
firmou SATT a.s. 

Mat. 1538/2018/OŠKS Mgr. Lučková 

16. Rozpočtové opatření č. 3 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na 
změny příjmové a výdajové strany 
rozpočtu města v celkové výši 24.336 
tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 
3/2018. 

Mat. 1539/2018/OF Bc. Vácová 

17. OZV č. 2/2018 o místních poplatcích 
Anotace: 
Návrh nové vyhlášky o místních 
poplatcích a zrušení stávající vyhlášky 
č. 5/2010, 2/2012 a 5/2017 o místních 
poplatcích na základě doporučení 
oddělení dozoru MV ČR. Dochází 
k oddělení poplatků vybíraných odborem 
finančním a odborem komunálních 
služeb. 
Předkládaný návrh se týká místních 
poplatků spravovaných odborem 
finančním  - místní poplatek ze psů, 
místní poplatek z ubytovací kapacity a 
místní poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt. 

Mat. 1540/2018/OF Bc. Vácová 

18. Žádost Nemocnice Nové Město na 
Moravě 
Anotace: 
Poskytnutí finanční výpomoci na 
pořízení vybavení pokojů intenzivní 
péče dětského oddělení Nemocnice 
Nové Město na Moravě. 

Mat. 1541/2018/OS Ing. Krábek 

19. Vyhodnocení DP Dotace pro 
poskytovatele soc. a zdravot. Služeb 
Anotace: 
Vyhodnocení žádosti dotačního 
programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb 2018“ 

Mat. 1542/2018/OS Ing. Krábek 

20. 
Prorodinná politika – smlouvy 

Mat. 1543/2018/OS Ing. Krábek 



 

21. Dotace Oblastní charita ZR a Svaz 
důchodců ČR 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje 
aktivity organizací, které pracují 
s občany města nebo se o ně starají. 
Dotace mohou být poskytnuty v rámci 
dotačního programu nebo 
 jako individuální dotace. 
 K poskytnuté dotaci se uzavírá 
veřejnoprávní smlouva. 

Mat. 1544/2018/OS Ing. Krábek 

22. Značení cyklotrasy z Polničky do 
Hamrů n. S. 
Anotace: 
Komise rozvoje města a životního 
prostředí na svém 30. jednání se 
usnesla a doporučuje radě města, aby 
bylo zrealizováno dopravní značení ve 
spolupráci s Krajem Vysočina formou 
vodorovného a svislého dopravního 
značení na trase Polnička – Hamry nad 
Sázavou. 

Mat. 1545/2018/oPM Ing. Prokop 

23. Návrhy na řešení soužití ptactva a 
obyvatel města 
Anotace: 
Komise rozvoje města a životního 
prostředí na svém 30. jednání se 
usnesla a doporučuje radě, aby městský 
úřad si vyžádal od CHKO návrh 
technického řešení na trvalé udržitelné 
soužití kavek a dalšího ptactva a občanů 
Žďáru nad Sázavou 3, aby nedocházelo 
k poškozování majetku a nebyly 
porušovány hygienického podmínky. 

Mat. 1546/2018/oPM Ing. Prokop 

24. Smlouva MA 21 
Anotace: 
Návrh na  uzavření smlouvy  
o poskytnutí dotace mezi městem Žďár 
nad Sázavou a Krajem Vysočina. 
 

Mat. 1534/2018/Star p. starosta 

25. Smlouva s Rádiem Petrov na r. 2018 
Anotace: 
Město  Žďár nad Sázavou navazuje pro 
rok 2018 mediální spolupráci s Rádiem 
Petrov. Součástí této spolupráce je 
především propagace kulturních akcí 
města prostřednictvím zpravodajství a 
vstupů moderátorů. K této aktivitě je 
nyní předkládána radě města Smlouva 
s Rádiem Petrov. 

Mat. 1535/2018/Star. p. starosta 

26. Hodnocení ředitelů neškolských PO 
města 

Ústní zpráva p. tajemník 

27.  Různé   



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 89 -  č.j. 1531/2018/OP dne 3.05.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru 
 

J. K.,  
Veselíčko  

k.ú. Veselíčko u ZR 
místní část Veselíčko 
 

část 929/1 – ost.pl., ost. 
kom. – cca 84 m2  
část 1682 – ost.pl., jiná 
pl. – cca 17 m2  
 

Majetkoprávní vypořádání pozemku u 
RD 
 

b) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 
 

J. M.,  
Hamry n.S. 
 

k.ú. Město ZR 
lok. garáží u PŠ 
ul. Vodárenská, ZR 4 
 

3464 – zast.pl. - 20 m2 Legalizace právního vztahu k pozemku 
zastavěného zděnou garáží 
 

c) Pronájem pozemku 
- prodloužení 
pronájmu 
- schválení 

OBUV Halouzka,s.r.o., 
ZR 
L. K., ZR  

k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, ZR 6 

6400 zast.pl.- 149 m2

 
6401 zast.pl.- 127 m2 

část.6402 - ost.pl.- 160m2 

Prodloužení pronájmu pozemku o 1 rok 
- pod prodejnou OBUV Halouzka, 
- prodejnou použitého zboží z dovozu 
- pod objektem provozovny rychlého 
občerstvení  v lokalitě nádraží 
 

d) 
 

Pronájem a výpůjčka 
pozemku 
- schválení 
 

M. a V. B,  
ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Jiřího z Poděbrad, 
ZR 1 
 

697 – ost.pl., zeleň  
- 40 m2  
- 56 m2 

 

Zahrádka u BD, zbývající část - údržba 
zatravněného pozemku na vlastní 
náklady 

e) 
 

Pronájem a výpůjčka 
pozemku 
- schválení  
 

M. N., 
Bohdalov 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 
 

1015 – ost.pl., zeleň  
- 50 m2  
 

 

Zahrádka u BD, zbývající část - údržba 
zatravněného pozemku na vlastní 
náklady 

f) Prodej pozemku 
- odpověď na dopis 
k vyhlášenému 
záměru 
 

Ing. L. G.,  ZR k.ú. Město ZR 
ul. Veselská, ZR 1 

119/9 – ost.pl.-236 m2 
č.119/13 – ost.pl. 
 

Výstavba víceúčelového objektu IOOV  

g) Věcné břemeno 
- změna umístění 
schválení  

Český 
hydrometeorologický 
ústav, přísp.org., 
Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR 1 
 

7671 
 

Umístění a provoz limnigrafické stanice – 
změna přílohy - posunutí stavby cca o 13 
m po toku  



h) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  
 

Satt a.s., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Vrchlického, ZR 1 
 

630/1 Kabelový rozvod TV  
Stavba – Žďár n.S. – ul. Vrchlického – 
optický kabelový rozvod 
 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  
 

Satt a.s., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Nádražní, ZR 1 
 

261, 290, 273/1, 430, 
431, 644/3, 464, 644/1 

Kabelový rozvod TV 
Stavba – Žďár n.S. – ul. Nádražní  – 
optický kabelový rozvod 
 

 



Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 89 - 1532/2018/OP dne 3.5.2018: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků  

- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

Manž. V. a B. M., 
Čenkov 

k.ú. Město ZR 
lok. PZ Jamská, ZR 1 
 

část 9525/1 – orná p. 
část 9523/1 – orná p. 
ve výměře cca 450 m2  
 

Rozšíření areálu firmy v PZ Jamská 
 

b) Prodej pozemku  
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. A. L.,  
Želešice 
 

k.ú. Stržanov 
lok. za býv.skládkou, 
směr Světnov 
 

část 324/4 – orná půda  
- cca  m2 

Scelení se sousedními pozemky 
v soukromém vlastnictví 

c) 
 

Nabytí nemovitosti 
- využití nabídky 
- nevyužití nabídky 
 

Agrovysočina, a.s. 
Měřín 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Horní, ZR 1 

349 – zast.pl. -1275 m2 
součástí je stavba obč. 
vybavenosti s č.p.1687 
  

Nabídka vlastníka nemovitosti  – žádost 
o vyjádření zájmu města o koupi budovy 

d) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

Manželé E. a M. P., 
ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Lučiny, ZR 1 

část 5611 – ost.pl. 
nově dle GP 5611/2 -  
41 m2  
 

Umožnění přístupu a příjezdu k soukr. 
pozemku p.č. 5568 
 

e) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, správa 
Jihlava 
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Santiniho, ZR 2 

75/38 – ost.pl., silnice  
- 65 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání stavby po 
dokončení (silnice I. třídy) 

f) 1. Prodej pozemku 
- schválení 
 
 
 
 
2. Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

J. V., ZR 
manž. R. a I. F., ZR 
P. J., ZR 
 
 
 
 
Vlastní podnět 
 

k.ú. Město ZR 
ul. U Malého lesa,ZR 3 
 
 
 

část 7310–ost.pl. a 7311/1 
– trav.porost nově dle GP  
7310/2 – ost.pl.-378 m2 
7311/5 – ost.pl.-  94 m2 
7310/3 – ost.pl.-374 m2 
7311/6 – ost.pl.-100 m2 
7311/4 – ost.pl.-951 m2 
 
7311/3 – ost.pl.-982 m2 

Realizace podnikatelských záměrů  

g) Prodej pozemku 
- uzavření dodatku č. 1 
ke Kupní smlouvě a 
smlouvě o zřízení 
předkupního práva 
- schválení 

T. V., ZR 
J. K., ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Haškova, ZR 6 

p.č. 6065 – zast.pl. 
- 302 m2 

Sjednocení vlastnictví pozemku a stavby 
– zast.  objektem technického vybavení 
č.p. 2172 (pův.Satt a.s.) nyní v soukr. 
vlastnictví – přestavba objektu na 
polyfunkční bytový dům Výměnička – 
sjednocení termínu k dokončení stavby 



h) Uzavření dodatku č.5 
ke KS a Dodatku č.1, 
2, 3 a 4 Kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení př. 
práva  – 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) 

Změna smlouvy 
o nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1871/30/36 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
b) 

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 

600 
Kč/m2/rok 

ZR 
Dolní ulice 

165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 


