
POŘAD 
91. schůze rady města konané dne 11.06.2018 

 
1.                                         Informace starosty Nového Města na 

Moravě p. Šmardy 
Ústní zpráva p. starosta 

2. Odvod finančních prostředků z fondu 
investic do rozpočtu města a plná moc 
pro PO SPORTIS 
Anotace: 
PO SPORTIS předkládá radě města 
návrh na odvod finančních prostředků 
z fondu investic organizace do rozpočtu 
města a plnou moc na realizaci 
odvodnění rychlobruslařského oválu. 

Mat.1590/2018/SPORTIS Dr. Kovařík 

3. Přijetí daru 
Anotace: 
Žádost o přijetí peněžního daru. 

Mat.1570/2018/4.ZŠ Dr. Ptáček 

4. Přijetí daru 
Anotace: 
Žádost o schválení přijetí darů pro 
Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, 
příspěvkovou organizaci, Okružní 
7239/73, Žďár nad Sázavou 

Mat.1579/2018/POMŠ Mgr. Klusáková 

5. Vyhlášení výsledků výběrového řízení 
na dodavatele stavby „Obytný soubor 
Klafar III – C2 – 1. a 2. etapa, Žďár n. S. 
Anotace: 
Rada města schvaluje výsledky 
výběrového řízení na dodavatele stavby 
„Obytný soubor Klafar III – C2 – 1.a 
2.etapa, Žďár nad Sázavou“. 

Mat.1565/2018/ORUP Ing. Škodová 

6. Centrum sociálních služeb – smlouva o 
přeložce – E.ON 
Anotace: 
V rámci přípravy stavby Centra 
sociálních služeb je nutné zajistit 
smlouvu o přeložce zařízení distribuční 
soustavy. 

Mat.1567/2018/ORUP Ing. Škodová 

7. Vyhlášení výsledků výběrového řízení 
na dodavatele stavby „Rekonstrukce 
sportovního areálu ZŠ Švermova 4, 
Žďár n. S. 
Anotace: 
Rada města schvaluje výsledky 
výběrového řízení na dodavatele stavby 
„Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ 
Švermova 4, Žďár nad Sázavou 

Mat.1566/2018/ORUP Ing. Škodová 

8. Křižovatka Neumannova Novoměstská 
– smlouva o přeložce – CETIN 
Anotace: 
V rámci přípravy stavby Křižovatka 
Neumannova x Novoměstská je nutné 
zajistit smlouvu o přeložce sítě 
elektronických komunikací. 

Mat.1568/2018/ORUP Ing. Škodová 



9. Smlouva o poskytnutí dotace „Zlepšení 
ekologické výchovy ve Žďáře n. S.“ 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost 
o dotaci kraje Vysočina do grantového 
programu. ,,Ekologická výchova 2018" 
na akci .,Zlepšení ekologické výchovy 
ve Žďáře nad Sázavou". 
Městu byla přiznána dotace ve výší 28 
tis. Kč na každoročně pořádané akce. 
 

Mat.1569/2018/ORUP Ing. Škodová 

10. Zrušení podlimitní veřejné zakázky na 
akci Energetické úspory byt. domů ve 
ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7. 
Anotace: 
Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2, 
písm. h) zákona č. 134/2016 Sb. ruší 
zadávací řízení  na akci  Energetické 
úspory bytových domů v ZR 3 - 
svobodárny č.3 a č.7. 
 

Mat.1589/2018/TSBM Ing. Kadlec 

11. Vyhodnocení DP Prezentace Žďáru n. 
S. v zahraničí 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí z dotačního 
programu Prezentace Žďáru nad 
Sázavou v zahraničí 2018, navržené 
Komisí pro mezinárodní a regionální 
spolupráci. 

Mat.1571/2018/OŠKS Mgr. Lučková 

12. Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“ 
Anotace: 
Vzdělávací akce pro žáky 4. tříd 
základních škol ve Žďáře nad Sázavou 
– environmentální výchova. 

Mat.1572/2018/OŠKS Mgr. Lučková 

13. Finanční dary Kraje Vysočina na rok 
2018. 
Anotace: 
Finanční dary Kraje Vysočina městu 
Žďár nad Sázavou – na podporu 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a na podporu 
zájmových a sportovních aktivit dětí a 
mládeže v prostorách škol a školských 
zařízení a na školních sportovištích na 
rok 2018. 
 
 

Mat.1584/2018/OŠKS Mgr. Lučková 

14. Majetkoprávní jednání RM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.1573/2018/OP JUDr. Prokopová 

15. Majetkoprávní jednání ZM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.1574/2018/OP JUDr. Prokopová 

16 Byty a prostory sloužící podnikání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.1576/2018/OP JUDr. Prokopová 



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

Mat.1577/2018/OP JUDr. Prokopová 

18. Sociální bydlení ve Žďáře n. S.  
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má možnost 
získat finanční podporu na pořízení 
sociálních bytů v rámci výzvy č. 80 
Integrovaného regionálního operačního 
programu. Jedná se o investiční dotaci, 
díky které dojde k naplňování 
Strategického plánu sociálního 
začleňování. 

Mat.1582/2018/OS Ing. Krábek 
Ing. Navrátilová 

19. Centrum sociálních služeb Žďár n.S. 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má možnost 
získat finanční podporu na výstavbu 
Centra sociálních služeb v rámci výzvy 
č. 82 Integrovaného regionálního 
operačního programu. Jedná se o 
investiční dotaci, díky které dojde 
k naplňování Strategického plánu 
sociálního začleňování. 

Mat.1583/2018/OS Ing. Krábek 
Ing. Navrátilová 

20. Změna opatrovníka 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou vykonává 
funkci veřejného opatrovníka a pracuje 
s občany omezenými ve svéprávnosti a 
s občany, u kterých je vedeno řízení o 
svéprávnosti. 

Mat.1587/2018/OS Ing. Krábek 

21. Účetní závěrka města Žďár nad 
Sázavou za rok 2017 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města ke 
schválení účetní závěrku města Žďáru 
nad Sázavou za rok 2017; schválení ÚZ 
vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích; zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a prováděcí vyhlášky 
k zákonu o účetnictví č. 220/2013 Sb., o 
požadavcích na schvalování účetních 
závěrek některých vybraných účetních 
jednotek (vyhláška naplňuje ust. § 4 
odst. 8 písm. w) ZoÚ) 

Mat.1563/2018/OF Bc. Vácová 



 

22. Závěrečný účet města Žďár nad 
Sázavou za rok 2017 
Přezkoumání hospodaření města za rok 
2017 
Anotace: 
Doporučení ZM ke schválení – 
Závěrečný účet města za rok 2017, 
sestavený podle § 17 zák. č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2017 
podle zák. č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. 
 

Mat.1564/2018/OF Bc. Vácová 

23. Rozpočtové opatření č. 4 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na 
změny příjmové a výdajové strany 
rozpočtu města v celkové výši 8.447 tis. 
Kč rozpočtovým opatřením č. 4/2018. 

Mat.1580/2018/OF Bc. Vácová 

24. Zhodnocení finančních prostředků 2017 
– 2018 
Anotace: 
Přehled zhodnocení části finančních 
prostředků v investičním horizontu 1 rok 
na základě usnesení ZM 23.03.2017. 

Mat.1581/2018/OF Bc. Vácová 

25. Sečení trávy 
Anotace: 
Aktuální situace v sečení trávy 

Mat.1578/2018/OKS Ing. Wurzelová 

26. Výstrojní řád Městské policie Žďár nad 
Sázavou 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je schválení 
výstrojního řádu městské policie. 

Mat.1585/2018/MP Mgr. Kunc 

27. Vyhodnocení dotačního programu rady 
města 
Anotace: 
Vyhodnocení dotačního programu rady 
města, schválení veřejnoprávní 
smlouvy, pověření starosty města 
uzavřením těchto smluv s jednotlivými 
žadateli. 

Mat.1586/2018/STAR p. starosta 

28. Veřejnoprávní smlouva na veřejnou 
zakázku malého rozsahu – Subregion 
Velké Dářko a Škrdlovice 
Anotace: 
Na základě žádosti starosty a předsedy 
svazku obcí Ivana Hořínka byla 
veřejnoprávní smlouva k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu 
doplněna o možnost využití SW 
používaného městem včetně ceny za 
tuto službu. 

Mat.1591/2018/Taj. p. tajemník 



29. Různé: 

 Schválení účasti zastupitele 
města na zahraniční služební 
cestě  
 

Ústní zpráva p. starosta 

 

 

 

PRO INFORMACI: 
Zápis ze zasedání Komise rozvoje a ŽP 
 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č.j. 1573/2018/OP dne 11.06.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru 
Farní sbor 
Českobratrské církve 
evangelické v Sázavě 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Zahradní, ZR 1 

p.č. 137/3 – ost.pl.  
– 669 m2 

Výstavba Komunitního centra – 
sborového domu 

b) 
 

Prodej pozemku  
- změna 
vyhlášeného záměru  
 

A. S., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 

část 5293 – ost.pl.  
část 5294 - zahrada 
část 5295 - zahrada 
část 5296 - ost.pl. 
- celkem cca 400 m2 
 

Výstavba rodinného domu – změna 
z důvodu existence sítí 

c) Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. J. M., 
Praha 

k.ú. Veselíčko u ZR část 1582/1 – ost.pl. 
cca 31 m2 
 

Zajištění vjezdu, práce na údržbě budovy 
a občasná možnost složení a naložení 
nákladu, bez oplocení, zatravnění  
 

d) 
 

Změna pachtu zem. 
pozemků 
- schválení Dodatku 
č. 3 

Vlastní podnět  
AGRO-Měřín, a.s. 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. U Křížku, ZR 3 
lok. Klafar II 

část 774/44 – orná půda 
- ve vým. 10233 m2 

Ukončení části pachtu dohodou – změna 
po GP - příprava záměru  

e) 
 

Pronájem pozemků 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

VESNA LIBEREC, 
spol. s r.o., Liberec 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Brněnská, ZR 1 
 
 

5510 – ost.pl. – cca 5 m2 Umístění reklamního poutače 

f) 
 

Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

R. D., ZR k.ú. Zámek Žďár 
ul. Lesní, ZR 2 
 
 

část 1147/1 – ost.pl. 
- cca 30 m2 

Okrasné rostliny a údržba zatravněného 
pozemku 
 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po GP 

Společenství vlastníků 
domu Špálova 40, ZR  
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Špálova, ZR 7 

4669/1 Umístění nového souosého potrubí pro 
odvod spalin – odkouření plynových 
kotlů pro BD, dále právo pro další 
stavební úpravy v rámci  oprav a 
modernizace BD 
 



h) Věcné břemeno 
- schválení změny 

Společenství vlastníků 
domu Neumannova 
49, 51, 53, ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 4 

3888, 3892 Výměna balkonů za lodžie, v 1.NP nově 
zřízené lodžie, oprava zateplení, 
bleskosvodu, rozšíř.průběž. chodníku 
v místě lodžií, v rámci stavby Oprava a 
modernizace BD – změna PD – změna 
umístění lodžií (změna přílohy)  
 

i) Věcné břemeno 
- schválení  

Společenství vlastníků 
domu  Okružní 1954, 
1955, 1956, ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

1326 Umístění nových železobetonových 
lodžií v rámci Stavebních úprav BD 
 

j) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

Společenství vlastníků 
Okružní 1962, 1963, 
ZR 3 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

1326 Umístění nových železobetonových 
lodžií v rámci Stavebních úprav BD 
 

k) 
 

Věcné břemeno 
- zrušení původního 
usnesení 
- schválení nové 
smlouvy 

E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

1952/3 Kabelové vedení NN a přípojková skříň – 
stavba Žďár n/S,Okružní:přípojka NN, 
garáž 1587 
 

l) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

E.ON Distribuce, a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Barvířská,  
K Milířům, ZR 3 
lok. Klafar III 

Viz text Zemní kabel VN, zemní kabel NN, 
zemnící páska, HDPE trubka, kabelové 
pilíře – stavba Žďár n/S,Klafar III: DS, 
TS, VN, NN 
 

m) 
 

Smlouva o 
zpracování osobních 
údajů a Smlouva o 
podmínkách Sdílení 
dat 
- schválení 

Asseco Solutions, a.s. 
Praha 

k.ú. Město Žďár 
ul. Žižkova, ZR 1 

 Poskytování služeb k softwarovému 
produktu a sdílení dat 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č.j. 1574/2018/OP dne 11.06.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí pozemku 

- schválení 
vlastní podnět 
J. J., Dolní Heřmanice 

k.ú. Město Žďár 
lok. za sídlištěm 
Vysočany, ZR 5 
 

8141 – orná p. – 6172 m2 
8143 – orná půda 13 121 
m2 

V blízkosti obce a případné směny 
pozemků 

b) 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 
 

Diecézní charita Brno k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR 1 
lok. Druhák  

garáž na pozemku 6362 Garáž Prefa v lok. Druhák – nevyužití 
nabídky předkupního práva stavby pro 
město  

c) 
 

Směna pozemků 
- schválení 
 

Podílnické obce a 
LDO Přibyslav 

k.ú. Radostín u Voj. 
Městce 
k.ú. Račín u Polničky 

nově dle GP 351/4 – lesní 
poz. – 1337 m2 za 
310/7 – 42 m2 
310/8 – 97 m2 
310/14 – 82 m2 
310/15 – 1120 m2 
vše lesní pozemky 
 

Směna pozemků podílnických obcí a LD 
a následná směna s AOPK ČR – správa 
CHKO 

d) 
 

Směna pozemků  
- schválení 
 

T. V. k.ú. Město ZR 
místní část Mělkovice 
 

8620-travní porost 
 – 164 m2 za 
8575-orná půda – 23 m2 
8436-ost.pl. – 351 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání stávající cesty 
za účelem jejích úprav 

 



 
 

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  
Brodská 

1825/11/18 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
b) 

Změna smlouvy 
o nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1871/30/35 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
c) 

Změna smlouvy 
o nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1876/27/14 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
d) 

Změna smlouvy 
o nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/19 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
e) 

Ukončení 
Smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
204/13/35 

 
42,32 m2 

bydlení DPS 

 
f) 

Uzavření 
Smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
204/13/21 

 
40,34 m2 

 bydlení DPS 

 
g) 

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 

600 
Kč/m2/rok 

ZR 
Dolní ulice 

165/1 

 
dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 

 
h) 

Prodloužení 
záměru 

 
nabídka 

Kč/m2/rok 

ZR 
náměstí 

Republiky 
č.p.294 

 
271,28m2 

prostory určené pro 
podnikání 

 
i) 

Souhlas 
s umístěním 
sídla 

 
-- 
 

ZR 
Jihlavská 
2283/28 

 
 

-- 

prostory určené pro 
podnikání 

 
j) 

Schválení 
podnájmu 

360 
Kč/m2/rok  

ZR 
Jihlavská 
2283/28 

 
83,38 m2 

prostory určené pro 
podnikání 

 
k) 

Smlouva o 
nájmu 

 
250.000 
Kč/rok 

 

ZR 
Havlíčkovo 

náměstí 

 
knihovna 

prostory určené pro 
podnikání 

 
l) 

Žádost o slevu 
nájmu 

1000 
Kč/m2/rok 

 

ZR 
Dolní ulice 

165/1 

kanceláře 
516, 518, 

519 

prostory určené pro 
podnikání 


