
POŘAD 
92. schůze rady města konané dne 25.06.2018 

 
1.                                         Prodej nepotřebného majetku 

Anotace: 
Prodej nepotřebného majetku 

Mat.1592/2018/Pol. Ing. Komínková 

2. Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve 
třídách a příspěvek na spolufinancování 
asistenta pedagoga. 
Anotace: 
Ředitel školy žádá v souladu s §23, odst. 5, 
zákona č. 561/2004 Sb. o udělení výjimky 
z nejvyššího počtu žáků: 

a) v jedné třídě zřízené dle §16, odst. 9, 
vyhlášky č. 27/2016, oboru vzdělání 
Základní škola speciální 

b) ve dvou třídách oboru vzdělání Základní 
škola 

dále pak o příspěvek na spolufinancování 
asistenta pedagoga. 

Mat.1601/2018/3.ZŠ Mgr. Kuttelwascher 

3. Smlouva na obsluhu a vývoz kontejnerů na 
sběr tříděného textilu 
Anotace: 
Smlouva na správu kontejnerů na textil, které 
jsou ve vlastnictví města. 

Mat.1594/2018/OKS Ing. Wurzelová 

4. Pronájmy míst pro farmářské trhy, provozní 
řád farmářských trhů 
Anotace: 
Návrh úpravy provozního řádu farmářských trhů 
a způsobu pronájmu prodejních míst pro 
farmářské trhy. 

Mat.1595/2018/OKS Ing. Wurzelová 

5. Pronájem stožárů VO pro reklamní účely 
Anotace: 
Návrh nájemní smlouvy na stožáry VO ve 
vlastnictví města za účelem umístění reklamních 
zařízení. 

Mat.1596/2018/OKS Ing. Wurzelová 

6. Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Údržba 
zeleně ZR - sečení“  
Anotace: 
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky 
na údržbu travnatých ploch města. 

Mat. 1602/2018/OKS Ing. Wurzelová 

7. Ukládání odpadů města na skládku 
Anotace: 
Projednání nabídky na převzetí a uložení odpadů 
na skládce společností AVE Vysočina s.r.o. 

Mat.1605/2018/OKS Ing. Wurzelová 

8. Souhlas s přijetím darů 
Anotace: 
Žádost o schválení přijetí darů pro PO ZUŠ 
Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo 
náměstí 4, příspěvkovou organizaci. 

Mat.1593/2018/ZUŠ Mgr. Foralová 

9. Aktualizovaný odpisový plán pro rok 2018 
Anotace: 
Aktualizovaný odpisový plán pro rok 2018 
Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár 
nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové 
organizace. 

Mat.1597/2018/ZUŠ Mgr. Foralová 



10. Výsledek veřejné zakázky 
Anotace: 
Seznámení s výsledkem veřejné zakázky a 
schválení nových přehledů úhrad.  

Mat.1617/2018/POSSm Mgr. Šerák 

11. Likvidace majetku 
Anotace: 
Souhlas s likvidací investičního majetku 

Mat.1618/2018/POSSm Mgr. Šerák 

12. Vyhodnocení dotačního programu Ediční 
činnost 
Anotace: 
Návrh na vyhodnocení dotačního programu 
Ediční činnost 2018. 

Mat.1613/2018/OŠKS Mgr. Lučková 

13. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.1598/2018/OP JUDr. Prokopová 

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

Mat.1599/2018/OP JUDr. Prokopová 

15. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro 
výstavbu RD 
Anotace: 
Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro 
výstavbu RD v ulici U Křížku – lokalita Klafar, 
Žďár nad Sázavou 3, jehož součástí jsou 
Závazné regulativy, Pravidla prodeje a mapový 
podklad. 

Mat.1600/2018/OP JUDr. Prokopová 

16. Doplnění pořadníku DPS 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má k dispozici celkem 
213 bytů v DPS. Ročně požádá o přidělení bytu 
v DPS asi 50 klientů. Při splnění všech kritérií 
jsou zapsáni do seznamu uchazečů, z něhož 
vybíráme zájemce s nejvyšším předpokladem 
využití pečovatelské služby. Z těchto osob je 
sestaven pořadník schvalovaný radou města. 

Mat.1609/2018/OS Ing. Krábek 

17. Doplnění pořadníku DPS – uzavření smlouvy 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má k dispozici celkem 
213 bytů v DPS. Ročně požádá o přidělení bytu 
v DPS asi 50 klientů. Při splnění všech kritérií 
jsou zapsáni do seznamu uchazečů, z něhož 
vybíráme zájemce s nejvyšším předpokladem 
využití pečovatelské služby. Z těchto osob je 
sestaven pořadník schvalovaný radou města. 

 

Mat.1610/2018/OS Ing. Krábek 

18. Strategie Centrum 
Anotace: 
Strategie Centrum a informace o projednání 
s veřejností včetně výsledků ankety a návrhu 
harmonogramu přípravy a realizace jednotlivých 
lokalit. 

Mat.1603/2018/ORUP Ing. Škodová 

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

Mat.1606/2018/ORUP Ing. Škodová 



 

20. Změnové listy „Návrh úpravy zeleně 
veřejných prostranství v místní části města 
 Žďár nad Sázavou  - Stržanov“ 
Anotace: 
Rada města schvaluje Změnové listy „Návrh 
úpravy zeleně veřejných prostranství v místní 
části města Žďár nad Sázavou – Stržanov“ 

Mat.1607/2018/ORUP Ing. Škodová 

21.  Vyhlášení programu „Obnova kulturních 
památek a obnova architektonicky cenných 
staveb“ 
Anotace: 
Vyhlášení programu pro poskytnutí dotace na 
obnovu kulturních památek a architektonicky 
cenných staveb 
nacházejících se na katastrálním území města 
Žďáru nad Sázavou. 

Mat.1614/2018/ORUP Ing. Škodová 

22. Změna č. 1 územního plánu Žďáru nad 
Sázavou – schválení pořízení 
Anotace: 
Návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu 
Žďár nad Sázavou. 

Mat.1615/2018/ORUP Ing. Škodová 

23. Změna č. 1 územního plánu Žďáru nad 
Sázavou – částečná revokace usnesení 
Anotace: 
Schválení částečné revokace usnesení 
zastupitelstva města ve věci pořízení změny č. 1 
územního plánu Žďár nad Sázavou. 

Mat.1616/2018/ORUP Ing. Škodová 

24. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu komisí Rady 
města Žďáru nad Sázavou 
Anotace: 
V platném Jednacím řádu komisí Rady města 
Žďáru nad Sázavou schváleném radou města 
dne 21. 9. 2015 pod JČ 376/2015/STAR byl 
zjištěn rozpor s ustanovením § 122, odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Dodatek č. 1 
upravuje původní Jednací řád komisí Rady města 
Žďáru nad Sázavou. 

Mat.1611/2018/OPM Ing. Prokop 

25. Ceny propagačních materiálů města 
Anotace: 
Jedná se o stanovení prodejních cen pořízených 
propagačních materiálů – lahev na vodu, kniha 
Žďársko z nebe. 

Mat.1612/2018/OPM Ing. Prokop 

26. Informace o změně financování matriky 
Anotace: 
MV ČR připravuje pro návrh rozpočtu nový tzv. 
výkonový model financování matriční agendy pro 
rok 2019, který je postavený na počtech 
prvozápisů narození, sňatků a úmrtí ve správním 
obvodu. Vzhledem k tomu, že většina narození a 
úmrtí je zapisována v místě nemocnice, dojde 
k výraznému snížení příspěvku na výkon státní 
správy financujícího část nákladů agendy matrik. 

Mat.1608/2018/Taj. p. tajemník 

27. 
Různé 

  

 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č.j. 1598/2018/OP dne 25.06.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Směna pozemku 

- vyhlášení záměru 
ČR – právo 
hospodaření -  
Katastrální úřad pro 
Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě 
 

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

část p.č. 7322 – ost.pl., 
zeleň – cca 8 m2 za 
část p.č. 7271 – ost.pl., 
část p.č. 7320 – ost.pl., 
část p.č..7636 – ost.pl. – 
celkem  vým.cca 50 m2 

Majetkoprávní vypořádání hranic 
pozemků před budovou katastrálního 
pracoviště ZR 

b) 
 

Smlouva  
- schválení 

SVK Žďársko, ZR k.ú. Stržanov 201/1, 202/1, 254/61, 
254/80, 254/84 

Souhlas s umístěním a provedením 
stavby – Žďár nad Sázavou - novostavba 
kanalizace  Stržanov 
 

c) Věcné břemeno 
- schválení  

Společenství vlastníků 
domu  Brodská 1973 a 
1974, ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Brodská, ZR 3 

1292 Přístavba  zavěšených betonových lodžií 
v rámci stavebních úprav BD 
 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

WIKI spol. s r.o., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Brodská, ZR 3 

1066/3 Bezbarierový vstup do prodejny Barvy, 
Laky v rámci stavby Stavební úpravy a 
změna užívání v obch.domě Brodská 
1835/10, ZR 3 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

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

k.ú. Stržanov Viz text Zemní kabel NN, přípojkové skříně a 
rozpojovací přípojkové skříně – stavba 
Stržanov: rekonstrukce NN 
 

f) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

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

k.ú. Stržanov 389, 404 Zemní kabel NN - stavba Stržanov:Strž: 
rekonstrukce TS Strž, NN 
 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

T – Mobile Czech 
Republic a.s., Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Nádražní, Sadová, 
ZR 1 
 

Viz text Vybudování vysokorychlostního optic. 
připojení  
 

h) Věcné břemeno 
- schválení  

T – Mobile Czech 
Republic a.s., Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. V Lískách, Na 
Úvoze, K Přehradě,  
ZR 5 

Viz text Vybudování vysokorychlostního optic. 
připojení v části Vysočany 
 



 

 

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 

1936/35/15 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
b) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
204/13/33 

 
40,34 m2 

 
bydlení DPS  

 
c) 

Ukončení 
Smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1829/27/30 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
d) 

Ukončení 
Smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/4 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
e) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1829/27/30 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
f) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/4 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
g) 

Souhlas 
s podnájmem 
bytu 

Dle návrhu 
BD 

ZR  
Palachova 
2234/70/15 

Byt v domě 
se závazky 

 
bydlení 


