
POŘAD 
  93. schůze rady města konané dne 30.07.2018 

 

1.                                         Přijetí darů 
Anotace: 
Žádost o přijetí peněžních darů. 
 

Mat.1627/2018/4.ZŠ Dr. Ptáček 

2. Odvod finančních prostředků z fondu 
investice PO KMJS do rozpočtu 
města 
Anotace: 
PO KMJS Žďár nad Sázavou předkládá 
Radě návrh na odvod finančních 
prostředků z fondu investic organizace 
do rozpočtu města a jejich následné 
použití pro navýšení provozního 
příspěvku. 
 

Mat.1632/2018/KMJS Mgr. Kratochvíl 

3. Majetkoprávní jednání 
Anotace: 
Dle přiložené tabulky 
 

Mat.1621/2018/OP Dr. Prokopová 

4. Byty a prostory sloužící  podnikání  
Anotace: 
Dle přiložené tabulky 
 

Mat.1626/2018/OP Dr. Prokopová 

5. Pravidelné kontroly mostů a lávek 
Anotace: 
Informace o výstupu z pravidelných 
kontrol mostů a lávek města. 

 

Mat.1623/2018/OKS Ing. Wurzelová 

6. Dohoda o spolupráci s HZS 
Anotace: 
Uzavření nové dohody o spolupráci 
mezi městem a Českou republikou – 
Hasičským záchranným sborem Kraje 
Vysočina, jt. Vzájemné nastavení a 
upřesnění spolupráce v rámci řešení 
mimořádných událostí ve smyslu zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o IZS“), 
případně rizik souvisejících s provozem 
na komunikacích města Žďár nad 
Sázavou ve správě města Žďár nad 
Sázavou. 

 

Mat.1624/2018/OKS Ing. Wurzelová 

7. Veřejná zakázka Údržba zeleně ZR 
– sečení 
Anotace: 
Zadání nadlimitní veřejné zakázky 
Údržba zeleně ZR – sečení. 

Mat.1625/2018/OKS Ing. Wurzelová 



 

8. Family Point a Senior Point – 
Smlouvy o poskytnutí dotace 
Anotace: 
V budově Polikliniky Žďár nad Sázavou 
je ve 4. Poschodí provozován Family 
Point pro rodiče s dětmi a Senior Point 
pro seniory. Město hradí provozní 
náklady. Kraj Vysočina poskytnul dotaci 
na provoz pointů. 

 

Mat.1628/2018/OS Ing. Krábek 

9. Nové Město na Moravě – žádost o 
příspěvek 
Anotace: 
Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku městu Nové Město na Moravě 
na činnost Centra sv. Zdislavy. 

 

Mat.1629/2018/OS Ing. Krábek 

10. Výjimka z veřejné vyhlášky č. 3/2016 
Anotace: 
Výjimka z veřejné vyhlášky č. 3/2016 o 
zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství na 
vyjmenované akce do konce r. 2018. 

 

Mat.1630/2018/OŠKS Mgr. Lučková 

11. Smlouva o spolupráci na pořadu 
Cyklotoulky 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou se ve 
spolupráci se Zámkem Žďár podílí na 
vytvoření jednoho dílu pořadu 
Cyklotoulky na téma Žďár nad Sázavou. 
Radě města je předkládána Smlouva 
k této mediální spolupráci. 

 

Mat.1631/2018/OPM Mgr. Vykoukalová 

12. Monitoring finančního řízení PO – 
čtvrtletní zpráva 
Anotace: 
Na základě úkolu z Rady města č. 58, 
usnesení 915/2017/taj., je předkládána 
čtvrtletní zpráva o stavu finančního 
řízení a kontroly v příspěvkových 
organizacích města z SW Croseus. 

 

Mat.1633/2018/OFKIA Ing. Bořilová 

13. Program obnovy kulturních památek 
a obnova arch. cenných staveb – 
vyhlášení 
Anotace: 
Vyhlášení programu pro poskytnutí 
dotace na obnovu kulturních památek a 
architektonicky cenných staveb 
nacházejících se na katastrálním území 

Mat. 1634/2018/ORUP Ing. Škodová 



města Žďáru nad Sázavou. 

14. Žďár n. S., ul. Neumannova – 
smlouva s E.On o přeložce NN 
Anotace: 
V rámci stavby „Křižovatka 
Novoměstská – Neumannova, Žďár n. 
S.“ je nutné provést přeložku stávajících 
kabelů NN na ulo. Neumannova a 
uzavřít s tím související smlouvy mezi 
městem a majitelem energetického 
zařízení. 

 

Mat. 1635/2018/ORUP Ing. Škodová 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1621/2018/OP  dne 30.07.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

včetně objektu BD 
- vyhlášení záměru 

Bytové družstvo 
Jamborova, družstvo, 
ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Jamborova, ZR 7 

4666 – zast.pl. - 922 m2 
součástí je stavba s č.p. 
1531 – objekt bydlení 
 

Převod bytového domu na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

b) 
 

Prodej pozemků 
včetně objektu BD 
- vyhlášení záměru 

Bytové družstvo - 
Palachova, družstvo, 
ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Palachova, ZR 6 

6009 – zast.pl. – 567 m2

součástí je stavba s č.p. 
2234 – objekt bydlení 
6010 – ost.pl.,- 759 m2 
 

Převod bytového domu a pozemku 
souvisejícího s  BD na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

c) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

MVDr. I. H., 
D. H., ZR 
L. A., ZR 
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Vejmluvova, ZR 2 

část 570/433 – ost.pl. 
- cca 7 m2  
- cca 7 m2 

Zarovnání pozemků, výstavba výtahu pro 
zdravotně postiženého občana u ŘRD 

d) 
 

Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 
na změnu záměru 

UNIT INVEST, spol. s 
r.o., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
(lok. Klafar III) 
 

9045 – orná p.- 1949 m2 

za část 8037/2 -1680 m2 

9056 – orná p.- 1900 m2 
za část 8037/2 -1680 m2

Výstavba 4 bytových domů – změna 
podmínek pro výstavbu – rozdělení 
výstavby na 2 etapy 

e) 
 

Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

Agro-Měřín, a.s. 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Novoměstská, ZR1 
 
 
lok.za sídl.Vysočany 
 
k.ú. Zámek ZR 
lok. u vodárny 
 

4989, orná p.- 2173 m2  
4990, orná p. -  796 m2 

4991, orná p.-   104 m2 
za  
8141, orná p.- 6172 m2 
8143, orná p.-13121 m2 
746/12, tr.por.- 1648 m2  
746/14, tr.por.- 689 m2  
 

Výstavba propojovací komunikace pro  
PZ Jamská II.et. (Jamská-Novoměstská) 
 

f) 
 

Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

Ing. R. D. 
Opočnice 
J. S., Počítky 
 

k.ú. Město ZR 
lok. Vetla 
 

část 9926, orná p. 
- 520 m2  
za  
část 9927, orná p. 
- cca 700 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání přístupové 
cesty k městským rybníkům v lokalitě 
Vetla 
 

g) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

P. V., ZR k.ú.Město Žďár 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6546 – zast.pl.- 19 m2 Stavba stávající Prefa garáže v lokalitě  
U Zdaru 



h) 
 

Výpůjčka pozemku 
- schválení 

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 

i) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 
podnájmu 

L. K., ZR  
- podnájemce  
L. H., Bystřice n.P. 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Chelčického, ZR 6 

6401 zast.pl.- 127 m2

 
Původně prodejna použitého zboží 
z dovozu v lokalitě u nádraží ČD 
Nově podnájem – výroba a prodej pizzy   
 

j) 
 

Finanční dar městu 
- schválení 

PLASTIA s.r.o., Praha k.ú. Město Žďár Finanční dar ve výši 
71.000,- Kč 

Zajištění rozvoje města Žďáru nad 
Sázavou 
 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

R. K., 
ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Nábřežní, ZR 1 

p.č. 50 Přípojka vodovodu, nízkého napětí, sjezd 
k novostavbě RD a garáži 
 

l) 
 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

L. D., 
ZR 

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

p.č. 50 Splašková kanalizační přípojka k RD 
 

m) 
 

Věcné břemeno 
- neschválení 

Tradiční chalupy s.r.o., 
Daňkovice 

k.ú. Město Žďár 
ul. Nábřežní, ZR 1 

p.č. 50 Jedno parkovací stání pro účely využití 
plánované stavby – Nástavba a stavební 
úpravy objektu č.p. 270 
 

n) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

O. C. 
Polnička 

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

2191/3, 2193/1 Vodovodní a kanalizační přípojka pro 
zmrzlinový stánek u fotbalového hřiště 
 

o) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Satt a.s., ZR k.ú. Město Žďár 
lokalita sídliště 
Vodojem, ZR 7 
 

Viz příloha Optické kabelové rozvody – Žďár n.S. 7  
– místní název Vodojem 
 

p) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

T – Mobile Czech 
Republic a.s., Praha 

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

Viz text Vybudování vysokorychlostního optického 
připojení  
 

q) 
 

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 optického 
připojení v části Vysočany 
 

 



 

 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/15 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
b) 

Změna trvání 
smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1932/43/29 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
c) 

Souhlas 
s podnájmem 
bytu 

Dle návrhu 
BD 

ZR  
Palachova 
2234/70/2 

byt v domě 
se závazky 

bydlení  

 
d) 

Výpověď nájmu 
bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/10 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
e) 

Výpověď nájmu 
bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1905/33/23 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
f) 

Vyhlášení 
záměru na 
udělení 
souhlasu 
s převodem 
nájmu 

 
1000 

Kč/m2/rok 
 
 

 
ZR 

Dolní ulice 
165/1 

 
444,17 m2 

 
prostory určené pro 

podnikání 

 
g) 

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 

 

ZR 
Dolní ulice 

165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 

 
h) 

Souhlas 
s umístěním 
sídla 

 
-- 

ZR 
Nádražní 
1141/44 

 
-- 

prostory určené pro 
podnikání 

 
i) 

Žádost o 
snížení 
nájemného 

 
124.308 
Kč/rok 

 
ZR 

Na Úvoze 15 

 
137,03 m2 

       

prostory určené pro 
podnikání 
 
         


