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NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání 

 

ANOTACE: 
 
Dle přiložené tabulky 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání dle předloženého návrhu 

Starosta města Místostarosta města Tajemník MěÚ 

Odbor majetkoprávní Úsek tajemníka a správy MěÚ Odbor finanční 

Odbor komunálních služeb  Odbor rozvoje a územního 
plánování 

Odbor stavební 

Odbor školství, kultury a sportu Odbor sociální Odbor občansko-správní a OŽÚ 

Odbor dopravy Odbor životního prostředí Odd. správy měst. lesů a rybníků 

Oddělení informatiky Odd. finanční kontroly a 
interního. auditu 

Městská policie 

Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 

Zpracoval: majetkoprávní odbor 

 

Předkládá: majetkoprávní odbor 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č.95 č.j. 1666/2018/OP  dne 10.09.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí nemovitostí 

- doporučení ZM 
neschválit nabytí  

R. P. a 
M. P., Lhotka 

k.ú. Město Žďár 
nám. Republiky, ZR 1 

314-zast.pl. – 696 m2, 
součástí je objekt s č.p.70 
308/2 – zast.pl. – 20 m2 
 

Nabídka nemovitosti – pozemky včetně 
objektu hotelu Bílá labuť 

b) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Wstec s.r.o., Bohdalov k.ú. Město Žďár 
ul. Jihlavská-
Brněnská, ZR 1 
 

6852 – travní porost 
- 6708 m2 

Výstavba výrobní haly – CNS obrábění a 
průmyslová automatizace 

c) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 
na částečnou změnu 
podmínek smlouvy  

Prima bydlení, s.r.o. k.ú. Město Žďár 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
lok. Klafar III 

část 8037/2  
– cca 3360 m2  
(4 x 840 m2) 

Výstavba 4 bytových domů 
- Soubor A 2, - Soubor B 2 
– změna podmínek pro výstavbu – 
prodloužení termínu pro vydání povolení 
stavby  

d) 
 

Směna pozemků 
- vyhlášení záměru  

Spoluvlastníci 
bytového domu 
Libušínská 26,28,30, 
ZR 

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

část 2091/1 – ost.pl. 
- cca 5 m2 za  
část 2086 – zast.pl. 
- cca 5  m2 
 

Úprava vstupu do bytového domu – 
úprava schodiště v rámci stavby Oprava a 
modernizace BD 

e) 
 

Pronájem pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Z. V., ZR  k.ú. Město Žďár 
ul. Jihlavská, ZR 1 
lok. Prefa garáží  
U Zdaru 

6510 – ost.pl.  
– cca 24 m2 

Umístění plechové buňky na nářadí vedle 
garáže v soukr.vlastnictví 

f) 
 

Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

Ing. Bc. R. K., ZR k.ú. Stržanov 
 

27/1 – zahrada – 85 m2 Údržba pozemku navazujícího na 
pozemek v soukr.vlastnictví 

g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Satt a.s., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, ZR 1 
 

273/1, 290, 464 Horkovod – stavba - Rekonstrukce a 
rozšíření horkovodu, ulice Nádražní,  
Žďár n.S. 
 

h) 
 

Věcné břemeno 
- schválení dodatku 

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Žižkova, Brodská, , 
Revoluční, Okružní, 
Komenského, ZR 3 
 

923 Doplnění zřízení VB o jeden pozemek -
kabelové vedení NN, 3x pilíř.příp.skříň NN 
- stavba „Žďár n/S.3, rekonstrukce NN, 
II.etapa“ 
 



i) 
 

Smlouva o 
centralizovaném 
zadávání s ČR-MV 
- schválení smlouvy 
 

Ministerstvo vnitra ČR, 
Praha 

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

Viz text Nahrazení původní Dohody novou 
Smlouvou, kterou budou MVČR zajištěny 
dodávky softwarových produktů firmy 
Microsft 

j) Věcné břemeno 
- schválení  

T – Mobile Czech 
Republic a.s., Praha 

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

Viz text Vybudování vysokorychlostního optického 
připojení v části Vysočany 
 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

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

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

 



a) – Manželé R..a M. P., bytem Lhotka, zaslali městu nabídku ke koupi nemovitostí v jejich 
vlastnictví na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 - hotel 
U Labutě. Jedná se o objekt ubytovacího zařízení s č.p. 70, který je součástí pozemku 
p.č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 696 m2, dále pozemku p.č. 308/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2, na kterém stojí část stavby - vše v k.ú. 
Město Žďár. Manželé P. nabízí nemovitosti za cenu ve výši 35.500.000 Kč, tj. 20.882 
Kč/m2. Více informací v nabídce realitní kanceláře – viz příloha č. 1 b).       

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Z hlediska ORÚP bez nároku na využití. Rozhodnutí je v kompetenci rady a 
zastupitelstva. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Bez využití pro KS 

 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit 
nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů R. a M. 
P., oba bytem Lhotka, 591 01, a to pozemku p.č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří ve 
výměře 696 m2, jehož součástí je stavba č.p. 70 – ubytovací zařízení, dále pozemku p. č. 
308/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2, na kterém stojí část stavby 
ubytovacího zařízení č.p. 70 v k. ú. Město Žďár (hotel U Labutě včetně restaurace) na 
náměstí Republiky, ZR 1 

(příloha č. 1 a), b)) 
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Prodej ubytovacího zařízení 1 700 m2
, ulice nám. Republiky, Žďár nad Sázavou - ... Stránka č. 1 z 2 

Prodej ubytovacího zařízení 1 700 m2 

35 500 000 Kč (20 882 Kč za m2) 
\< prodeji se nabízí nádherný zavedený Hotel u labutě na Náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou. 

Hotel s historií od r. 1903 je po celkové rekonstrukci v r. 1991, v r. 1998 rozšířena ubytovací kapacita 

na 30 lůžek, 

Hotel je vzorně udržovaný a velmi žádaný - prúměrná obsazenost za posledních 5 let je' 89%. 

Restaurace 100 m2, 62 míst pro hosty, dalších 15 v salónku a 12 na zahrádce, Sklepy 82 m2, kancelář 

20 m2, vybavená i monitoringem strategických vstupů kamerovým systémem ostrahy. 4 vyhrazená 

parkovací stání na parkovišti, 4 ve dvoře, 2 v garážích. 

K ubytování je tu 15 pokojů, lx apartmá, 2x i-lůžkový, 12x 2-lůžkový se soc. zařízenfm, TV a wifi, a dále 

3 byty, 3+kk 70 m2, 3+kk 67 m2 s balkónem 10 m2 a 5+kk 170 m2 se 2 koupelnami s WC, lx s vanou, 

lx se sprchou. 

Po energetické stránce je hotel vybaven příkladně úsporně a ekologicky, Vytápění tepelným 

čerpadlem v mrazech doplňuje dálkový horkovod. TUV ohřívána solárně, nádrž 2 m3, dohřev 

výměníkem horkovodu. Kuchyně vaří v konvektomatu 6x 1/1, Salamandru a na hořácích na PB bomby. 

Elektrickou energii dodává fotovoltaika na střeše, propojená se sítí. EI. rozvody komplet v mědi, voda v 

plastu, topení v oceli, mědi i plastu, odpady v plastu. Ekologickou ohleduplnost hotelu dokládá i 

hospodaření s vodou, v provozu je zatím zkušební vrt na užitkovou vodu, nyní ve fázi měření a 

stavebního řízení ke kolaudaci. Hloubka vrtu 70 m, vydatnost 5 m3/h. 

Pod dokonale udržovaným nátěrem střeChy je střešní krytina z pozinku, Vyměněna byla i okna, v 

přízemí dubová replika původních zdvojených oken, ve vyšších patrech plastová eurookna. 

Klientela hotelu je velmi stabilní, tvoří ji především obchodní zástupci, navštěvující místní velké firmy, 

jako Cooper, Arrow, Dei, Žďas, Tokoz, Hettich a další. Víkendy zaplňUjí turisté (zámek, Zelená Hora, 

Velké Dářko, skiareály), cyklisté a návštěvníci četných sportovních akcí v okolí Žďáru, sportovní arény v 

Novém Městě, MS v biatlonu, Světový pohár horských kol, mistrovství republiky, Zlatá lyže, 

Návštěvnost těchto akcí bývá až 20.000 osob. 

O obsluhu hostů pečuje zkušený a sehraný personál 3 kuchařů, 2 kuchtíci, pokojská, 3 číšníci a 

servírky. Více než na plný úvazek tu pracuji i sami majitelé, ve funkcích od údržby přes tvorbu receptu, 

jídelníčku, volby nápojlJ, organizaci, personalistiku až po vedení, tedy za celý tým běžných 

zaměstnanců, čímž jsou doslova tělem i duší celého podniku. Jejich preciznost, píle, profesionaHta i 

láska ke svému dílu doslova dýchá z každého detailu i atmosféry hotelu. V tomto stavu, kdy je vše 

hotovo, funkční a v pořádku a nikde nečeká žádná další nutná investice, chtějí majitelé své dílo předat 

a užít si po létech poctivé služby trochu zaslouženého klidu. To je také jediným důvodem prodeje. 

Jako možné vylepšení majitel navrhuje výtah, hotový projekt přidá. Objekt může sloužit i jiným účelům, 

dole mohou být obchody, nahoře luxusní sídlo firmy, banky, spořitelny apod, 

35 500 000 Kč za 
nemovitost 

20882 Kč 

Místní zdroj, Dálkový 
vodovod 

Ústřední dálkové 

Individuální 

https ://www.sreality.cz/detail!prodej/komercni/ubytovani/zdar-nad -sazavou-cast-obce-z... 28.8.2018 
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Prodej ubytovacího zařízení 1 700 m2
, ulice nám. Republiky, Žďár nad Sázavou - ... Stránka Č. 2 z 2 

Cena je uvedena bez 
provize RK, poplatků a 
právních služeb 
710.QOO,-!<č. 

7352/2308 

Včera 

Smíšená 

Velmi dobrý 

Patrový 

1700 m2 

10 

Stěhujete se? Mrkněte na 10 rad, které vám ušetří starosti, peníze i čas, 

V okolí najdete: 
žďár nad Sázavou, Horní' 

žďár nad Sázavou' 

Bankomat MONETA Money Bank 

Pošta žďár nad Sázavou 1 - Česká pošta, s.p. :' 

Lékárna Na Náměstí \! ;(" 

<\>-1 ,- Matrixx laser are na, SIO, (! 

-"'li. ":,-,, Restaurace U Labutě! '-, 

, "<-,;~ Albert Supermarket ~~:'i:; - -
ZUŠ Františka Drdly, žďár nad Sázavou ( 

1<0 nta ktovat: 

Aktivreality 

~I;, ulice 28. října 919, 27711 Neratovice - část obce Neratovice 

http://www.aktlvreality.cz 

Více o společnosti ») 

Veřejná kanalizace 

Telefon, Internet, 
Kabelová televize 

230V,400V 

Dlážděná 

x 

https: //www.sreality.cz/detail/prodej /komercni/ubytovani/zdar-nad-sazavou-cast -obce-z... 28.8.2 018 



b) - Společnost Wstec s.r.o., se sídlem Bohdalov 124, 592 13  Bohdalov, IČO 28282957 
požádala o prodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6852, 
trvalý travní porost o výměře 6708 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě za kovošrotem ul. 
Jihlavská - Brněnská, ZR 1 – za účelem výstavby výrobní haly (lehký průmysl), firma 
zabývající se CNC obráběním a průmyslovou automatizací. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Do realizace propojení Jihlavská x Brněnská nesouhlasíme s prodejem. 
 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 1 
  
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru a doporučuje 
zastupitelstvu města neschválit vyhlášení záměru na prodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6852 – trvalý travní porost výměře 6708 m2 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě za kovošrotem ul. Jihlavská - Brněnská, ZR 1 – za účelem výstavby 
výrobní haly (lehký průmysl), firma zabývající se CNC obráběním a průmyslovou 
automatizací. 

(příloha č. 2) 
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c) - Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 8. 2. 2018 schválilo dvě Smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, předmětem 
kterých je budoucí koupě vlastnického práva k části pozemku p. č. 8037/2, orná půda, 
(vyznačeno v mapovém podkladu) v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do 
vlastnictví společnosti Prima bydlení, s r.o., IČO 06331033, se sídlem Komenského 
1190/1, Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby novostavby 4 bytových domů 
označených jako Soubor A 2 bytové domy a Soubor B 2 bytové domy v lokalitě Klafar III 
– ul. Hrnčířská. 
 
Z důvodu časové náročnosti řešení podkladů 1. části projektu – Soubor B 2 bytové domy 
a navazující 2. části projektu Soubor A 2 bytové domy požádala Společnost Prima 
bydlení s r.o., Žďár nad Sázavou, o uzavření dodatků k výše uvedeným smlouvám, 
kterými budou upraveny články II – Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy s tím, že 
termín pro vydání povolení stavby - výstavba 2 bytových domů  - Soubor B 2 bytové 
domy bude prodloužen z 28. 2. 2019 do 30. 6. 2019 a termín pro vydání povolení stavby 
- výstavba 2 bytových domů  - Soubor A 2 bytové domy bude prodloužen z 28. 2. 2019 
do 28. 2. 2020. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: 
Rada města vyhlašuje záměr, předmětem kterého je následující změna:  
1. Změna Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 

práva uzavřené dne 23.2.2018 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 
01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841 a Prima bydlení s.r.o., se sídlem Komenského 
1190/1, 591 01  Žďár nad Sázavou, IČO 06331033 na prodej části pozemku p.č. 
8037/2, orná půda v k.ú. Město Žďár, určené pro výstavbu 2 bytových domů 
v mapovém podkladu vyznačeno jako Soubor B 2 bytové domy v lokalitě Klafar III, ul. 
Hrnčířská, s tím, že se mění termín pro vydání povolení stavby v čl. II – Předpoklady 
pro uzavření kupní smlouvy, a to z 28. 2. 2019 na 30. 6. 2019. 
 

2. Změna Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 
práva uzavřené dne 23.2.2018 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 
01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841 a Prima bydlení s.r.o., se sídlem Komenského 
1190/1, 591 01  Žďár nad Sázavou, IČO 06331033 na prodej části pozemku p.č. 
8037/2, orná půda v k.ú. Město Žďár, určené pro výstavbu 2 bytových domů 
v mapovém podkladu vyznačeno jako Soubor A 2 bytové domy v lokalitě Klafar III, ul. 
Hrnčířská, s tím, že se mění termín pro vydání povolení stavby v čl. II – Předpoklady 
pro uzavření kupní smlouvy, a to z 28. 2. 2019 na 28. 2. 2020. 

(příloha č. 3) 
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d) - Spoluvlastníci bytového domu Libušínská č.p. 185, 186, 187, Žďár nad Sázavou, 
požádali v zastoupení statutárního orgánu Zelená hora, stavební bytové družstvo, 
Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou,  o směnu  pozemků ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p.č. 2091/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 5 m2 za 
část pozemku ve spoluvlastnictví fyzických osob a Zelená hora s.b.d., Žďár nad Sázavou, 
a to části p.č. 2086 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře cca 5 m2 - vše v k. ú. Město 
Žďár v ul. Libušínská, ZR 1 - za účelem úpravy polohy vstupů do bytového domu – 
úprava schodiště v rámci stavby Oprava a modernizace byt.domu Libušínská 26, 28, 30, 
Žďár nad Sázavou. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Žadatel provede a bude udržovat na vlastní náklady. 

 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou na LV č. 1, 
obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město, a to části p. č. 2091/1 – ostatní plocha, jiná plocha 
ve výměře cca 5 m2 za část pozemku ve spoluvlastnictví fyzických osob a Zelená hora 
s.b.d., Žďár nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, KP Žďár nad Sázavou na LV č. 9975, obec Žďár nad 
Sázavou, k. ú. Město, a to části p.č. 2086 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře cca 5 
m2 - za účelem úpravy polohy vstupů do bytového domu – úprava schodiště v rámci 
stavby Oprava a modernizace byt.domu Libušínská 26, 28, 30, Žďár nad Sázavou. 
 

 (příloha č. 4) 
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e) - Pan Z. V., bytem, Žďár nad Sázavou 2 požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to části p.č.6510 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 
cca 24 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Prefa garáží U Zdaru, ul. Jihlavská, ZR 1 – za 
účelem umístění plechové buňky bez základů vedle garáže v jeho vlastnictví pro uložení 
nářadí.   
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Nesouhlasíme s rozšiřováním ani pro nářadí. Území není stabilizované. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Viz odbor RÚP. 

 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6510 – ostatní plocha, 
jiná plocha výměře cca 24 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Prefa garáží U Zdaru, ul. 
Jihlavská, ZR 1 – za účelem umístění plechové buňky pro uložení nářadí, bez základů, 
vedle garáže v jeho vlastnictví.   

 (příloha č. 5) 
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f) - Pan Ing. R. K., Žďár nad Sázavou 5 požádal o výpůjčku pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, který dlouhodobě udržuje a seče, a to pozemku p.č. 27/1 – zahrada 
ve výměře 85 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem údržby a sečení travního porostu a 
občasného využití vzhledem k tomu, že pozemek navazuje na pozemky v jeho vlastnictví 
a tvoří tak jednu celistvou plochu s těmito pozemky. 
 
Vyjádření Osadního výboru Stržanov: 
Nevidíme důvod, proč této žádosti nevyhovět. Dotazovali jsme se také majitele 
sousedního pozemku p.č. 26. Ani z jeho strany nejsou námitky, přístup na jeho pozemek 
tím nebude dotčený. 
  
Vyjádření odborů rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR:   
Bez připomínek 

 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p.č. 27/1 – zahrada ve 
výměře 85 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem údržby a sečení travního porostu a 
občasného využití vzhledem k tomu, že pozemek navazuje na pozemky p.č. 27/2 a 
178/20 a tvoří tak jednu celistvou plochu s těmito pozemky. 

 (příloha č. 6) 
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g)  - Společnost SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3, požádala o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to na částech p. č. 273/1, 290 a 464 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 
Nádražní, ZR 1 - za účelem rekonstrukce a rozšíření horkovodního rozvodu v celkové 
délce 69 m v rámci akce: „Rekonstrukce a rozšíření horkovodu, ul. Nádražní, Žďár nad 
Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich provozování, údržby, oprav a 
případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  

  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti umístění horkovodního rozvodu, mezi městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – 
jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na 
částech p. č. 273/1, 290 a 464, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, 
obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce a rozšíření 
horkovodního rozvodu v celkové délce 69 m v lokalitě ul. Nádražní, ZR 1 v rámci akce: 
„Rekonstrukce a rozšíření horkovodu, ul. Nádražní Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a 
příjezdu za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve 
prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodního rozvodu se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 
 

(příloha č. 7) 
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h) - Rada města dne 21.5.2018 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár 
nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 
809/1, 817, 905, 922, 937, 963/1, 963/2, 963/3, 986, 1080, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 
1135, 1137/2, 1209, 1210, 1226, 1229, 1231, 1232, 1233/1, 1238, 1239, 1240, 1242/1, 
1249, 1251, 1252/1, 1254, 1255, 1262, 1264, 1265, 1278/4, 1292, 1293, 1301, 1305, 
1311, 1326, 1327, 1328, 1333, 1334, 1339, 1351, 1352, 1354, 1377, 1380, 1381, 1384, 
1386, 1401, 1406, 1407/1, 1407/2, 1410, 1411, 1425, 1429/6, 1430/1, 1430/5, 1430/6, 
1431, 1437, 1443, 1455, 1458, 1459, 1460, 1952/3 a 7896, zapsaných v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - vše v k. ú. Město 
Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S. 3, rekonstrukce NN, II. 
etapa“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, 3 x pilíř. příp. skříň NN, 
v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1, ul. Komenského, Revoluční, Okružní, Brodská,  ZR 3 - včetně 
přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, 
údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 80.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
 
V souvislosti s projektovou přípravou a plánovanou realizací stavby by mělo dojít i 
k dotčení části pozemku p.č. 923 v k.ú. Město Žďár. 
Z tohoto důvodu je nyní překládáno ke schválení doplnění o pozemek p.č. 923 v k.ú. 
Město Žďár. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 80.000 
Kč + platná sazba DPH 
 
Počet stran:  2 
   
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje doplnění smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti uzavřené dne 22.5.218 (schváleno v RM dne 21.5.2018) 
mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, 
s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným 
na částech p. č. 809/1, 817, 905, 922, 937, 963/1, 963/2, 963/3, 986, 1080, 1130/1, 
1130/2, 1131, 1132, 1135, 1137/2, 1209, 1210, 1226, 1229, 1231, 1232, 1233/1, 1238, 
1239, 1240, 1242/1, 1249, 1251, 1252/1, 1254, 1255, 1262, 1264, 1265, 1278/4, 1292, 
1293, 1301, 1305, 1311, 1326, 1327, 1328, 1333, 1334, 1339, 1351, 1352, 1354, 1377, 
1380, 1381, 1384, 1386, 1401, 1406, 1407/1, 1407/2, 1410, 1411, 1425, 1429/6, 1430/1, 
1430/5, 1430/6, 1431, 1437, 1443, 1455, 1458, 1459, 1460, 1952/3 a 7896, zapsaných v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - vše v k. ú. Město 
Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S. 3, rekonstrukce NN, II. 
etapa“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, 3 x pilíř. příp. skříň NN, 
v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1, ul. Komenského, Revoluční, Okružní, Brodská,  ZR 3 - včetně 



přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, 
údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 80.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
Doplnění zřízení VB se schvaluje o část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou p. č. 923 v k. ú. Město Žďár. 
 

(příloha č. 8 a), b)) 
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JANTUP
Textový rámeček
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i) - Dne 4. 12. 2013 byla uzavřena Dohoda o centralizovaném zadávání s MVČR (číslo 
smlouvy oI/DOH/00433/2013), na základě které může MVČR pro město Žďár nad 
Sázavou zajišťovat dodávky softwarových produktů firmy Microsoft. Dohoda byla 
uzavřena na období 4 let. Dodatkem č. 1 ze dne 17.10.2017 se platnost Dohody 
prodloužila do 30. 11. 2018. 
Nyní je předložena ke schválení smlouva, která výše uvedenou Dohodu nahrazuje a na 
základě které může MVČR pro město Žďár nad Sázavou zajišťovat dodávky 
softwarových produktů firmy Microsoft. 
O záměru přistoupit ke Smlouvě bylo MVČR informováno e-mailem dne 22.8.2018. 
Uzavřením Smlouvy nevznikají žádné přímé nároky na rozpočet města. 
 
- Uzavřeni Dohody o centralizovaném zadávání s MVČR bylo schváleno Radou města 
Žďár nad Sázavou na její 78. schůzi konané dne 25. 11. 2013  
(usneseni č. 1084/2013/ol). 
- Uzavřeni Dodatku č. 1 Dohody o centralizovaném zadávání s MVČR bylo schváleno 
Radou města Žďár nad Sázavou na její 74. schůzi konané dne 9. 10. 2017  
(usneseni č. 1237/2017/oI). 
 
Stanoviska 
Smlouva byla projednána s oddělením informatiky – bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o 
centralizovaném zadávání s Českou republikou – Ministerstvem vnitra  dle předloženého 
návrhu. 

(příloha č. 9 a) – Dopis MVČR, příloha č. 9 b) – Návrh Smlouvy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
      
         
 
Ministerstvo vnitra ČR 
odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace 
informačních a komunikačních technologií 
nám. Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 
 

Praha 3. srpna 2018 
Č.j.: MV-57731-8/OKB-2018 
Přílohy: 2 
OPRAVENÉ VERZE SMLUV 

Vážená paní, vážený pane, 

Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) si Vás jako centrální zadavatel dovoluje informovat o tom, 
že v souvislosti s končící platností Rámcové smlouvy na pořizování licencí k produktům 
Microsoft, č.j. MV-135761-117/SIKT-2013, ze dne 1. prosince 2014 (dále jen „Rámcová 
smlouva“), připravuje otevřenou veřejnou zakázkou na uzavření nové Rámcové dohody na 
pořizování licencí k produktům Microsoft pro orgány veřejné moci (dále jen „Rámcová 
dohoda“). 

Dostupnost licencí pro orgány veřejné moci bude zajištěna pomocí institutu otevřeného 
centralizovaného zadávacího řízení formou Rámcové dohody uzavřené mezi MV 
a vybranými  dodavateli. Tomu předchází uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání 
mezi MV a příslušným orgánem veřejné moci – pověřujícím zadavatelem. Důvodem pro 
volbu tohoto konceptu je dosavadní velmi dobrá zkušenost s modelem pořizování licencí 
formou centralizovaného zadávání pro svou ekonomickou výhodnost, flexibilitu a dosažení 
značných úspor. 

Předmětem plnění nové Rámcové dohody, bude poskytování licencí společnosti Microsoft na 
základě licenčních programů Enterprise a Select Plus, a dále Software Assurance a služeb 
s nimi spojených. 

MV Vám nabízí možnost přistoupit k centralizovanému zadávání, a proto připravilo návrhy 
Smluv o centralizovaném zadávání (dále jen „Smlouva“) ve dvou variantách (viz. přílohy): 

A) Varianta „Resortní“ – umožňuje přistoupení resortu včetně organizací v jeho přímé 
podřízenosti. 

B) Varianta „Obecná“ – umožňuje přistoupení orgánu veřejné moci samostatně. 

Pro resortní organizace je ze strany MV preferována varianta A). 

V případě Vašeho zájmu o přistoupení k centralizovanému zadávání je třeba vybrat příslušný 
návrh Smlouvy, doplnit požadované údaje (vyznačeno žlutě), elektronicky podepsat a doručit 
do datové schránky MV, ID datové schránky: 6bnaawp, 

nejpozději do 24. srpna 2018. 

DÚLEŽITÉ! Pokud k uvedenému termínu nebude možné z Vaší strany zajistit zaslání 
podepsané Smlouvy, žádáme alespoň o zaslání informace o Vašem zájmu budoucího 
přistoupení ke Smlouvě na e-mail adresu: – nejpozději do 24. srpna 2018. 
Následné zaslání podepsané Smlouvy od Vás očekáváme před uzavřením Rámcové 
dohody, které je plánováno ke konci října 2018. 

*MVCRX04291ST* 
MVCRX04291ST 

prvotní identifikátor 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 9 a)



V případě podpisu Smlouvy v listinné podobě je nutné, abyste provedli autorizovanou 
konverzi do elektronické podoby. 

Neprodleně po podpisu Smlouvy ze strany MV Vám bude tato Smlouva zaslána zpět do 
datové schránky, abyste ji mohli uveřejnit v registru smluv. Informaci o uveřejnění 
včetně č.j. (číslo jednací) uveřejnění v registru smluv zašlete zpět na MV na dále uvedenou 
e-mail adresu. 

U krajů (měst, obcí apod.) je možno do závěrečných ustanovení Smlouvy doplnit následující 
formulaci: „Tato Smlouva byla schválena Radou [DOPLŇTE] kraje dne [DOPLŇTE], 
usnesením č. [DOPLŇTE].“ 

Doplňujeme, že podpis Smlouvy Vás nezavazuje k odběru předem určeného množství 
produktů společnosti Microsoft. 

Tento dopis je distribuován všem současným pověřujícím zadavatelům, účastníkům stávající 
Rámcové smlouvy. Žádáme Vás o distribuci informací, uvedených v tomto dopisu, také na 
Vaše případné podřízené organizace, které nebyly účastníky končící Rámcové smlouvy. 

Kontaktní osobou pro další komunikaci za MV je Ing. 
. 

V DŘÍVE ZASLANÝCH SMLOUVÁCH DOŠLO K PÍSAŘSKÉ CHYBĚ. PŘÍLOHOU 
TOHOTO DOPISU JSOU OPRAVENÉ A AKTUÁLNÍ VERZE SMLUV OZNAČENÉ 
V NÁZVU SOUBORU „OPRAVENÁ“. 

 
ředitel 

(podepsáno elektronicky) 



Č. j. Centrálního zadavatele: MV-57731 /OKB-2018 
Č. j. Zadavatele: oI/INO/00431/2018 
 
 

 

SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

 
Smluvní strany: 
 
 
Česká republika – Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., ředitel odboru kybernetické bezpečnosti 
a koordinace informačních a komunikačních technologií, na základě pověření ministrem 
vnitra 
IČO: 00007064 
ID datové schránky: 6bnaavp 
(dále jen „Centrální zadavatel“) 
 
 
- a - 
 
 
Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města  
IČO: 00295841 
ID datové schránky: ybxb3sz 
(dále jen „Zadavatel“) 
 
(Centrální zadavatel a Zadavatel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 
a s § 9 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“), tuto Smlouvu. 

  

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. b)



PREAMBULE 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) Centrální zadavatel je dle § 12 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, a mimo 
jiné plní koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie; 

 
B) Úkolem Centrálního zadavatele je podporovat oblast informačních 

a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) a podporovat rozvoj vědomostí 
a znalostí souvisejících s ICT mezi obyvateli České republiky v souladu 
s usnesením vlády ze dne 20. června 2001 č. 624, o Pravidlech, zásadách 
a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů; 

 
C) Úkolem Centrálního zadavatele je provést a organizovat centralizované zadávací 

řízení na zajištění produktů Microsoft v souladu s usnesením vlády České 
republiky ze dne 9. listopadu 2015 č. 913 k Informaci o stavu příprav centrálního 
nákupu státu a k návrhu Rámcového harmonogramu centrálního nákupu státu 
pro roky 2016 - 2020 a vláda České republiky projednala informaci o způsobu 
zajištění produktů Microsoft, č. j. 469/18 (dále jen „Informace“); 

 
D) Smluvní strany jsou odhodlány používat pouze platně licencovaný software 

Microsoft a podporovat pouze platně licencované používání software Microsoft na 
všech úrovních veřejné správy; 

 
E) Centrální zadavatel je dále odhodlán prosazovat dodržování práv duševního 

vlastnictví v souladu se standardy EU a směrnicemi WTO a prosazovat 
dodržování českých zákonů upravujících duševní vlastnictví, jakož i rozvíjet 
takovou spolupráci s dodavateli produktů ICT subjektům veřejné správy, která 
bude zahrnovat zejména (i) zlepšení používání ICT ve veřejné správě, a (ii) 
podporu služeb e-Government v České republice; 

F) Centrální zadavatel bude ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) Zákona provádět 
jménem svým a Zadavatele, na účet svůj a Zadavatele centralizované zadávání 
spočívající v: 

1. provedení centralizovaného zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody ve 
smyslu Zákona na poskytování: 

a) licencí k programovým prostředkům společnosti Microsoft, a to 
v rozsahu programových prostředků (software) společnosti 
Microsoft nabízených v rámci licenčních programů Enterprise 
a Select Plus; 

b) Software Assurance k programovým prostředkům (softwarovým 
produktům) společnosti Microsoft; 

c) služeb spojených s poskytováním plnění uvedeného v písm. a) a b) 
výše; 

(dále souhrnně jen „Produkty Microsoft“)   

2. zadávání veřejných zakázek na základě výše v tomto článku uvedené rámcové 
dohody za podmínek stanovených dále v této Smlouvě; 



  
G) Tato Smlouva je uzavírána mezi Centrálním zadavatelem a  Zadavatelem; 

 
H) V návaznosti na výše uvedené si Smluvní strany přejí v souladu s ustanovením 

§ 9 Zákona vymezit v této Smlouvě vzájemná práva a povinnosti v souvislosti 
s centralizovaným zadáváním; 

 
DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při realizaci 
centralizovaného zadávání na poskytování Produktů Microsoft. 

1.2 Smluvní strany se dohodly a Zadavatel tímto zmocňuje Centrálního zadavatele, aby 
pro něj provedl centralizované zadávání, jehož předmětem bude realizace otevřeného 
zadávacího řízení na poskytování Produktů Microsoft dle § 3 písm. b) a § 9 odst. 1 
písm. b) Zákona za účelem uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona 
s vybranými dodavateli (dále jen „Zadávací řízení“). 

1.3 Smluvní strany se dohodly a Zadavatel tímto zmocňuje Centrálního zadavatele k tomu, 
aby na základě provedeného Zadávacího řízení uzavřel jménem svým a na svůj účet 
a dále jménem a na účet Zadavatele, rámcovou dohodu na poskytování Produktů 
Microsoft dle § 131 a násl. Zákona s vybranými dodavateli (dále jen „Rámcová 
dohoda“). 

1.4 Smluvní strany se dohodly, že poskytování konkrétního plnění Zadavateli, potažmo 
i Centrálnímu zadavateli, bude realizováno na základě prováděcích smluv uzavřených 
v rámci veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody dle ustanovení § 
132 odst. 3 písm. a) ve spojení s ustanovením § 135 Zákona. Smluvní strany se v této 
souvislosti dále dohodly, že zadávání veřejné zakázky na základě Rámcové dohody 
(dále též „Dílčí zadávací řízení“) směřující k uzavření konkrétní prováděcí smlouvy 
může být vedeno (realizováno): 

a) Centrálním zadavatelem, a to jeho jménem a na účet Centrálního zadavatele; 
nebo 

b) Centrálním zadavatelem, a to jménem a na účet Zadavatele; nebo  

c) Zadavatelem jeho jménem a na účet takového Zadavatele.  
 

Pro vyloučení všech pochybností se však Smluvní strany dohodly a činí nesporným, že 
jednotlivé prováděcí smlouvy uzavírané na základě Dílčích zadávacích řízení bude 
s příslušnými dodavateli uzavírat svým jménem a na svůj účet vždy ta Smluvní strana, 
pro kterou má být Dílčí zadávací řízení provedeno. 
 

1.5 Smluvní strany se dohodly, že povinnost dle ustanovení článku 1.4 písm. b) Smlouvy 
se na Centrálního zadavatele vztahuje pouze za předpokladu, že: 
(i) Centrální zadavatel obdrží od Zadavatele písemnou žádost o poskytnutí plnění 

ve smyslu předmětného ustanovení této Smlouvy, tedy že Centrální zadavatel 
obdrží od Zadavatele žádost o realizaci konkrétního Dílčího zadávacího řízení, 



(ii) písemná žádost o realizaci Dílčího zadávacího řízení bude Centrálnímu 
zadavateli doručena v dostatečném předstihu s přihlédnutím zejména 
k předpokládanému rozsahu poptávaných Produktů Microsoft a délce 
příslušného Dílčího zadávacího řízení. v případě požadavku na poskytnutí 
Produktů Microsoft v rámci licenčního programu Enterprise alespoň 30 dnů 
před ukončením platnosti Enterprise Agreement, 

(iii) předmět Dílčího zadávacího řízení bude v písemné žádosti Zadavatele 
o realizaci Dílčího zadávacího řízení vymezen řádně a v souladu s Rámcovou 
dohodou a  

(iv) Centrální zadavatel vyjádří souhlas s postupem dle ustanovení článku 1.4 
písm. b) Smlouvy. 

2 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

2.1 Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškerou nezbytnou součinnost při provedení 
centralizovaného Zadávacího řízení a Dílčích zadávacích řízení (zadávání dílčích 
veřejných zakázek) na základě Rámcové dohody dle čl. 1 Smlouvy. 

2.2 Za účelem provedení Zadávacího řízení dle odst. 1.2 Smlouvy se Zadavatel zavazuje 
zejména projednat s Centrálním zadavatelem a předložit Centrálnímu zadavateli včas 
a řádně své závazné požadavky týkající se dodávek Produktů Microsoft (jejich 
kvalitativní a kvantitativní specifikaci, resp. další informace potřebné k jejich pořízení), 
které mají být dodávány v návaznosti na Rámcovou dohodu.  

2.3 Požadavky na realizaci konkrétního Dílčího zadávacího řízení je Zadavatel oprávněn 
předkládat Centrálnímu zadavateli kdykoli po dobu účinnosti této Smlouvy a Rámcové 
dohody. Při stanovení předmětu a rozsahu jednotlivých Dílčích zadávacích řízeních 
(dílčích veřejných zakázek) zadávaných na základě Rámcového dohody Centrálním 
zadavatelem dle této Smlouvy jménem a na účet Zadavatele, je Centrální zadavatel 
povinen vycházet z údajů, které mu pro účely provedení jednotlivých Dílčích 
zadávacích řízení poskytne Zadavatel. 

2.4 Zadavatel je povinen ve lhůtě stanovené Centrálním zadavatelem sdělit Centrálnímu 
zadavateli veškeré skutečnosti nutné k poskytnutí dodatečných informací dle § 98 a 99 
Zákona, a to jak ve vztahu k průběhu Zadávacího řízení, tak i ve vztahu k průběhu 
Dílčích zadávacích řízení zadávaných případně Centrálním zadavatelem dle této 
Smlouvy jménem a na účet Zadavatele. 

2.5 Centrální zadavatel je oprávněn využít informace předané Zadavatelem pouze pro 
výkon činností centralizovaného zadávání, jež jsou upraveny v této Smlouvě. 

2.6 Bude-li Centrální zadavatel realizovat pro Zadavatele Dílčí zadávací řízení ve smyslu 
této Smlouvy, zavazuje se Centrální zadavatel provést takové Dílčí zadávací řízení dle 
§ 132 odst. 3 písm. a) Zákona až po výběr a oznámení nejvhodnější nabídky a předání 
návrhu prováděcí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
Zadavateli. Zadavatel je poté povinen uzavřít prováděcí smlouvu s vybraným 
dodavatelem podle § 124 odst. 1 a násl. Zákona a uzavření takové prováděcí smlouvy 
spolu s poskytnutím jejího stejnopisu oznámit Centrálnímu zadavateli bezodkladně tak, 
aby Centrální zadavatel mohl v zákonných lhůtách dokončit veškeré úkony 
v příslušném Dílčím zadávacím řízení. 



2.7 Smluvní strany se dohodly a Centrální zadavatel se tímto zavazuje, že veškerá práva 
a povinnosti související s provedením Zadávacího řízení a případnou realizací Dílčích 
zadávacích řízení realizovaných Centrálním zadavatelem dle této Smlouvy jménem 
a na účet Zadavatele na dodávky Produktů Microsoft bude vykonávat v maximálním 
možném rozsahu výhradně Centrální zadavatel. To platí zejména pro právní úkony 
Centrálního zadavatele vůči dodavatelům a účastníkům Zadávacího řízení, správci 
Věstníku veřejných zakázek a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavatel je 
na žádost Centrálního zadavatele povinen poskytnout Centrálnímu zadavateli 
k uvedenému veškerou nezbytnou součinnost. 

2.8 Činnost Centrálního zadavatele při realizaci Dílčích zadávacích řízení realizovaných 
Centrálním zadavatelem dle této Smlouvy jménem a na účet Zadavatele na základě 
Rámcové dohody a dle této Smlouvy končí nejpozději v okamžiku předložení návrhu 
prováděcí smlouvy na konkrétní dodávku Produktů Microsoft s vybraným dodavatelem 
(popř. vybranými dodavateli) k podpisu Zadavateli; tím není dotčeno právo Centrálního 
zadavatele vystupovat vůči Zadavateli a třetím osobám v rozsahu činností nezbytných 
pro jednání a uzavření případných dodatků ke smlouvám uzavřeným na podkladě jím 
realizovaných Dílčích zadávacích řízení. 

2.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že jednotlivé prováděcí smlouvy uzavřené na 
základě Dílčích zadávacích řízení uveřejní v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména Zákonem a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ta Smluvní strana, pro kterou bylo Dílčí zadávací řízení provedeno. 

2.10 Centrální zadavatel je oprávněn samostatně v souladu s příslušnými právními předpisy 
zvolit vhodný způsob zadání a uzavření jedné či více smluv k realizaci příslušného 
Dílčího zadávacího řízení realizovaného Centrálním zadavatelem dle této Smlouvy 
jménem a na účet Zadavatele. Centrální zadavatel poskytne Zadavateli k jeho písemné 
žádosti informace o přípravě a průběhu Zadávacího řízení ve vztahu k požadavkům 
Zadavatele na nákup Produktů Microsoft, případně informace o průběhu Dílčího 
zadávacího řízení realizovaného Centrálním zadavatelem dle této Smlouvy jménem 
a na účet Zadavatele. Centrální zadavatel vyrozumí písemně Zadavatele bez 
zbytečného odkladu o provedených rozhodnutích a úkonech Centrálního zadavatele, 
které mají vliv na nákup Produktů Microsoft Zadavatelem. 

2.11 Centrální zadavatel je oprávněn dle svého uvážení slučovat nebo dělit požadavky 
jednotlivých osob, pro něž provádí Dílčí zadávací řízení na dodávku Produktů Microsoft 
a provádět jednotlivá Dílčí zadávací řízení až po setřídění více požadavků na zajištění 
dodávek Produktů Microsoft, při přiměřeném respektování zájmů jednotlivých osob, na 
jejichž účet provádí Dílčí zadávací řízení na dodávku Produktů Microsoft. 

3 ODMĚNA A NÁKLADY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DÍLČÍHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

3.1 Centrálnímu zadavateli za činnost dle Smlouvy nepřísluší odměna. 

3.2 Veškeré poplatky a jiné náklady spojené s provedením Zadávacího řízení dle odst. 1.2 
Smlouvy a s případnou realizací Dílčích zadávacích řízení realizovaných Centrálním 
zadavatelem dle této Smlouvy jménem a na účet Zadavatele hradí Centrální zadavatel. 
Pro vyloučení všech pochybností se Smluvní strany dohodly, že při postupu dle 
ustanovení článku 1.4 písm. c) této Smlouvy hradí náklady Dílčího zadávacího řízení 
Zadavatel. 

3.3 Náklady spojené s poskytnutím informací a jakékoli součinnosti Zadavatelem 
Centrálnímu zadavateli na základě této Smlouvy nese Zadavatel. 



4 ODPOVĚDNOST ZA CENTRALIZOVANÉ ZADÁVÁNÍ 

4.1 Za dodržení Zákona odpovídá při centralizovaném zadávání Centrální zadavatel, 
ledaže k takovému porušení došlo jednáním či opomenutím Zadavatele. Zadavatel 
odpovídá za dodržení Zákona, pokud samostatně realizuje Dílčí zadávací řízení. 
Centrální zadavatel neodpovídá za vymezení předmětu Dílčího zadávacího řízení dle 
odst. 1.5 (iii) Smlouvy. Centrální zadavatel rovněž neodpovídá za nekoordinovaný 
nákup Produktů Microsoft Zadavatelem v rozporu se Zákonem.  

4.2 Centrální zadavatel je povinen ve smyslu § 216 Zákona řádně uchovávat dokumentaci 
o Zadávacím řízení. Na realizaci Dílčích zadávacích řízení se pravidla pro uchovávání 
dokumentace o zadávacím řízení použijí obdobně. V případě postupu dle odst. 1.4 
písm. c) Smlouvy za řádné uchovávání dokumentace odpovídá Zadavatel. 

5 SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

5.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné naplnění Smlouvy. Jsou povinni vzájemně se informovat 
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění 
Smlouvy, resp. průběh Zadávacího řízení nebo Dílčího zadávacího řízení. 

5.2 Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s dodržováním zákonných či dohodnutých termínů. 

5.3 Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno dle Smlouvy, 
bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude 
považováno za řádně dané či učiněné, bude-li doručeno datovou zprávou do datové 
schránky Centrálního zadavatele nebo Zadavatele (nebo na jinou adresu, kterou 
Centrální zadavatel nebo Zadavatel určí v oznámení zaslaném druhé straně), 
nestanoví-li Smlouva jinak. Níže uvedené kontaktní údaje mohou být měněny 
jednostranným písemným oznámením doručeným Centrálnímu zadavateli nebo 
Zadavateli s tím, že takováto změna se stane účinnou doručením takového oznámení 
druhé straně, není-li v oznámení uvedeno jinak. 

5.4 Kontaktní osoby: 

(a) Centrální zadavatel: 

Adresa: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21 

K rukám: ředitele odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace 
informačních a komunikačních technologií 

ID datové 
schránky: 

6bnaawp 

(b) Zadavatel: 

Adresa: Město Žďár nad Sázavou,  
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

K rukám: vedoucího oddělení informatiky 

ID datové 
schránky: 

 
ybxb3sz 



 
5.5 Smluvní strany sjednávají, že požadavky na realizaci Dílčích zadávacích řízení dle 

odst. 1.5 Smlouvy bude jménem Zadavatele předkládat Centrálnímu zadavateli pouze 
kontaktní osoba uvedená v odst. 5.4 písm. b) Smlouvy, případně jiné osoby, které 
Zadavatel určí a o kterých Zadavatel písemně informuje Centrálního zadavatele 
(kontaktní osoba a takto určené jiné osoby dále jen „Oprávněné osoby“). K požadavku 
předloženému jménem Zadavatele někým jiným než Oprávněnou osobou nebude 
Centrální zadavatel přihlížet. 

5.6 Oprávněné osoby mohou být vymezeny jménem nebo i jednoznačnou 
a nezaměnitelnou identifikací funkčního nebo pracovního zařazení takové osoby 
u Zadavatele, přičemž Oprávněnou osobou bude v takovém případě vždy konkrétní 
osoba, zastávající takto vymezenou funkci nebo pracovní pozici. Kontaktní osobu 
může Zadavatel kdykoli měnit doručením písemného oznámení takové změny 
Centrálnímu zadavateli a taková změna bude účinná uplynutím třetího (3.) dne ode 
dne doručení takového oznámení Centrálnímu zadavateli. 

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí 
Zadavatel. 

6.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

6.3 Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Účinky 
výpovědi nastanou okamžikem jejího doručení druhé Smluvní straně, není-li ve 
výpovědi stanoveno datum pozdější. Výpověď může být Smluvními stranami podána 
pouze do doby zahájení Zadávacího řízení dle odst. 1.2 Smlouvy. Později může být 
výpověď podána až po uzavření Rámcové dohody. 

6.4 Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Případné spory budou řešeny 
přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě smírnou cestou, budou na návrh 
Centrálního zadavatele nebo Zadavatele dány k rozhodnutí věcně a místně 
příslušnému soudu v České republice. 

6.5 Smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě, a to formou písemných, 
vzestupně číslovaných smluvních dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
Smluvních stran. 

6.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným 
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost 
ostatních ustanovení této Smlouvy. Centrální zadavatel a Zadavatel se zavazují 
nahradit do sedmi (7) pracovních dnů po doručení výzvy druhé straně neplatné, 
nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným 
a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně 
uzavřít novou smlouvou. 

6.7 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s platnými právními 
předpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět 
jejich obchodního tajemství podle § 504 Občanského zákoníku. 



6.8 Nastanou-li důvody ke zrušení Zadávacího řízení podle § 127 Zákona, Centrální 
zadavatel zruší (§ 127 odst. 1 Zákona) nebo může zrušit (§ 127 odst. 2 Zákona) 
Zadávací řízení. Zrušení Zadávacího řízení písemně oznámí Zadavateli nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení. Tento odst. 6.8 Smlouvy se 
přiměřeně použije též v případě zrušení Dílčího zadávacího řízení. 

6.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

 

6.10 Tato Smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na její 95. schůzi 
konané dne ……………,usnesením č. …………………. 

 
 
 
 
 
 
 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Jméno:  Ing. Miroslav Tůma, Ph.D. 
Funkce: ředitel odboru kybernetické 
bezpečnosti a koordinace informačních 
a komunikačních technologií  
Datum:  
Místo: Praha  
 

 
 
Město Žďár nad Sázavou 
Jméno: Mgr. Zdeněk Navrátil 
Funkce: starosta města 
 
 
Datum:  
Místo: Žďár nad Sázavou 
 

 



j) - Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomičkova 2144/1, Chodov, 148 00 
Praha 4, IČ 64949681, požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 3174, 3173, 
3007, 3124, 3095, 3093, 3092, 3069, 3036 a 2988 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem 
vybudování vysokorychlostního optického  připojení, právo chůze a jízdy  za účelem 
údržby a oprav v rámci stavby “1855.8.-0-6 – INSCZ FTTH Žďár nad Sázavou – 
Vysočany II” v celkové délce kabelu cca 1 933 m  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Souhlasíme se zřízením VB za podmínky, že budou dodržena ochranná pásma ostatních 
sítí, případně dohody s ostatními správci o uložení a realizace nevyvolá zpoždění stavby. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Viz odbor RÚP a dále za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
1. V lokalitě bude ponechán volný prostor pro budoucí uložení sítí města. Bude 

stanoveno na základě žadatelem předložené PD příslušného stupně. 
2. Sítě budou uloženy přednostně ve vozovce. 
3. V případě budoucí městské akce – realizace např. VO provede potřebné přeložky, 

ochrany sítě apod. žadatel na své náklady. 
4. V trasách mimo zpevněné plochy bude síť položena tak, aby v budoucnu nad ní 

město mohlo zřídit zpevněnou plochu se skladbou pod stávající nebo upravený terén 
TL 60 cm bez nákladů na straně města na ochranu či přeložku sítě (všude platí sítě 
včetně součástí a příslušenství). 

5. Pokud trasa sítě zasáhne pod stávající komunikace (chodníky, vozovky, zpevněné 
plochy, parkoviště) budou předem stanoveny podmínky pro protlak/překop správcem 
komunikací. 

6. Správci komunikací, zeleně a VO bude ke stanovení podmínek předložena PD 
příslušného stupně.  

7. Pokud žadatel nezrealizuje akci do 24 měsíců od uzavření předmětné smlouvy, 
pozbývá tato smlouva platnosti.   

 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  

 
Vyjádření projektanta: 
Vyjádření ostatních sítí je podáno jako vyjádření k celému polygonu. Bude použito 
vyjádření z celých Vysočan pro přípolož, tak i pro ÚR celého polygonu. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 
70.000,-- Kč + platná sazba DPH 
 
Rada města na svém zasedání dne 30.7.2018 projednání této žádosti odložila. 
 
Dne 4.8.2018 požádala společnost T-Mobile Czech Republic a.s. o zařazení žádosti do 
programu rady města s upravenými trasami pro položení tras společnosti T-Mobile 
v ulicích Na Úvoze a K Přehradě s tím, že umístění trasy společnosti T-Mobile v této 
oblasti by v rámci koordinace probíhajících prací, po konzultaci se zainteresovanými 
stranami na kontrolním dnu, stihli položit ještě před dokončením povrchů. 

 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR: 
Správa komunikací: 
1. Pokládka vedení pod komunikace (chodníky, vozovky, jiné zpevněné plochy) 

proběhne před realizací konstrukčních vrstev komunikací a v koordinaci s generálním 
dodavatelem akce ,,Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace V 
Lískách a Na Úvoze“. 



2. V případě křížení trasy komunikace bude vedení položeno v chráničce a současně 
bude položena rezervní chránička pro budoucí potřeby města – žadatel toto vyřeší 
v projektové dokumentaci a zajistí příslušné povolení i pro rezervní chráničky.  

3. Nebudou-li trasy realizovány před pokládkou komunikací v rámci probíhající akce 
,,Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace V Lískách a Na Úvoze“ 
pozbývá toto vyjádření platnosti a stavebník musí požádat o vydání nového vyjádření 
s podmínkami pro realizace záměru.  

 
Správa veřejného osvětlení (VO) 

Trasa v ulici Na Úvoze bude vedena pouze po jedné straně ulice, druhá strana 
zůstane volná pro potřeby VO města. 

 
Společné:  
1. Upravená projektová dokumentace dle výše uvedeného bude předložena správci 

k vyjádření. 
2. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno správci komunikací do 10 dnů 

po realizaci akce. 
 

Finanční dopad do rozpočtu města na základě nové žádosti: jednorázová 
neopakující se úplata ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH 

 
Počet stran:  3 
   
Počet příloh: 1 
 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností T-Mobile Czech Republic 
a.s. se sídlem Tomičkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 64949681 – jako 
oprávněným – na částech p. č. 3007, 3093, 3069, 3036 a 2988 – vše v k. ú. Město Žďár, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - 
za účelem vybudování a provozování stavby INSCZ FTTH Žďár nad Sázavou – 
Vysočany“, spočívající v umístění vysokorychlostního optického připojení v ul. Na Úvoze 
a K Přehradě - lokalita sídliště Vysočany, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k zařízení za 
účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch 
oprávněného. 
Souhlas se zřízením VB je udělen za podmínky, že budou dodržena ochranná pásma 
ostatních sítí, případně dohody s ostatními správci o uložení a realizace nevyvolá 
zpoždění stavby a dále za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
 
Správa komunikací: 
1. Pokládka vedení pod komunikace (chodníky, vozovky, jiné zpevněné plochy) 

proběhne před realizací konstrukčních vrstev komunikací a v koordinaci s generálním 
dodavatelem akce ,,Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace V 
Lískách a Na Úvoze“. 

2. V případě křížení trasy komunikace bude vedení položeno v chráničce a současně 
bude položena rezervní chránička pro budoucí potřeby města – žadatel toto vyřeší 
v projektové dokumentaci a zajistí příslušné povolení i pro rezervní chráničky.  

3. Nebudou-li trasy realizovány před pokládkou komunikací v rámci probíhající akce 
,,Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace V Lískách a Na Úvoze“ 
pozbývá toto vyjádření platnosti a stavebník musí požádat o vydání nového vyjádření 
s podmínkami pro realizace záměru.  

 



Správa veřejného osvětlení (VO) 
Trasa v ulici Na Úvoze bude vedena pouze po jedné straně ulice, druhá strana 
zůstane volná pro potřeby VO města. 

 
Společné:  
1. Upravená projektová dokumentace dle výše uvedeného bude předložena správci 

k vyjádření. 
2. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno správci komunikací do 10 dnů 

po realizaci akce. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 
(příloha č. 10) 
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Nová trasa sdìlovacího vedení

Legenda:

Hranice Parcel

Vodovodní øád pitné vody

Kanalizace

Kabel sdìlovacího vedení - CETIN

Plynovod zemního plynu - NTL

Plynovod zemního plynu - VTL

Plynovod zemního plynu - STL

NN

VN

podzemní

podzemní
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k) - Společnost SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3, požádala o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to na částech p. č. 4257, 4256, 4272, 4271, 4376/2, 4165, 4163, 4164, 
4669/1, 4668, 4662, 4772, 4701/1, 4659, 4326, 4316, 4317, 4318 a 4307/1 - vše v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“, ZR 7 - za účelem vybudování kabelového 
rozvodu – internet + TV v celkové délce cca 5 950 m v rámci akce: „Optické kabelové 
rozvody Žďár nad Sázavou 7 – místní název Vodojem“ včetně přístupu a příjezdu za 
účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch 
oprávněného.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 
200.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 
Rada města dne 30.7.2018 odložila projednání této žádosti s tím že žádá doplnění 
koordinační situace v celé lokalitě. 
 
Dne 23.8.2018 společnost Satt a.s. zaslala situaci kabelových rozvodů v lokalitě Vodojem 
se sdělením, že trasa je navržena ve stejné kynetě s VO a výstavba bude probíhat 
v koordinaci s rekonstrukcí VO. 

 
 

Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na 
pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 4257, 4256, 
4272, 4271, 4376/2, 4165, 4163, 4164, 4669/1, 4668, 4662, 4772, 4701/1, 4659, 4326, 
4316, 4317, 4318 a 4307/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec 
Žďár nad Sázavou vše v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kabelového rozvodu – 
internet + TV v lokalitě sídliště „Vodojem“ ZR 7 v celkové délce 5 950 m v rámci akce: 
„Optické kabelové rozvody Žďár nad Sázavou 7 – místní název Vodojem“ včetně přístupu 
a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve 
prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění optického kabelového 
rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 200.000 Kč + platná 
sazba DPH. 

 (příloha č. 11) 
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