
POŘAD 
98. schůze rady města konané dne 22. 10. 2018 

 

1.                                         Investiční příspěvek do Kina 
Vysočina 
Anotace: 
Na základě Výzvy k podání žádosti o 
podporu kinematografie – Digitalizace a 
modernizace kin v roce 2018 – 2019, 
dotační okruh 4. Projekt v oblasti 
technického rozvoje a modernizace 
kinematografie /státní fond 
kinematografie/ je možné pořídit nový 
zvukový systém a promítací plátno do 
Kina Vysočina. Dotace představuje 
94 % z celkových nákladů ve výši 
2.417 tis.Kč. 

Mat.1719/2018/Kultura Ing. Lorencová 

2. Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár 
nad Sázavou, Švermova 4 
Anotace:  
Schválení změny v rozpočtu pro rok 
2018 Základní školy Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4. 

Mat.1731/2018/4.ZŠ Dr. Ptáček 

3. Organizační změny 
Anotace: 
Žádost o schválení organizačních změn 
v p. o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou 

Mat.1736/2018/PO SSm Mgr. Šerák 

4. Vyhlášení VZ na akci „Energetické 
úspory byt. Domů v ZR 3 – 
svobodárny č. 3 a č. 7 
Anotace: 
Jedná se o zakázku v rámci projektu 
IROP č. 
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002543  na 
stavební práce zahrnující stavební 
úpravy dvou obytných domů. Účelem 
navrhovaných úprav je zejména snížení 
spotřeby energie na vytápění. 

 

Mat.1720/2018/TSBM Ing. Kadlec 

5. Pověření opatrovníkem 
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.1724/2018/OS Ing. Krábek 

6. Sociální pohřby 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou je zákonem 
pověřeno vypravovat „sociální pohřby“ u 
osob, u kterých se nenašel žádný 
vypravovatel pohřbu. Jedná se zejména 
o osoby bez domova a osoby osamělé. 

Mat.1725/2018/OS Ing. Krábek 



7. Portimo o.p.s. – žádost o 
dofinancování 
Anotace: 
Portimo, o.p.s. podalo na město Žďár 
nad Sázavou žádost o dofinancování 
služby Osobní asistence, kterou provádí 
u občana našeho města. Portimo, o.p.s. 
v letošním roce obdrželo od města 
dotaci ve výši 165 000 Kč v rámci 
dotačního programu „Dotace pro 
poskytovatele sociálních a zdravotních 
služeb 2018“. Požadovaná částka 
Portima, o.p.s. v dotačním programu 
byla ve výši 250 000 Kč. 

Mat.1726/2018/OS Ing. Krábek 

8.  Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.1734/2018/OP Dr. Prokopová 

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

Mat.1735/2018/OP Dr. Prokopová 

10. 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.1722/2018/OFKIA Ing. Bořilová 

11. Návrh řešení škodních událostí 
Anotace: 
Projednání návrhů škodní komise na 
řešení škodních událostí na majetku 
města. 

Mat.1723/2018/OFKIA/Taj. p. tajemník 
Ing. Bořilová 

12. Vánoční výzdoba 
Anotace: 
Návrh na doplnění vánoční výzdoby na 
ulici Horní a Smetanova, doplnění 
nových efektů na vánoční strom na 
náměstí Republiky ve Žďáře nad 
Sázavou. 

Mat.1727/2018/ŠKS Mgr. Lučková 

13. Změnové listy „Rekonstrukce budovy 
bývalé vodárny na učebny pro 
neformální a zájmové vzdělávání, 
Žďár nad Sázavou “ 
Anotace: 
Rada města schvaluje Změnové listy 
„Rekonstrukce bývalé vodárny na 
učebny pro neformální a zájmové 
vzdělávání, Žďár nad Sázavou“ 

Mat.1728/2018/ORUP Ing. Škodová 

14. Změnové listy „ Revitalizace 
sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“ 
Anotace: 
Rada města schvaluje změnové listy 
„Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad 
Sázavou“ 

Mat.1729/2018/ORUP Ing. Škodová 



15. Obecně závazná vyhláška č. 3/18 o 
místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
Anotace: 
Návrh nové vyhlášky 

Mat.1732/2018/OKS Ing. Wurzelová 

16. Smlouva na realizaci veřejného 
osvětlení ul. Dr. Drože 
Anotace: 
Návrh na uzavření smlouvy na realizaci 
veřejného osvětlení v součinnosti 
s uložením vedení E.ON do země. 

Mat.1733/2018/OKS Ing. Wurzelová 

17. Souhlas s realizací projektu Farská 
humna – žádost Nadace Proměny 
Anotace: 
 
 

Mat.1730/2018/Star. p. starosta 

18. Hodnocení ředitelů školských PO Ústní zpráva p. místostarosta 

19. Směrnice – mobilní telefony 
Anotace: 
Starosta města navrhuje rozšířit okruh 
uživatelů mobilních služeb využívaných 
uvolněnými zastupiteli a některými 
zaměstnanci MěÚ o zastupitele města 
pro výkon jejich mandátu. 

Mat. 1737/2018/Star. p. starosta 

20. Různé   

 

 

 

 



Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 98 - 1734/2018/OP dne 22.10.2018: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru 
V. Ch., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Kavánova, ZR 7 
 
 

4669/81 – ost.pl. 
- 17 m2  

Majetkoprávní vypořádání užívaného 
pozemku za zahradou u RD 
 

b) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

R. K.,  
A. K., ZR 
 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jihlavská, ZR 1 

6573 – zast.pl. 
- 19 m2  

Stávající Prefa garáž v lok. U Zdaru 
 

c) 
 

Pronájem pozemku 
- částečná revokace -
schválení 

F. S., Vatín 
 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Vetla, ZR 

část 9734 – ost.pl. 
- cca 170 m2  

Využití cesty po opravě železniční tratě 
pro správu městských lesů a rybníků – 
zvýšení nájemného 
 

d) 
 

 Výpůjčka pozemku 
- schválení 

Ing. Bc. R. K., ZR k.ú. Stržanov 
 

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

e) 
 

Pronájem pozemků 
- schválení dodatku  
č. 4 ke Smlouvě  o 
zemědělském pachtu 
 

ZP Ostrov, a.s. 
Ostrov n.S. 

k.ú. Město Žďár 
lokalita Vetla 
 
 

Zemědělské pozemky 
dle smlouvy 

Změna výše nájemného - zvýšení 

f) Věcné břemeno 
- schválení 

CETIN, a.s., Praha 
 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Vnitřní, ZR 5 
 

2469/1 Podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě – optický kabel – 
stavba 11010-074453,RVDSL1723_M_ 
J_ZDAR156-ZDAR1HR_OK 
 

g) Věcné břemeno 
- zrušení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

k.ú. Město Žďár 
ul. Okružní, ZR 3 
lokalita garáží u Sattu 
 

1952/3 Kabelové vedení NN – stavba – Žďár 
n/S, Okružní:přípojka NN p.č. 1854 
 

h) Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 
 
 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Sychrova, ZR 2 
 

308 Kabelové vedení NN – stavba – Žďár 
n/S,Sychrova 45:přeložka NN,Leskour“ 

 



 

 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 

 
a) 

Projekt bydlení 
se závazky, 
Statut Fondu 
bydlení se 
závazky 

  
Žďár nad 
Sázavou 

 
 

 
bydlení  

 
b) 

Doplnění 
Pravidel a 
Smlouvy o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

 
Žďár nad 
Sázavou 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
c) 

Ukončení 
Smlouvy o 
nájmu bytu a 
garážového 
stání č. 3 

Dle návrhu 
BD 

ZR  
Veselská 
13/21/14 

byt v domě 
se závazky 

bydlení  

 
d) 

Uzavření  
Smlouvy o 
nájmu bytu a 
garážového 
stání č. 3 

Dle návrhu 
BD 

ZR  
Veselská 
13/21/14 

byt v domě 
se závazky 

bydlení  

 
e) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
203/11/23 

 

 
40,34 m2 

 
bydlení DPS 

 
f) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/21 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
g) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1932/43/29 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
h) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1829/27/10 

 
31,00 m2 

bydlení  

 
i) 

Prodloužení 
záměru na 
pronájem 
prostor 
sloužících 
podnikání 

 
1000 

Kč/m2/rok 
 

 
ZR 

Dolní ulice 
165/1 

 
 29,70 m2 

 
prostory určené pro 
podnikání 

 
j) 

Souhlas 
s provedením 
stavebních 
prací 

 
444.170 
Kč/rok 

 

 
ZR 

Dolní ulice 
165/1 

 
 444,17 m2 

 
prostory určené pro 
podnikání 




