
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 6 

 DNE:   14. 1. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO:   73/2019/OP 

 

NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání RM 

 

ANOTACE: 
 

Dle přiložené tabulky 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje majetkoprávní jednání dle předloženého návrhu 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

majetkoprávní odbor 

Předkládá: majetkoprávní odbor 

 

 



Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 6 - 73/2019/OP dne 14.1.2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- vyhlášení záměru 
E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Klafar III, ZR 8 

část p.č. 8037/2 – orná 
půda – cca 26 m2 

Výstavba nové trafostanice pro 
zásobování nové lokality rodinných 
domů elektrickou energií 
 

b) Nájemní smlouvy 
- schválení výše 
nájemného  

Fyzické osoby k.ú. Město Žďár 
k.ú. Zámek Žďár 

Zahrádky u BD, RD  
v ZR 1, 2, 3, 5, 7 
Prefa garáže 
- lokalita Druhák, ZR 1 
- lokalita U Zdaru, ZR 1 
- lok. u SOU, ZR 3  
- ZR 2 

Nájemné na r. 2019 za užívání pozemků  
pro zahrádky a užívání pozemku pro 
stávající stavby Prefa garáží 

c) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

COOP družstvo Velké 
Meziříčí 
 

k.ú. Stržanov 4/1 Zemní kabelové vedení VO – stavba – 
Stržanov – rekonstrukce VO 

d) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

ČR – Státní pozemk. 
úřad Praha zast. 
Krajský pozemkový 
úřad pro kraj Vysočina 
Jihlava 

k.ú. Stržanov 52 
 

Zemní kabelové vedení VO – stavba – 
Stržanov – rekonstrukce VO 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

ŘSD ČR stát. přísp. 
org., Praha zast. 
Správa Jihlava 
 

k.ú. Stržanov 228/1 Zemní kabelové vedení VO – stavba – 
Stržanov – rekonstrukce VO 

f) Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

k.ú. Město Žďár 
Havlíčkovo nám., ZR1
 

48 Kabel NN, rozpojovací skříň – stavba - 
Žďár n/S, Havlíčkovo n: u knihovny, 
úpra.DS 
 

g) Smlouva o zřízení 
služebnosti 
- schválení 

Povodí Vltavy, s.p., 
Praha, zast. závod 
Dolní Vltava, Praha 

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

1102/1, 2132/1 Umístění konstrukce mostu včetně 
opevnění v rámci stavby – Stavební 
úpravy mostu ev.č.ZR-003, ul.Kovářova, 
Žďár nad Sázavou 
 

h) Smlouva o nájmu 
pozemků 
- schválení 

Povodí Vltavy, s.p., 
Praha, zast. závod 
Dolní Vltava, Praha 

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

1102/1, 2132/1 Umístění konstrukce mostu včetně 
opevnění v rámci stavby – Stavební 
úpravy mostu ev.č.ZR-003, ul.Kovářova, 
Žďár nad Sázavou 
 

 



i) 
 
 
 

Smlouva o výpůjčce 
nebytových prostor 
- schválení 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Komenského, ZR3 
 

Místnosti 158-161 
v budově s č.p. 1786, 
která je součástí 
pozemku p.č. 1134  
 

Skladovací a archivní prostory pro město 
v objektu pro administrativu ve vlastnictví  
ČR - ÚZSVM 

j) 
 

Prodej pozemků 
- změna záměru 

Vlastní podnět k.ú. Město Žďár 
ul. Barvířská, ZR 8 
lok. Klafar III 
 

8037/6 - 8037/31,  
8064/6, 8065/7, 8065/8 

Změna termínu pro vydání povolení 
umístění a provedení stavby a termínu 
pro vydání dokladu o užívání stavby – 
výstavba řadových rodinných domů 
 

 



a) - V rámci budování elektrické sítě v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou je nutné 
vybudovat novou trafostanici, která bude tuto lokalitu zásobovat elektrickou energií. 
Z tohoto důvodu se společnost E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ 
CZ28085400, obrátila na město Žďár nad Sázavou s požadavkem na odprodej pozemku 
ve vlastnictví města pod novou trafostanicí. Jedná se o část pozemku p. č. 8037/2 ve 
výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:     
Bez připomínek. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve 
výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného 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 nové trafostanice, která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar 
III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií s tím, že přesná výměra bude 
určena po zaměření oddělovacím GP. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.  

(příloha č. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1





b) - Cenovým věstníkem, který je každoročně vydáván Ministerstvem financí, je stanoven 
seznam zboží s regulovanými cenami. Jednou z regulovaných oblastí je i pronájem 
pozemků. Města Žďáru nad Sázavou se týkala zejména regulace nájemného za nájem 
pozemků, užívaných za účelem využívání pozemku pro zahrádky a dále za účelem 
umístění Prefa garáže. Do roku 2011 bylo stanoveno maximální roční nájemné za 
uvedený nájem ve výši 20,-- Kč/m2/rok. Výměr MF č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011 
a následující včetně Výměru MF č. 01/2018 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se vydává 
seznam zboží s regulovanými cenami, zrušil od 1. 1. 2012 tuto regulaci a stanovil pouze 
regulaci pro pronájmy ve veřejném zájmu, kdy je nájemné hrazeno ze státního rozpočtu, 
státního fondu nebo jiných prostředků státu, z rozpočtu kraje nebo obce. V tomto případě 
do 31. 12. 2018 nájemné činilo 30,-- Kč/m2/rok ve městech, která nejsou konkrétně 
vyjmenována, a která byla do 31. 12. 2002 sídly okresních úřadů. Dle výměru MF č. 
01/2019 ze dne 28. listopadu 2018 činí nově pro rok 2019 nájemné 33,-- Kč/m2/rok 
ve městech, která nejsou konkrétně vyjmenována, a která byla do 31. 12. 2002 sídly 
okresních úřadů. Vzhledem ke skutečnosti, že dochází ke změně nájemníků, jak při 
nájmu pozemků pro zahrádky, tak i pro umístění Prefa garáží na těchto pozemcích, je 
nutné žadatele informovat i o výši nájemného při žádosti o uzavření nájemní smlouvy.   

 
Z tohoto důvodu předkládáme radě města k rozhodnutí výši nájemného za užívání 
pozemků (zahrádky, garáže), a to pro rok 2019 při nově uzavíraných nájemních 
smlouvách. Navrhujeme, aby nájemné za užívání pozemků za účelem využívání na 
zahrádky bylo ponecháno ve stávající výši 20,-- Kč/m2/rok, a to z toho důvodu, že 
v současné době již užívání pozemků na zahrádky ubývá a vyšší cenou nájemného by 
mohlo docházet k dalšímu úbytku. U nájmu pozemků, na kterých je umístěna garáž, 
navrhujeme výši nájemného, a to 33,-- Kč/m2/rok. 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 0 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje výši nájemného u nově 
uzavíraných smluv o nájmu pozemku pro rok 2019, a to následovně: nájemné za užívání 
pozemků pro zahrádky ve výši 20,-- Kč/m2/rok a nájemné za užívání pozemků za účelem 
umístění garáže ve výši 33,-- Kč/m2/rok. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



c) - Město Žďár nad Sázavou je investorem akce „Stržanov - rekonstrukce VO“. Část trasy 
zemního kabelového vedení VO v délce do cca 25 m vede po pozemku p. č. 4/1 v k. ú. 
Stržanov ve vlastnictví COOP družstvo Velké Meziříčí se sídlem Družstevní 1173/2, 594 
01 Velké Meziříčí, IČO 00032344, DIČ CZ00032344. S tímto vlastníkem pozemku bude 
ve prospěch města uzavřena smlouva o zřízení VB za účelem umístění a provozování 
uvedeného energetického zařízení. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
ve prospěch města bez připomínek. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: výdaj za jednorázovou neopakující se úplatu ve 
výši 15.000 Kč + platná sazba DPH 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi COOP družstvo Velké Meziříčí se sídlem 
Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 00032344, DIČ CZ00032344 – jako 
povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví 
povinného, a to na části p. č. 4/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 705, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Stržanov - za účelem umístění a provozování 
energetického zařízení – zemního kabelového vedení VO v rámci akce města Žďáru nad 
Sázavou „Stržanov – rekonstrukce VO“ v lokalitě Stržanov včetně přístupu a příjezdu za 
účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch 
oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování předmětné 
stavby se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 15.000 Kč + platná 
sazba DPH. 

(příloha č. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 2 



d) - Město Žďár nad Sázavou je investorem akce „Stržanov - rekonstrukce VO“. Část trasy 
pokládky kabelového vedení VO v rozsahu 8 m2 vede po pozemku p. č. 52 v k. ú. 
Stržanov ve vlastnictví ČR – s právem hospodařit Státní pozemkový úřad se sídlem 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774. S tímto 
vlastníkem pozemku bude ve prospěch města uzavřena smlouva č. 1009C18/51 o 
zřízení VB za účelem umístění a provozování uvedeného kabelového vedení VO. 
Povinný není plátcem DPH. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
ve prospěch města bez připomínek. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: výdaj za jednorázovou neopakující se úplatu ve 
výši 3.000 Kč 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi ČR - Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774 – jako povinným a 
městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví ČR s právem 
hospodařit Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774, a to na části p. č. 52, zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Stržanov - 
za účelem umístění a provozování pokládky kabelového vedení VO v rámci akce města 
Žďáru nad Sázavou „Stržanov – rekonstrukce VO“ v lokalitě Stržanov včetně přístupu a 
příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve 
prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování předmětné 
stavby se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 3.000 Kč. 

(příloha č. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 3



e) - Město Žďár nad Sázavou je investorem akce „Stržanov - rekonstrukce VO“. Část trasy 
rekonstrukce vedení VO v rozsahu 105 m (2x případ 101m a 4m) vede po pozemku p. č. 
228/1 – ostatní plocha, silnice, na které je umístěna stavba silnice I/37 v k. ú. Stržanov ve 
vlastnictví ČR – s právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, DIČ 
CZ65993390. S tímto vlastníkem pozemku bude ve prospěch města uzavřena smlouva č. 
12PO-000850, P/ZS/62/2018 o zřízení VB za účelem umístění a provozování uvedené 
stavby rekonstrukce vedení VO. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
ve prospěch města bez připomínek. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: výdaj za jednorázovou neopakující se úplatu ve 
výši 103,22 Kč/bm za předpokládaného rozsahu v počtu 105m, kdy k této částce bude 
připočten koeficient inflace platný k datu předložení GP + platná sazba DPH 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 
65993390, DIČ CZ65993390 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako 
oprávněným - na pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
- Nusle, IČO 65993390, DIČ CZ65993390, a to na části p. č. 228/1, zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 643, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Stržanov - za 
účelem umístění a provozování rekonstrukce vedení VO v rámci akce města Žďáru nad 
Sázavou „Stržanov – rekonstrukce VO“ v lokalitě Stržanov včetně přístupu a příjezdu za 
účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch 
oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování předmětné 
stavby se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 103,22 Kč/bm za 
předpokládaného rozsahu v počtu 105m, kdy k této částce bude připočten koeficient 
inflace platný k datu předložení GP + platná sazba DPH.   

(příloha č. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 4   





f) - Společnost E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
7,  370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, požádala o uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 
1040015996/001  na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. 
č. 48 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování kabelového vedení NN, rozpojovací 
skříň v rámci stavby „Žďár n. S., Havlíčkovo náměstí.: u knihovny, úprava DS“ v lokalitě 
Havlíčkova náměstí, ZR 1. 
  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB. 
K projektu odbor KS zpracuje podmínky realizace. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
- Vzhledem k tomu, že přeložka je realizována na žádost města byla dohodnuta za 
zřízení předmětného VB jednorázová neopakující se úplata ve výši 2.000 Kč, ke které 
bude připočtena platná sazba DPH.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: příjem - jednorázová neopakující se úplata ve výši 
2.000 Kč + platná sazba DPH 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,  
370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 48 v k. ú. Město 
Žďár, zapsaného 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 umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v rámci stavby „Žďár n. 
S., Havlíčkovo náměstí: u knihovny, úprava DS“ v lokalitě Havlíčkova náměstí, ZR 1, 
včetně přístupu a příjezdu k uvedené distribuční soustavě za účelem provozu, údržby, 
oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 2.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 5) 
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g) - Město Žďár nad Sázavou je investorem stavby „Stavební úpravy mostu ev. č. ZR-003, 
ul. Kovářova, Žďár nad Sázavou“. Součástí této stavby je i umístění konstrukce mostu 
včetně opevnění na částech pozemků p. č. 1102/1 a 2132/1 v k. ú. Město Žďár ve 
vlastnictví ČR – s právem hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 
3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 70889953, DIČ CZ70889953. S tímto vlastníkem 
pozemku bude ve prospěch města uzavřena smlouva č. 2899/2018-SML o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti za účelem umístění a provozování předmětného 
stavebního objektu. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
služebnosti ve prospěch města bez připomínek. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: výdaj za jednorázovou neopakující se úplatu 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 
služebnosti mezi ČR - Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 
Praha 5 - Smíchov, IČO 70889953, DIČ CZ70889953 – jako povinným a městem Žďár 
nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit 
Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČO 70889953, DIČ CZ70889953, a to na částech p. č. 1102/1 a 2132/1, zapsaných 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8048, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. 
Město Žďár - za účelem umístění a provozování konstrukce mostu včetně opevnění 
v rámci stavby města Žďáru nad Sázavou „Stavební úpravy mostu ev. č. ZR-003, ul. 
Kovářova, Žďár nad Sázavou“ v lokalitě ul. Kovářova, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu za 
účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch 
oprávněného.  
Právo odpovídající služebnosti umístění a provozování předmětného stavebního objektu 
se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 6) 
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h) - V souvislosti se shora uvedenou stavbou města Žďáru nad Sázavou „Stavební úpravy 
mostu ev. č. ZR-003, ul. Kovářova, Žďár nad Sázavou“, jejíž součástí je i umístění 
konstrukce mostu včetně opevnění na částech pozemků p. č. 1102/1 a 2132/1 v k. ú. 
Město Žďár ve vlastnictví ČR – s právem hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik se 
sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 70889953, DIČ CZ70889953, 
byla městu ze strany Povodí Vltavy s.p. zaslána k projednání Smlouva o nájmu pozemků  
č. 2900/2018-SML, týkající se pronájmu částí uvedených pozemků na dobu určitou, které 
budou městu dočasně pronajaty po dobu provádění stavby konstrukce mostu včetně 
opevnění a následného užívání stavby až do doby uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti (tj. ke dni podání návrhu na vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru 
nemovitostí) v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 
2899/2018-SML. Nájemné za užívání části pozemku p. č. 1102/1 – vodní plocha ve 
výměře 254 m2 a části p. č. 2132/1 – vodní plocha ve výměře 128 m2 – v celkové výměře 
382 m2 v k. ú. Město Žďár činí 22 Kč/m2/rok. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením 
pronájmu bez připomínek. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: výdaj za úhradu nájemného na dobu určitou po 
dobu provádění předmětné stavby, následného užívání až do doby uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti ve výši 22 Kč/m2/rok 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu 
pozemků č. 2900/2018-SML mezi ČR - Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 
3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 70889953, DIČ CZ70889953 – jako 
pronajímatelem a městem Žďár nad Sázavou – jako nájemcem - na pozemcích ve 
vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 
3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 70889953, DIČ CZ70889953, a to na části p.č. 
1102/1 – vodní plocha ve výměře 254 m2 a části p. č. 2132/1 1 – vodní plocha ve výměře 
128 m2 – v celkové výměře 382 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 8048, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění a provozování 
konstrukce mostu včetně opevnění v rámci stavby města Žďáru nad Sázavou „Stavební 
úpravy mostu ev. č. ZR-003, ul. Kovářova, Žďár nad Sázavou“ v lokalitě ul. Kovářova, ZR 
1, týkající se pronájmu částí uvedených pozemků na dobu určitou, které budou městu 
dočasně pronajaty po dobu provádění stavby konstrukce mostu včetně opevnění a 
následného užívání stavby až do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (tj. ke dni 
podání návrhu na vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí) v souladu 
se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2899/2018-SML. 
Nájemné po dobu provádění předmětné stavby, následného užívání až do doby uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti je stanoveno ve výši 22 Kč/m2/rok. 
RM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků č. 2900/2018-SML v předloženém znění.  

(příloha č. 7) 
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i) 
Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor  č. UZSVM/BZR/5417/2018-
BZRM, která bude uzavřena mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/41, Nové Město, 128 00 Praha 2 a městem Žďár nad 
Sázavou, v předloženém znění.  

(příloha č. 8) 
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j)  
Rada města vyhlašuje záměr na změnu termínu pro vydání povolení umístění a provedení 
stavby a termínu pro vydání dokladu o užívání stavby, týkajících se výstavby řadových 
rodinných domů na ulici Barvířská, lokalita Klafar ve Žďáře nad Sázavou dle  záměru č. Z-
191/2017-OP a záměru č. Z-1/2018-OP s tím, že povolení umístění a provedení stavby bude 
vydáno nejpozději do 30.9.2019 a doklad o užívání stavby bude vydán nejpozději do 
30.9.2022.  

(příloha č. 9) 
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