
POŘAD 
  14. schůze rady města konané dne 06.05.2019 

 

1.  Přehledy úhrad za služby domovy 
Anotace: 
Schválení nových přehledů úhrad 
z důvodu zvyšování provozních 
nákladů.  

Mat.218/2019/POSSm Mgr. Šerák 

2. Organizační změna DS 
Anotace: 
Žádost o schválení organizační změny 
v p. o. Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou.  

Mat.222/2019/POSSm Mgr. Šerák 

3. Pravidla pro výběr uživatele 
Anotace: 
Materiál upravující pravidla pro výběr 
uživatelů pobytových služeb. 

Mat.223/2019/POSSm Mgr. Šerák 

4.                                         Smlouva o výpůjčce dopravního 
prostředku E.ON 
Anotace: 
Návrh na uzavření smlouvy o 
bezplatném nájmu elektromobilu mezi 
městem Žďár nad Sázavou a 
společností E.ON Česká republika, s. r. 
o. na dobu 10. – 20.05.2019. Opakování 
situace z roku 2018 a 2017. 

mat.214/2019/OPM Ing. Bačovský 

5. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

mat.215/2019/OP JUDr. Prokopová 

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

mat.216/2019/OP JUDr. Prokopová 

7. Pověření výkonem opatrovníka 
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.217/2019/OS Ing. Krábek 

8.  Výsledky konkursního řízení na 
ředitele – ředitelku Základní školy 
Žďár nad Sázavou, Palachova 
2189/35, příspěvková organizace 
Anotace: 
Návrh konkursní komise na vhodného 
uchazeče pro výkon funkce 
ředitele/ředitelky Základní školy Žďár 
nad Sázavou, Palachova 2189/35, 
příspěvková organizace. 

Mat.221/2019/OŠKS Mgr. Lučková 



 

9. Vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele stavby Městská třída – 
část II Nádražní, Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
Rada města vyhlašuje výběrové řízení 
na dodavatele stavby Městská třída – 
část II Nádražní, Žďár nad Sázavou 

mat.219/2019/ORUP Ing. Škodová 

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

 

mat.220/2019/ORUP Ing. Škodová 

11. 
Informace o SKLH 
(15:30) 

ústní zpráva p. starosta 
host:  
p. Aleš Koželuh 

12. Hodnocení školských a neškolských 
příspěvkových organizací za r. 2018 
Anotace: 
Hodnocení ředitelů školských a 
neškolských příspěvkových 
organizací za rok 2018. 

ústní zpráva JUDr. Hostomská 

13. Různé 

• Rezignace člena bytové 
komise 

• Rezignace člena komise 
prorodinných aktiv, sociální a 
zdravotní 

ústní zpráva Ing. Klement 

 

 



Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 14 - 215/2019/OP dne 6. 5. 2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Směna pozemků 

- nabytí pozemku 
- pozbytí pozemku 
- změna vyhlášeného 
záměru 
 

L. Ř., 
Bohdalec 

k.ú. Město Žďár 
lok. PZ Jamská, ZR 1 
lok. Klafar III, ZR 8 
 

9017/1 – orná půda 
3253 m2 za 
část 8037/2 –orná p. 
část 8053/3 – orná p. 
část 8065/12 – ost.pl. 
- celkem ve výměře  
cca 1841 m2 
 

Výstavba nové komunikace, inž. sítě 
v PZ Jamská II za pozemky pro výstavbu 
v lok. Klafar III 

b) Směna pozemků 
- nabytí pozemku 
- pozbytí pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

P. Č., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. PZ Jamská, ZR 1 
lok. Klafar III, ZR 8 
 

9013/1 – orná půda 
- ve vým. 3987 m2 za 
část 8037/2 –orná p. 
část 8058 – orná p. 
část 8061/1 – orná p 
část 8065/12 – ost.pl. a  
p.č.8061/4 – orná půda  
- ve vým. 721 m2 
- celkem ve výměře  
cca 2309 m2 
 

Výstavba nové komunikace, inž. sítě 
v PZ Jamská II za pozemky pro výstavbu 
v lok. Klafar III 

c) 
 

Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

APING a.s.,, Praha k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská 

část p.č. 9513/1 – orná 
půda – 3086 m2 

Rozšíření pozemku pro zajištění provozu 
objektu - dokončení rozestavěné stavby  
za podmínek shodných s podmínkami 
původního prodeje Kuchyně Spektrum 
 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

B. K., Rožná 
 
 

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

část 6131/1 – ost.pl.  
– cca 35 m2 
 

Vybudování a umístění venkovní – letní 
zahrádky před restaurací Originál Ingot 
1869 
 

e) 
 

Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

Zahrada Vysočina, 
s.r.o., ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Brodská, ZR 3 
 

7892 – zast.pl.a nádv.  
– cca 53 m2 
část 7895 – ost.pl.  
– cca 288 m2 

Prodloužení – obnovení nájemní 
smlouvy – provozování prodejny a 
občerstvení vč. venkovní plochy k ní 
náležející 
 



f) Souhlas s umístěním 
schodiště na  pozemku 
města 
- schválení 

Diecézní charita 
Brno, Oblastní 
charita Žďár n.S. 

k.ú. Město Žďár 
ul. Horní, ZR 1 
 

351 – ost. pl.  
– cca 3 m2 
 

Umístění schodiště k objektu č.p. 1682 
ve vlastnictví společnosti Agrofarm, a.s. 
 
 

g) Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

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

261, 273/1, 290 Umístění a provoz podzemního 
komunikačního vedení – metalický kabel 
– v rámci stavby 16010-027367, Žďár n. 
Sázavou, Nádražní, ÚPS, obnova 
 

h) Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, Husova, 
ZR 1 
 

224, 225, 241, 261, 
273/1, 290, 409, 556 

Stavba - Žďár n.S, Husova, Nádražní: 
rek.kab. VN, NN 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 
 

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

5976/9, 5976/10 Stavba - Žďár n.S, Jihlavská: rek. 
VN249, TS29 OSP 

j) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Špálova, ZR 7 
 

4669/1 Stavba - Žďár n.S, Špálova: přeložka 
NN, Vrba 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

P. V. 
E. V., ZR 
 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Dvorská, ZR 2 
 

80/7, 80/14 Přípojka splaškové kanalizace a přípojka 
vodovodu v rámci novostavby RD 

l) 
 

Zpětvzetí žaloby  
o určení vlastnictví 
- schválení 
 

ČR – Státní 
pozemkový úřad 
Praha 

k.ú. Město Žďár 
lokalita Krejdy 

9135-vodní pl., rybník 
9136-vodní pl., rybník 
9137-vodní pl., rybník 
9139-ost.pl 

Návrh na zpětvzetí žaloby o určení 
vlastnictví vodních staveb – vodních děl, 
realizovaných městem v rámci stavby 
vodního díla – Odbahnění a opravy 
objektů Honzovských rybníků a obnova 
rybníka Žabák 
 

m) 
 

Darovací smlouva  
- schválení 

PROFISTAV 
Litomyšl, a.s., 
Litomyšl 

k.ú. Město Žďár Finanční dar Finanční dar na zajištění kulturní akce 
Den Žďáru 

 



 

 

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 

1932/43/31 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
b) 

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 

 

ZR 
Dolní 165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 

 
c) 

Smlouva o 
výpůjčce 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR 
1. máje 
325/1 

dle přílohy 
smlouvy 

pro skautskou 
činnost 


