
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 16 

 DNE:   3. 6. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO:   244/2019/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. 16 - 244/2019/OP dne 3. 6. 2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Směna pozemků 

- vyhlášení záměru 
 
- schválení dodatku  
č. 3 ke smlouvě o 
zemědělském pachtu 
 

ČR, příslušnost 
hospodařit s maj. státu 
Státní pozemkový úřad 
Praha 
Otakar Beran, Světnov 

k.ú. Město Žďár 
ul. Novoměstská 
PZ Jamská II, ZR 1 
 
k.ú. Stržanov, ZR 2 

4992 – orná půda 
- 947 m2 
 
290/19 – orná půda 
- 2142 m2 

Výstavba nové komunikace, inž. sítě 
v PZ Jamská II za pozemek 
k zemědělskému obhospodařování 
v pachtu  
 
 

b) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

Albert Česká republika, 
s.r.o., Praha 

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

část 6222 – ost.pl.  
– cca 1800 m2 
 

Prodloužení nájemní smlouvy - 
parkoviště, přístup. komunikace, chodník 
u objektu Hypernova  
 

c) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

M. K., 
Z. K., ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Dr. Drože, ZR 1 
 

část 1192 – ost.pl.,zeleň 
- cca 170 m2 

Rozšíření zahrady 

d) 
 

Pronájem pozemku 
- neschválení  
vyhlášení záměru 
 

Bc. R. B., ZR k.ú. Zámek Žďár 
ul. Purkyňova, ZR 2 
 

735/1 – travní porost 
- cca 50 m2 

Pěstování bylinek a květin 

e) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

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) Věcné břemeno 
- schválení 

J. Ch. a Ž. B. 
 
R. B. a M. B., ZR 
 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Dvorská, ZR 2 
 

80/1, 80/2 Vodovodní a kanalizační přípojka 
v rámci novostavby rodinného domu 

g) Věcné břemeno 
- schválení 

Martin Seidler, ZR k.ú. Město Žďár 
ul. U Malého lesa, 
ZR 3 
 
 

7308, 7310/4 Vedení NN, vodovodní a kanalizační 
přípojka v rámci novostavby Hala Seidler 



h) Věcné břemeno 
- schválení 

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

341, 409 Žďár nad Sázavou – ulice Tyršova – 
sokolovna – optický kabelový rozvod 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. K Přehradě, ZR 5 
 

2971, 2988, 3036, 3093, 
3128, 3095, 3124 

Stavba - Žďár n/S,K Přehradě: 
rek.VN201 T51-T22 

j) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Krejdy, ZR 1 

9262 Stavba - Žďár n/S,Grejdy:přípojka NN, 
p.č.9267 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Brněnská, ZR 1 

9642/1, 9651/9 Stavba - Žďár n/S,Brněnská: přípojka 
NN,SPOMAT CZ 

l) 
 

Zřízení služebnosti 
- schválení smlouvy 

Povodí Vltavy, s.p. 
Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. 1.máje, ZR 1 
 

146/2, 146/3, 146/4, 
146/6 

Stezka a cesta k pozemku p.č.1102/3 ve 
vlastnictví Povodí Vltavy – zrušení části  
pův. VB a zřízení po změně pozemků po 
dokončení stavby Přístavba a stav.úpr. 
pro změnu užívání stavby – obj.č.p.325 
(bývalá vodárna) 
 

m) 
 

Zřízení služebnosti 
- schválení Kupní 
smlouvy a smlouvy o 
zřízení služebnosti 
 

Správa železniční 
dopravní cesty, st.org., 
Praha 
 

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

9540 Služebnost inženýrské sítě, právo 
údržby a vedení rozvodu podzemních 
kabelů (sdělovací kabel PK17), včetně 
práva vstupu za účelem vedení, 
provozování, údržby, úprav, 
modernizace, zlepšení výkonnosti IS 
k pozemku p.č. 9539/1 
 

n) 
 

Vyřazení majetku Vlastní podnět Žďár nad Sázavou Viz příloha 1.vyřazení a následná likvidace 
nefunkčního, nadměrně opotřebeného 
majetku (HM) 

2.vyřazení zbytného (nepotřebného) 
majetku 

3.postup, tzn.likvidaci,prodej,využití věcí 
nalezených a předaných MěÚ Žďár n.S. 



a) – Pro budování průmyslové zóny má zájem město získat i pozemek p.č. 4992, orná půda 
ve výměře 947 m2 v k.ú. Město Žďár. Vlastníkem tohoto pozemku je ČR, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad (dále jen SPU). Při jednání 
s pracovníky SPU bylo sděleno, že do vlastnictví může město získat požadovaný 
pozemek pouze směnou za pozemek ve vlastnictví města včetně doplatků dle  Postupu 
směny nemovitostí včetně stanovených podmínek zveřejněných na webu  v odkazu SPU 
– ŽÁDOST O REALIZACI SMĚNY NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ze strany města byl ke směně 
nabídnut pozemek p.č. 290/19 v k.ú. Stržanov. Tento pozemek město pronajímá 
v souladu s pachtovní smlouvou p. B. Jednou z podmínek převodu je i změna výpovědi 
pachtovní smlouvy, a to z 5 let na jednoroční výpověď. Žádost o směnu shora uvedených 
pozemků, která již byla na SPU zaslána,  dle pokynů pracovníků SPU ještě musíme 
doplnit mimo jiné o dodatek pachtovní smlouvy, kterým bude změněna výpovědní lhůta 
nabízeného pozemku na 1 rok  a souhlas zastupitelstva města s úplatným převodem 
pozemku. Z tohoto důvodu je radě města předkládán návrh na přijetí níže uvedených 
usnesení:  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení:  
1. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 4992, orná půda ve 

výměře 947 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, vlastníkem kterého je ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad za pozemek p.č. 290/19, 
orná půda ve výměře 2 142 m2 v k.ú. Stržanov a obci Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou s tím, že směna pozemků bude probíhat dle Postupu směny 
nemovitostí včetně stanovených podmínek zveřejněných na webu  v odkazu SPU – 
ŽÁDOST O REALIZACI SMĚNY NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona 
č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě, uzavřené mezi 
městem Žďár nad Sázavou a p. O. B., bytem Světnov, v předloženém znění. 

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  přípravu směny  pozemku p.č. 
4992, orná půda ve výměře 947 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, 
vlastníkem kterého je ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový 
úřad za pozemek p.č. 290/19, orná půda ve výměře 2 142 m2 v k.ú. Stržanov a obci Žďár 
nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že směna pozemků bude 
probíhat dle Postupu směny nemovitostí včetně stanovených podmínek zveřejněných na 
webu  v odkazu SPÚ – ŽÁDOST O REALIZACI SMĚNY NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 
odst. 3 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

(příloha č. 1 a) – mapa, 1 b) – dodatek č. 3)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1a)

JANTUP
Elipsa



JANTUP
Elipsa



Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o zemědělském pachtu 

Město Žďár nad Sázavou 

 sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA starostou města 

 IČO: 00295841 

 DIČ: CZ00295841 

(dále jen „Propachtovatel“) na straně jedné 

 a  

Otakar Beran 

bytem:  

 IČO: 60572612 

 (dále jen „Pachtýř“) na straně druhé 

 

Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 14.9.2016 Smlouvu o zemědělském pachtu, ke které 
byl dne 7.4.2017 uzavřen Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 (dále jen Smlouva).  

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to následovně: 

 čl. VIII. Zánik nájmu, bod 1 ve znění: 

1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v šedesáti měsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci kalendářního roku, tj. do 31. prosince.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
se doplňuje následovně: 
1. Pacht založený touto smlouvou zanikne kdykoli písemnou dohodou mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem nebo písemnou výpovědí některé ze stran z důvodů 
a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Vypovědět pacht lze bez udání důvodu v šedesáti měsíční výpovědní době tak, aby 
pacht skončil ke konci kalendářního roku, tj. do 31. prosince.  
Vypovědět pacht ve dvanáctiměsíční výpovědní době, popřípadě vypovědět pacht 
bez výpovědní doby lze pouze v případech, které stanoví tato smlouva. 
Pacht  pozemku p.č. 290/19, orná půda v k.ú. Stržanov lze vypovědět bez udání 
důvodu v dvanácti měsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil ke konci 
kalendářního roku, tj. do 31. prosince.  

 

V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o zemědělském pachtu ze dne 14.9.2016 ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 7.4.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 23.3.2018 nezměněna. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1 b)



Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na jednání konaném 
dne 3.6.2019 usnesením č. 244/2019/OP. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne        Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 

Za stranu Propachtovatele      Za stranu Pachtýře 

 

 

 

........................................................      …………………………. 

Ing. Martin Mrkos, ACCA      Otakar Beran 

starosta města Žďáru nad Sázavou 



b) - Dne 5. 10. 1998 byla uzavřena Smlouva o nájmu, týkající se pronájmu pozemku p. č. 
6222 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár – části pozemku ve výměře cca 1 800 
m2 v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na dobu 
určitou do 31. 8. 2019 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností EURONOVA a.s. 
se sídlem Slavíčkova 1a, Brno – za účelem vybudovaní stavby – parkovací stání, 
přístupové komunikace a průběžný chodník, včetně pozdějšího Dodatku č. 1 ze dne 
10.4.2006 k uvedené smlouvě, uzavřeného s nástupnickou společností AHOLD Czech 
Republic, a.s. se sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 Brno – za účelem umístění prodejního 
stánku na části již pronajatého pozemku u hypermarketu Albert v ul. Strojírenská ve 
Žďáře nad Sázavou 1. 
- Vzhledem k vynaloženým investicím na vybudování parkoviště na náklady nájemce bylo 
v uzavřené smlouvě dohodnuto, že nájemné za pronajatý pozemek nebude vyměřeno. 
- Úhrada nájemného za pronájem části předmětného pozemku ve výměře do 10 m2 pod 
dočasně umístěným montovaným prodejním stánkem před hlavním vchodem do objektu 
hypermarketu Albert byla dohodnuta za částku ve výši 15.000 Kč ročně. 
- Dále v čl. III. smlouvy o nájmu se nájemce zavázal, stavbu vybudovanou na pronajatém 
pozemku – parkovací stání, přístupové komunikace a průběžný chodník po ukončení 
platnosti smlouvy převést bezúplatně do vlastnictví pronajímatele, tj. města Žďáru nad 
Sázavou.  
- Z důvodu skončení platnosti shora uvedené smlouvy včetně pozdějšího dodatku 
uplynutím doby určité nebude již možné od 1. 9. 2019 parkoviště včetně přístupových 
komunikací a povolený stánek nadále provozovat. 
- Z tohoto důvodu současný nájemce společnost Albert Česká republika, s.r.o. se sídlem 
Radlická 117, 158 00 Praha 5, sdělil, že má zájem pokračovat i nadále v tomto pronájmu 
a požádal o prodloužení pronájmu, a to o 10 let za stejných sjednaných podmínek. 
Případně jsou připraveni jednat i možném odkupu předmětného pozemku. 
  
- Po dalším jednání s uvedenou společností bylo dohodnuto, že stávající pronájem 
pozemku bude prodloužen nově na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a nájemné 
bude nově stanoveno i za plochu využívanou pro parkoviště, přístupovou komunikaci a 
chodník ve výši 33 Kč/m2/rok a nájemné za pozemek pod umístěným prodejním stánkem 
zůstává ve výši 15.000 Kč/rok. 
- O případném prodeji pozemku bude možno jednat až po dokončení stavby města - 
objektu pro sociální bydlení v sousedství části pronajatého pozemku a vyřešení přístupu 
a příjezdu do této lokality.    

 
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 prodloužení 
pronájmu pozemku p. č. 6222 – ostatní pl., jiná plocha, 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 v k. ú. Město Žďár – části pozemku ve 
výměře cca 1 800 m2 v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1, ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, dle uzavřené Smlouvy o nájmu ze dne 5. 10. 1998, a to na dobu určitou do 
31.8.2019 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností EURONOVA a.s. se sídlem 
Slavíčkova 1a, Brno – za účelem umístění a provozování vybudované stavby – parkovací 
stání, přístupové komunikace a průběžný chodník, včetně pozdějšího Dodatku č. 1 ze 



dne 10. 4. 2006 k uvedené smlouvě, uzavřeného s nástupnickou společností AHOLD 
Czech Republic, a.s. se sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 Brno – za účelem umístění 
prodejního stánku na části již pronajatého pozemku před hlavním vchodem do objektu 
hypermarketu Albert v ul. Strojírenská ve Žďáře nad Sázavou 1. 
Záměr se vyhlašuje s tím, že stávající pronájem části shora uvedeného pozemku bude 
prodloužen nově na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a nájemné za užívání 
pozemku bude nově stanoveno i za plochu využívanou pro parkoviště, přístupovou 
komunikaci a chodník ve výši 33 Kč/m2/rok a nájemné za pozemek pod umístěným 
prodejním stánkem ve výši 15.000 Kč/rok. 

(příloha č. 2) 
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c) - Manželé Z. K., bytem ZR 3 a M. K., bytem ZR 3, požádali o odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, a to části p. č. 1192 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 
170 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem rozšíření zahrady p. č. 
1182 v k. ú. Město Žďár v budoucím vlastnictví žadatelů (na základě uskutečněného 
převodu mezi fyzickými osobami) v lokalitě mezi ul. Komenského, ZR 3 a ul. Drože, ZR 1.  
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Z hlediska ÚP je plocha určena pro veřejnou zeleň, pozemek by se neměl oplocovat, měl 
by zůstat přístupný veřejnosti. Městský architekt Ing. Ryška zde plánuje zahuštění 
zástavby. Z těchto důvodů nedoporučujeme.   
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Viz odbor RÚP. 

 
Počet stran:  1  
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu 
města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 1192 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 170 m2 v k. ú. 
Město Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem rozšíření zahrady p. č. 1182 v k. ú. 
Město Žďár v budoucím vlastnictví žadatelů (na základě uskutečněného převodu mezi 
fyzickými osobami) v lokalitě mezi ul. Komenského, ZR 3 a ul. Drože, ZR 1.   

(příloha č. 3) 
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d) - Pan Bc. R. B., bytem ZR 2, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 735/1 – trvalý travní porost ve výměře cca 50 m2 (cca 10 m 
x 5 m) v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem rekreační víkendový 
odpočinek, pěstování bylinek a květin pro vlastní potřebu. 

 
- Předmětný pozemek město Žďár nad Sázavou získalo na základě uzavřené Smlouvy o 
bezúplatném převodu pozemků č. 1005991051 ze dne 7. 6. 2010 z vlastnictví ČR – 
Pozemkový fond ČR s omezujícími podmínkami – a to zejména za účelem využití pro 
veřejně prospěšnou stavbu, stavbu pro bydlení nebo realizaci zeleně s tím, že 
každoročně je město povinno podávat kontrolní hlášení na PF ČR o jeho způsobu využití 
a při změně účelu využití, příp. porušení stanoveného využití je město povinno pozemky 
převést zpět do majetku státu. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR: 
Viz Smlouva o bezúplatném převodu pozemků.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, a to části p. č. 735/1 – trvalý travní porost 
ve výměře cca 50 m2 (cca 10 m x 5 m) v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) - za 
účelem využití pro rekreační víkendový odpočinek, pěstování bylinek a květin pro vlastní 
potřebu žadatele. 

 (příloha č. 4) 
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e) - V roce 2004 společnost ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. se sídlem Brodská 104, ZR 3, 
požádala o pronájem pozemků ve vlastnictví města - p. č. 7892 ve výměře  53 m2 a části 
p. č. 7895 ve výměře cca 288 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě areálu v ul. Brodská, ZR 3 
– za účelem přístavby prodejny a občerstvení včetně venkovní plochy k ní přináležející. 
- Firma žádala o pronájem na dobu 15 let z důvodu možnosti úvěru od Raiffeisen BANK, 
a.s. Žďár nad Sázavou a zároveň využití dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. 
- Původně byla mezi městem a ZAHRADOU VYSOČINA na uvedené pozemky uzavřena 
smlouva o výpůjčce a to za účelem zřízení Zoo-ekocentra, provozovaného občanským 
sdružením Zoologické a ekologické centrum ZAHRADA VYSOČINA Brodská 104, ZR 3. 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ souhlasily s pronájmem. 
- RM na svém zasedání dne 5. 4. 2004 schválila vyhlášení záměru na pronájem. 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 7. 4. do 6. 5. 2004. 
 
- Rada města dne 17. 5. 2004 po projednání schválila pronájem pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou společnosti s r. o. ZAHRADA VYSOČINA se sídlem Brodská 
104, ZR 3 a to p. č. 7892 ve výměře  53 m2 a části p. č. 7895 ve výměře 288 m2 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě areálu ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. v ul. Brodská 104, ZR 3 – za 
účelem přístavby prodejny a občerstvení včetně související venkovní plochy. Pronájem 
bude uzavřen na dobu určitou a to 15 let a výše nájemného bude činit 40,-- Kč/m2/rok.  
 
- Předmětná nájemní smlouva na dobu určitou 15 let, a to do 31. 5. 2019 mezi oběma 
stranami byla dne 24. 5. 2004 uzavřena. 
 
- Vzhledem k tomu, že dne 31. 5. 2019 shora uvedená nájemní smlouva pozbývá 
platnosti, požádala nyní společnost ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. se sídlem Brodská 
104, ZR 3 o prodloužení pronájmu. Ve své žádosti uvádí, že vzhledem k možnosti 
dalšího podnikání jejich firmy a zároveň zajištění služeb pro obyvatelstvo města Žďáru 
nad Sázavou a okolních obcí, žádají nyní o prodloužení uvedené nájemní smlouvy na 
dobu dalších 15 let, tj. do 31. 5. 2034.    
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Za předpokladu ukončení v případě výstavby obchvatu (např. roční výpovědní lhůta). 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Z hlediska odboru KS bez připomínek. 
 
- Radě města dne 15. 4. 2019 bylo předloženo k projednání níže uvedené usnesení: 
Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti ZAHRADA VYSOČINA 
s. r. o. se sídlem Brodská 104, ZR 3, IČO 49448030, a to části p. č. 7892 – zastavěná 
plocha a nádvoří ve výměře 53 m2 a části p. č. 7895 – ostatní plocha, jiná plocha ve 
výměře 288 m2 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, v lokalitě areálu ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. v ul. 
Brodská 104, ZR 3, užívaných na základě uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou 
mezi uvedenou společností a městem Žďár nad Sázavou ze dne 24. 5. 2004 – za účelem 
využití pro umístění stávající přístavby prodejny a občerstvení včetně související 
venkovní plochy s tím, že pronájem bude prodloužen na dobu určitou, a to dalších 15 let, 
tj. do 31. 5. 2034 za podmínky ukončení nájmu v případě výstavby obchvatu.  

 
- RM odložila žádost k dalšímu projednání. 
S ohledem na již uzavřené smlouvy na dobu neurčitou a určitou (do 31. 3. 2020, do 31. 3. 
2026), na dobu neurčitou s 3 a 6 měsíční výpovědní lhůtou, navrhujeme postupně 
sjednotit tyto nájemní smlouvy na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. 
U pronájmu navrhujeme zvýšení nájemného na 55,-- Kč/m2/rok. 
 



- Rada města dne 6. 5. 2019 po projednání schválila vyhlášení záměru na prodloužení 
pronájmu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti ZAHRADA 
VYSOČINA s. r. o. se sídlem Brodská 104, ZR 3, IČO 49448030, a to části p. č. 7892 – 
zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 53 m2 a části p. č. 7895 – ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře 288 m2 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, v lokalitě areálu ZAHRADA VYSOČINA s. 
r. o. v ul. Brodská 104, ZR 3, užívaných na základě uzavřené nájemní smlouvy na dobu 
určitou mezi uvedenou společností a městem Žďár nad Sázavou ze dne 24. 5. 2004 – za 
účelem využití pro umístění stávající přístavby prodejny a občerstvení včetně související 
venkovní plochy s tím, že pronájem bude prodloužen na dobu neurčitou s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou a za podmínky ukončení nájmu v případě výstavby obchvatu a dále 
nájemné bude stanoveno ve výši 55,-- Kč/m2/rok. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.   
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 7. 5. do 22. 5. 2019. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemků 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. se 
sídlem Brodská 104, ZR 3, IČO 49448030, a to části p. č. 7892 – zastavěná plocha a 
nádvoří ve výměře 53 m2 a části p. č. 7895 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 288 
m2 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, v lokalitě areálu ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. v ul. Brodská 104, ZR 
3, užívaných na základě uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou mezi uvedenou 
společností a městem Žďár nad Sázavou ze dne 24. 5. 2004 – za účelem využití pro 
umístění stávající přístavby prodejny a občerstvení včetně související venkovní plochy 
s tím, že pronájem bude s účinností od 1. 6. 2019 prodloužen na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou - za podmínky ukončení nájmu v případě výstavby 
obchvatu a dále nájemné bude stanoveno ve výši 55,-- Kč/m2/rok. 

 (příloha č. 5) 
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f) - Pan J. Ch., bytem Stržanov a pí Ž. B., bytem ZR 2 a manželé R. a M. B., oba bytem ZR 
2, požádali o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to na částech p. č. 80/1 a 80/2 v k. ú. Zámek Žďár za účelem vybudování 
vodovodní a kanalizační přípojky v rámci novostavby rodinného domu na p. č. 711/2 a 
707/5 a domu č.p. 112 na p. č. 710 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2. 

 
Vyjádření odborů rozvoje a územního plánování a komunálních služeb MěÚ ZR:  
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 1.000 
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 p. J. 
Ch., trvale bytem Stržanov a pí Ž. B., trvale bytem ZR 2 a dále manžely R. a M. B., oba 
trvale bytem ZR 2 – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to na částech p.č. 80/1 a 80/2 v k. ú. Zámek 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 umístění 
vodovodní a kanalizační přípojky v rámci novostavby rodinného domu na p. č. 711/2 a 
707/5 a pro dům č.p. 112 na p. č. 710 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2, 
včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a 
rekonstrukce ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 6) 
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g) - Pan M. S., bytem ZR 2, požádal o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 7310/4 a 7308 
v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování přípojek inž. sítí – vedení NN, přípojka 
vodovodu a kanalizace v rámci novostavby objektu „Hala Seidler – Žďár nad Sázavou“ 
na p. č. 7311/3 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – investor stavby: 
M.S., podnikající fyzická osoba se sídlem U Malého lesa 2521/24, Žďár nad Sázavou 1, 
IČO 68639996. 

 
- 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 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
M.S., podnikající fyzickou osobou se sídlem podnikání U Malého lesa 2521/24, Žďár nad 
Sázavou 1, IČO 68639996 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, 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, a to na částech p. č. 7310/4 a 7308 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění 
přípojek inž. sítí – vedení NN, přípojka vodovodu a kanalizace v rámci novostavby 
objektu pro drobné podnikání na p. č. 7311/3 v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1, včetně 
přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další 
rekonstrukce ve prospěch oprávněných.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojek inž. sítí se zřizuje 
za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 7) 
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h) - 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. 341 a 409 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Tyršova - sokolovna, ZR 1 - za 
účelem vybudování optického kabelového rozvodu v délce 245 m v rámci akce: „Žďár 
nad Sázavou – ul. Tyršova - sokolovna – optický kabelový rozvod“ 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 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 optického kabelového 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. 341 a 409 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 umístění optického kabelového 
rozvodu v délce 245 m v lokalitě ul. Tyršova, ZR 1 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. 
Tyršova - sokolovna – optický kabelový rozvod“ 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 10.000 Kč + platná 
sazba DPH. 

(příloha č. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVESTOR

MÍSTO STAVBY

AKCE FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

OBSAH VÝKRESU

Č. VÝKRESU

STAVEBNÍ ÚŘADKRAJ
projektové a inženýrské služby

ČÁST DOK. Č. PARÉ

ZMĚNA

MĚŘÍTKO

ČÍSLO ZAKÁZKY

OPTICKÝ KABELOVÝ ROZVOD - 245 m

JANTUP
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JANTUP
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i) - V září r. 2017 společnost 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, požádala o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040013166/001 na pozemcích ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 3007, 2971, 2988, 3036, 3093 a 
3128 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., 
K Přehradě“ rekonstrukce VN T51-T22“, spočívající v umístění distribuční soustavy – 
zemní kabelové vedení VN v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. K Přehradě, ZR 5 - včetně 
přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, 
údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních 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.  
 
- Rada města dne 25. 9. 2017 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
společností 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, a to na částech p. č. 3007, 2971, 
2988, 3036, 3093 a 3128 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 „Žďár n. Sáz., K Přehradě, rekonstrukce VN T51-T22“, spočívající v umístění 
distribuční soustavy - zemní kabelové vedení VN v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. K 
Přehradě, ZR 5 - 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 vedení distribučního zařízení se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
 
- Dne 26. 9. 2017 byla předmětná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB uzavřena.  
 
- Nyní požádala společnost E.ON o zrušení stávající smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení VB č. 1040013166/001 a uzavření nové smlouvy, kde bude stávající VB rozšířeno 
ještě o umístění optického sdělovacího vedení.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
příjem za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH 
 
- RM dne 15. 1. 2018 přijala níže uvedené usnesení: 
1. Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o zrušení smlouvy č. 
1040013166/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení 
distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, uzavřené 
dne 26. 9. 2017 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností 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, a to na částech p. č. 3007, 2971, 2988, 3036, 
3093 a 3128 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 „Žďár n. Sáz., K 
Přehradě, rekonstrukce VN201 T51-T22“, spočívající v umístění distribuční soustavy - 
zemní kabelové vedení VN v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. K Přehradě, ZR 5 - včetně 



přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, 
údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Uvedená smlouva se ruší ke dni 31. 12. 2017. 
 
2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností 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, a to na částech p. č. 3007, 2971, 2988, 3036, 
3093 a 3128 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 „Žďár n. Sáz., K 
Přehradě, rekonstrukce VN201 T51-T22“, spočívající v umístění distribuční soustavy - 
zemní kabelové vedení VN, optické sdělovací vedení v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. K 
Přehradě, ZR 5 - 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 vedení distribučního zařízení se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
 
- Dne 16. 1. 2018 byla předmětná nová smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB č. 
1040013166/001 mezi oběma stranami uzavřena. 
 
- Nyní po realizaci stavby byl zhotoven GP č. 4427-19/2019 ze dne 21. 3. 2019 pro 
vymezení rozsahu VB s vyznačením skutečné trasy, kde se VB již nedotýká m.j. 
p.č. 3007, avšak nově se doplňuje ještě o pozemky p. č. 3095 a 3124 v k. ú. Město 
Žďár a spolu s návrhem Smlouvy o zřízení VB č. NM-014330052771/001 byl městu 
Žďár nad Sázavou předložen k projednání a uzavření předmětné smlouvy.  
 
- RM je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB dle zpracovaného GP.  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-
014330052771/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního 
zařízení 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 pozemcích ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4427-19/2019 ze dne 21. 3. 2019 
pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 2971, 2988, 3036, 3093, 3095, 3124 a 
3128 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 „Žďár n. Sáz., K 
Přehradě, rekonstrukce VN201 T51-T22“, spočívající v umístění distribuční soustavy - 
zemní kabelové vedení VN, optické sdělovací vedení v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. K 
Přehradě, ZR 5 - 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 vedení distribučního zařízení se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 9) 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 9



j) - 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. 
1030049076/001 na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. 
č. 9262 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., 
Grejdy: přípojka NN, p. č. 9267“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN 
v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“ - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení 
distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené 
stavby.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  
 
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 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. 9262, 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, k. ú. Město Žďár - za 
účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Grejdy: přípojka NN, p. č. 9267“, 
spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“ 
- 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 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 (příloha č. 10) 
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k) - 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. 
1030049355/001 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech 
p. č. 9642/1 a 9651/9 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby 
„Žďár n. S., Brněnská: přípojka NN, SPOMAT CZ“, spočívající v umístění zemního 
kabelového vedení NN v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu 
k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. 
rekonstrukce uvedené stavby.  

 
- 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 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 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 
pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 9642/1 a 
9651/9, 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, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., 
Brněnská: přípojka NN, SPOMAT CZ“, spočívající v umístění zemního kabelového 
vedení NN v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 - 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 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 (příloha č. 11) 
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l) - Po dokončení stavby Přístavba a stavební úpravy pro změnu užívání stavby (objekt 
technického vybavení) č.p. 325 ve Žďáře nad Sázavou, ul. 1. máje, č.o. 1, ZR 3, na 
objekt občanské vybavenosti – učebny pro neformální vzdělávání, jejímž investorem je 
město Žďár nad Sázavou, požádalo Povodí Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 
3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, město Žďár nad Sázavou o uzavření 
Smlouvy o zřízení služebnosti č. oprávněného: 969/2019-SML – za účelem zrušení části 
původního VB k celému pozemku p. č. 146/2 v k. ú. Město Žďár - původně ve vlastnictví 
Žďas a.s. Žďár nad Sázavou, dle smlouvy PV-ZDV 213-720/2002-VB ze dne 11.9.2002, 
právní účinky 13.9.2002, č.j. V-1066/2002-714. Nově bude právo služebnosti stezky a 
cesty pro každého vlastníka panující nemovité věci po dokončení shora uvedené stavby 
zřízeno na částech pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 146/2, 
146/3, 146/4 a 146/6 v k. ú. Město Žďár nově dle GP č. 4441-26/2019 ze dne 10.4.2019.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením služebnosti bez připomínek. 
Zřízením služebnosti nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu 
nebudou tvořeny opravné položky k pozemkům.  

 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 
služebnosti č. oprávněného: 969/2019-SML mezi městem Žďár nad Sázavou – jako 
povinným a Povodím Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 
Praha 5, IČO 70889953 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to nově dle GP č. 4441-26/2019 ze dne 10.4.2019 na částech p. č. 
146/2, 146/3, 146/4 a 146/6 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 zrušení části původního VB 
k celému pozemku p. č. 146/2 v k. ú. Město Žďár - původně ve vlastnictví Žďas a.s. Žďár 
nad Sázavou, dle smlouvy PV-ZDV 213-720/2002-VB ze dne 11.9.2002, právní účinky 
13.9.2002, č.j. V-1066/2002-714 a nově bude zřízeno právo služebnosti stezky a cesty 
pro každého vlastníka panující nemovité věci po dokončení shora uvedené stavby: 
Přístavba a stavební úpravy pro změnu užívání stavby (objekt technického vybavení) č.p. 
325 ve Žďáře nad Sázavou, ul. 1. máje, č.o. 1, ZR 3, na objekt občanské vybavenosti – 
učebny pro neformální vzdělávání“ na částech pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za bezúplatně na dobu 
neurčitou. 

(příloha č. 12) 
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m) - V souvislosti s již dříve v ZM schváleným převodem pozemku p. č. 9540 v k. ú. Město 
Žďár do majetku města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, IČO 70994234, DIČ CZ70994234, byl nyní městu Žďár nad Sázavou – jako 
stranou kupující ze strany SŽDC – jako stranou prodávající a budoucí oprávněnou zaslán 
k podpisu návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti č. S007840/2015-O31. 
Jedná se o pozemek přístupové cesty k bývalému „drážnímu vodojemu“ a k p. č. 9539/1 
v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1. Přes pozemek p. č. 9540 v budoucím 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou je třeba zajistit přístup a příjezd a vedení 
inženýrských sítí. Zřízení služebnosti je požadováno za účelem umístění inženýrských 
sítí, práva údržby a vedení rozvodu podzemních kabelů (sdělovací kabel PK17) v lokalitě 
ul. Brněnská, ZR 1 - včetně práva vstupu za účelem vedení, provozování, údržby, úprav, 
modernizace, zlepšení výkonnosti IS ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 9559/1. Toto 
bude zajištěno shora uvedenou smlouvou. Služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu 
neurčitou. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením služebnosti bez připomínek. 
Zřízením služebnosti nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu 
nebudou tvořeny opravné položky k pozemku.  

 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení služebnosti č. S007840/2015-O31 mezi městem Žďár nad Sázavou – 
jako kupujícím a budoucím povinným a ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 
70994234, DIČ CZ70994234 – jako prodávajícím a budoucím oprávněným, na pozemku 
v budoucím vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 9540, zapsaného v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště  Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem 
umístění inženýrských sítí, práva údržby a vedení rozvodu podzemních kabelů (sdělovací 
kabel PK17) v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 - včetně práva vstupu za účelem vedení, 
provozování, údržby, úprav, modernizace, zlepšení výkonnosti IS ve prospěch 
oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 9539/1 v k. ú. Město Žďár. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje bezúplatně na dobu 
neurčitou.  

(příloha č. 13) 
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K u p n í     s m l o u v a 
o prodeji nemovitých věcí uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

a smlouva o zřízení služebnosti 
uzavřená podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Prodávající:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 48384 
zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
bankovní spojení: , 115 03 Praha 1 
číslo účtu:  

(dále jen „prodávající“) 

 

Kupující:  

Město Žďár nad Sázavou 
IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841 
sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupeno: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou 
 

 (dále jen „kupující“) 

 

uzavírají podle platného právního řádu České republiky na prodej níže uvedené 
nemovitosti ve vlastnictví České republiky tuto smlouvu: 

 

I. 

Prodávající prohlašuje, že má na základě zákona č.77/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů právo hospodařit s níže uvedeným majetkem v obci Žďár nad Sázavou 
a katastrálním území Město Žďár.   

Předmětem prodeje je pozemek parcelní číslo 9540 v katastrálním území Město 
Žďár.  

Vlastnictví státu vyplývá ze zápisu v pozemkové knize, vložka číslo 1872, pro 
katastrální území Město Žďár, dle které bylo vloženo v roce 1957 právo vlastnické 
pro Československý stát – železniční správu. 

JANTUP
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K prodeji uvedeného majetku byl udělen v souladu s odst. 4, § 20 zákona č.77/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů souhlas Vlády ČR usnesením č. 114 ze dne 
8. února 2019. 

 

 
II. 

Prodávající prodává předmět prodeje dle článku I. této smlouvy se všemi právy, 
povinnostmi, součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ve výši 
148.000 Kč, slovy: sto čtyřicet osm tisíc korun českých, do vlastnictví kupujícího. 
Kupující jej do svého vlastnictví přijímá.  

III. 

Kupní cena ve výši dle článku II. této smlouvy byla zaplacena před uzavřením 
smlouvy na účet prodávajícího číslo  vedený u , 

, 115 03 Praha 1, variabilní symbol 6393096219. 

IV. 

Vlastnictví k předmětu prodeje dle článku I. této smlouvy nabývá kupující zápisem 
vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
Kupující se touto smlouvou zavazují bezodkladně po doručení potvrzení o uveřejnění 
této smlouvy v registru smluv podat návrh podepsaný oběma smluvními stranami 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na 
provedení vkladu vlastnického práva k předmětu prodeje dle článku I., jakož i jiných 
práv ujednaných v rámci této smlouvy a uhradit veškeré náklady spojené s jeho 
provedením. 

V. 

Kupující prohlašuje, že se s fyzickým i právním stavem předmětu prodeje dle čl. I. 
této smlouvy dobře seznámil a kupuje jej ve stavu, v jakém se nachází ke dni 
uzavření této smlouvy, tak jak stojí a leží. 

Prodávající prohlašuje, že si není vědom, že by na předmětu prodeje dle čl. I. vázla 
zástavní práva, věcná břemena, práva třetích osob či jiné závazky než ty, které jsou 
uvedeny v této kupní smlouvě, či na listu vlastnictví nebo že by nemovitost byla 
dotčena změnou právních vztahů („plomba“) ke dni uzavření této smlouvy. 

Tato smlouva, včetně jejích příloh a případných dodatků, bude zveřejněna v registru 
smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv zajistí 
prodávající, který kupujícím následně doručí potvrzení o uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 Zákona o registru smluv. 
 
 
 



                                                      Číslo smlouvy: S007840/2015-O31 
  

 

                                                                               3/4       

VI. 
O odkoupení Předmětu koupě dle čl. I. Smlouvy od Prodávajícího a o výši kupní ceny 
bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva města č.j. 24/2017/OP/16 ze dne 2. 11. 
2017 v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

VII. 

Smluvní strany zřizují touto smlouvou k tíži pozemku parcelní číslo 9540 
v katastrálním území Město Žďár, ve prospěch panujícího pozemku parcelní číslo 
9539/1 v katastrálním území Město Žďár, tuto pozemkovou služebnost: 

 služebnost inženýrské sítě (§ 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) – tj. právo mít a 
udržovat na služebném pozemku zařízení a vedení rozvodu 
podzemních kabelů (sdělovací kabel PK17), včetně práva vstupu na 
služebný pozemek za účelem vedení, provozování, údržby, úprav, 
modernizace, zlepšení výkonnosti IS. 

Služebnost se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou. 

Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že ke vzniku služebnosti dojde až jejím 
vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou. 
 

VIII. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je svobodným a vážným projevem 
jejich skutečné vůle, a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí. 

Pro případ, že katastrální úřad vyzve navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu 
na vklad vlastnického práva dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany ve lhůtě 
stanovené katastrálním úřadem tyto nedostatky odstranit. 

Pro případ, že příslušný katastrální úřad návrh vkladu práv dle této smlouvy zamítne 
nebo zastaví příslušné řízení, zavazují se smluvní strany poskytnout vzájemnou 
součinnost a bez zbytečného odkladu odstranit nedostatky návrhu či vlastní smlouvy, 
pro které byl návrh zamítnut nebo zastaveno řízení o povolení vkladu práv dle této 
smlouvy.  

Tuto smlouvu je možno uzavřít, měnit či zrušit pouze písemně, či prostřednictvím 
písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami (aplikace § 562 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je vyloučena). Uzavření, změny, 
dodatky či zrušení smlouvy provedené jakoukoli jinou formou než písemnou, a to ať 
již ústně,  prostředky dálkové komunikace, či jinak, jsou smluvními stranami 
vyloučeny. 

IX. 

Obě smluvní strany souhlasí s tím, aby u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou byl proveden vklad práv podle této smlouvy 
do katastru nemovitostí.  
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X. 

Na důkaz vážnosti vůle a souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě smluvní 
strany své podpisy. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv, není-li dále smlouvou stanoveno jinak. 

Kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž k  návrhu na vklad 
bude připojeno jedno vyhotovení, prodávající obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží 
jedno vyhotovení.  

 

  

V Praze dne       Ve Žďáru nad Sázavou dne 

prodávající                                                                kupující 
  Správa železniční dopravní cesty,    Město Žďár nad Sázavou 

  státní organizace 

 

                                                                                                                                         
…………………………………                                   ……………………………     

Bc. Jiří Svoboda, MBA     Ing. Martin Mrkos, ACCA 

generální ředitel         Starosta 

 

       



JANTUP
Elipsa



n) - Vyřazení majetku 
Hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) dne 27.05.2019 projednala předložené 
návrhy na vyřazení nefunkčního a zbytného (nepotřebného) majetku, a dále byl HIK 
předložen protokol – seznam - věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou 
v roce 2015. 
HIK může schválit vyřazení majetku jehož pořizovací cena nepřesahuje 5.000 Kč/ks.  
HIK schválila vyřazení nefunkčního majetku a jeho následnou likvidaci.Zároveň HIK 
schválila vyřazení zbytného (nepotřebného) majetku s tím, že zbytný majetek bude 
bezúplatně nabídnut příspěvkovým organizacím, neziskovým organizacím. V případě 
nezájmu bude nabídnut k odprodeji zaměstnancům města za 300 Kč/ks. Zbylý zbytný 
(nepotřebný) majetek  bude předán k likvidaci. 
 
HIK předkládá RM (pořizovací cena majetku  > 5.000Kč/ks): 

 návrhy na vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, nadměrně 
opotřebeného hmotného majetku v celkové výši 173.258,39 Kč  
 návrhy na vyřazení zbytného (nepotřebného) majetku v celkové výši 
13.058,63  Kč – bezúplatný převod na PO města, neziskové organizace.  Vzor 
Smlouvy o bezúplatném převodu byl schválen RM dne 25.03.2019 usn. č. 
166/2019/OP. 
Zbylé kusy nabídnout k odprodeji zaměstnancům města za min. cenu 
odpovídající 10% pořizovací ceny (při stanovení ceny je třeba přihlédnout ke 
stavu daného majetku). V případě nezájmu majetek předat k likvidaci. 
 seznam věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou od 01.01.2015 
– 31.12.2015 
 

Návrh řešení: 
 schválit vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, nadměrně opotřebeného majetku 
v celkové výši 173.258,39 Kč (hmotný majetek s PC > 5.000 Kč) dle předloženého 
návrhu 
 schválit vyřazení zbytného (nepotřebného) majetku v celkové výši 13.058,63 Kč dle 
předloženého návrhu 
 schválit postup, tzn. likvidaci, prodej, využití věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár  
nad  Sázavou od 01.01.2015 – 31.12.2015 dle předloženého návrhu 
 
Doporučení předkladatele 
Hlavní inventarizační komise doporučuje schválit vyřazení majetku a schválit postup, tzn. 
likvidaci, prodej a předání věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár  nad  Sázavou od 
01.01.2015 – 31.12.2015 dle předloženého návrhu. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje: 
1. vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, nadměrně opotřebeného majetku v 
celkové částce 173.258,39 Kč (hmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 5.000  
Kč/ks) dle předloženého návrhu 
2. vyřazení zbytného (nepotřebného) majetku v celkové částce 13.058,63 Kč dle 
předloženého návrhu 
3. postup, tzn. likvidaci, prodej, využití věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad 
Sázavou od 01.01.2015  – 31.12.2015 dle předloženého návrhu    

(příloha č. 14) 
 



 
Zápis z jednání hlavní inventarizační komise dne 27.05.2019 

 

Přítomni: Ing. J. M., JUDr. S. P. Ph.D, Bc. J. V., Ing. A. T., Ing. L. V., P. Š. 
Omluven: Ing. M. P. 
Zapisovatel: P. Š. 
 
Majetkoprávnímu odboru byly předloženy: 

 návrhy na vyřazení nefunkčního majetku 
 návrhy na vyřazení zbytného (nepotřebného) majetku 
 seznam věcí nalezených v období od 01.01.2015 - 31.12.2015   

 
       1. HIK projednala předložené:  

 návrhy na vyřazení nefunkčního majetku v celkové výši 217.975,10 Kč 
 návrhy na vyřazení zbytného (nepotřebného) majetku v celkové výši 71.572,63 Kč 
 seznam věcí nalezených v období od 01.01.2015 - 31.12.2015   

    

       2. HIK schvaluje (pořizovací cena majetku je < 5.000 Kč/ks):         

 vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové výši 44.716,71 Kč 
dle předložených návrhů  

 vyřazení zbytného (nepotřebného) majetku v celkové výši 58.514 Kč.  V případě 
zájmu HIK navrhuje bezúplatný převod majetku na příspěvkové organizace 
města, neziskové organizace, případně zbylé kusy nabídnout k odprodeji 
zaměstnancům města za min. cenu odpovídající 10% pořizovací ceny.(při 
stanovení ceny je třeba přihlédnout ke stavu daného majetku). V případě nezájmu 
majetek předat k likvidaci. Vzor Smlouvy o bezúplatném převodu byl schválen RM 
dne 25.03.2019 usn. č. 166/2019/OP. 

 předložení seznamu věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou od 
01.01.2015 – 31.12.2015 k projednání RM 

           . 

 3. HIK předkládá RM (pořizovací cena majetku  > 5.000Kč/ks): 

 návrhy na vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, nadměrně opotřebeného 
hmotného majetku v celkové výši 173.258,39 Kč  

 návrhy na vyřazení zbytného (nepotřebného) majetku v celkové výši 
13.058,63  Kč – bezúpl. převod na PO města, neziskové organizace. Vzor 
Smlouvy o bezúplatném převodu byl schválen RM dne 25.03.2019 usn. č. 
166/2019/OP. Zbylé kusy nabídnout k odprodeji zaměstnancům města za min. 
cenu odpovídající 10% pořizovací ceny.(při stanovení ceny je třeba přihlédnout 
ke stavu daného majetku). V případě nezájmu majetek předat k likvidaci.  

 seznam věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou od 01.01.2015 – 
31.12.2015  
 
 

 4. HIK navrhuje RM: 

 schválit vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, nadměrně opotřebeného 
majetku v celkové výši 173.258,39 Kč (hmotný majetek s PC > 5.000 Kč) dle 
předloženého návrhu 

 schválit vyřazení zbytného (nepotřebného) majetku v celkové výši 13.058,63 Kč 
dle předloženého návrhu 

 schválit postup, tzn. likvidaci, prodej, využití věcí nalezených a předaných MěÚ 
Žďár  nad  Sázavou od 01.01.2015 – 31.12.2015 dle předloženého návrhu 
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Návrh usnesení: 

Rada města po projednání schvaluje: 

 vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního, nadměrně opotřebeného majetku 
v celkové částce 173.258,39 Kč (hmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 
5.000  Kč/ks) dle předloženého návrhu 

 vyřazení zbytného (nepotřebného) majetku v celkové částce 13.058,63 Kč dle 
předloženého návrhu 

 postup, tzn. likvidaci, prodej, využití věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad 
Sázavou od 01.01.2015  – 31.12.2015 dle předloženého návrhu 
 
 

   

Ing. J. M. v. r.  

JUDr. S. P. Ph.D v. r.    

Bc. J. V. v. r.    

Ing. A. T. v. r.      

Ing. L. V. v. r.      

P. Š. v. r.      . 

 

Žďár nad Sázavou 27.05.2019 

 



Název předmětu Datum nabytí 
Počet 
kusů

Pořizovací 
cena

-

7545/0 Skartovač SB-80 10.2.2009 1 5 132,50

6910/0 19" LCD Samsung 931C 18.12.2006 1 9 605,60

6911/0 Happy Star PD 18.12.2006 1 16 527,00

7192/0 PC COMFOR BOXER III C2Q 19.12.2007 1 34 818,20

23/0 PC Quattro Extra MDT/P4 8.12.2004 1 27 751,00

M000305 Sada AKU nářadí 12V C12PP4B-22B 9.9.2013 1 7 628,00

M002065 Mobilní telefon Samsung Galaxy S6 6.5.2016 1 12 916,00

M001435 PC HP COMPAQ DC7700 CMT 15.5.2015 1 21 895,00

6164/0 monitor 17´´ LCD ACER 21.12.2004 1 7 699,29

7927/160 Notebook DELL Vostro 3500 15"LED stříbrný 24.8.2010 1 21 979,20

6668/0 monitor 17" LCD ACER AL 28.12.2005 1 7 306,60

173 258,39

-

500974/9999 Skříň žaluz. uzká nízka 8.11.1995 1 5 476,09

500988/9999 Skříň žaluz. úzká vysoka 8.11.1995 1 7 582,54

13 058,63

186 317,02

KVĚTEN 2019 - nepotřebný

Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841

Seznam majetku navrženého k vyřazení (RM)

Inventární číslo

KVĚTEN 2019 - nefunkční



č.nálezu popis  nálezu předáno kým zveřejněno oodhad návrh

1/2015 svazek klíčů FO 5.1.2015 k likvidaci

4/2015 svazek klíčů FO 7.1.2015 k likvidaci

7/2015 peněženka FO 19.1.2015 k likvidaci

9/2015 svazek klíčů FO 26.1.2015 k likvidaci

13/2015 sekera Policie ČR 9.2.2015 předat stavební skupině

15/2015 svazek klíčů anonymní nálezce 16.2.2015 k likvidaci

17/2015 dětská peněženka FO 17.2.2015 k likvidaci

19/2015 svazek klíčů FO 18.2.2015 k likvidaci

24/2015 sportovní bunda ČD 2.3.2015 k likvidaci

25/2015 batoh prázdný ČD 2.3.2015 k likvidaci

26/2015 igelitová taška + oblečení ČD 2.3.2015 k likvidaci

28/2015 cestovní taška + oblečení ČD 2.3.2015 k likvidaci

29/2015 svazek klíčů FO 3.3.2015 k likvidaci

31/2015 peněženka FO 30.3.2015 k likvidaci

34/2015 svazek klíčů FO 16.3.2015 k likvidaci

36/2015 svazek klíčů anonymní nálezce 16.3.2015 k likvidaci

40/2015 svazek klíčů FO 7.4.2015 k likvidaci

41/2015 svazek klíčů FO 9.4.2015 k likvidaci

42/2015 krokoměr nefunkční FO 14.4.2015 k likvidaci

48/2015 obal na mobilní telefon anonymní nálezce 23.6.2015 k likvidaci

57/2015 svazek klíčů FO 19.5.2015 k likvidaci

58/2015 používaná kalkulačka,klíče,hřeben FO 19.5.2015 k likvidaci

59/2015 malá dětská zlatá náušnice FO 19.5.2015 250,00 Kč

nabídnuta k odprodeji jako 

zlomkové zlato

61/2015 dámské hodinky FO 27.5.2015 k likvidaci

64/2015 igelitová taška + oblečení anonymní nálezce 2.6.2015 k likvidaci

69/2015 pěna na holení, tyčinka přestupková komise 27.5.2015 k likvidaci

70/2015 sportovní batoh + inj. stříkačky přestupková komise 27.5.2015 k likvidaci

71/2015 pánská sportovní obuv přestupková komise 27.5.2015 k likvidaci

72/2015 taštička FO 15.6.2015 k likvidaci

73/2015 svazek klíčů FO 17.6.2015 k likvidaci

75/2015 svazek klíčů FO 25.6.2015 k likvidaci

76/2015 peněženka FO 31.7.2015 k likvidaci

77/2015 francouzské hole anonymní nálezce 25.6.2015 k likvidaci

80/2015 prázdná peněženka Policie ČR 29.6.2015 k likvidaci

81/2015 prázdná peněženka anonymní nálezce 2.7.2015 k likvidaci

86/2015 prázdná peněženka FO 31.7.2015 k likvidaci

87/2015 dámské hodinky anonymní nálezce 10.7.2015 k likvidaci

89/2015 taštička, čepice FO 13.7.2015 k likvidaci

francouzská hůl

nabídnuto do půjčovny Sociálních 

služeb města

hodinky k likvidaci

sáček+sluchátka k likvidaci

flesh disk

pro evidenci Ztrát a nálezů ‐ 

evidence

batoh + oblečení k likvidaci

MP3 30,00 Kč nabídnout na prodej 

97/2015 flesh disk ČD 22.7.2015

pro evidenci Ztrát a nálezů ‐ 

evidence

99/2015 batoh + kosmetické přípravky ČD 22.7.2015 k likvidaci

100/2015 šál ČD 22.7.2015 k likvidaci

103/2015 svazek klíčů anonymní nálezce 23.7.2015 k likvidaci

104/2015 peněženka FO 27.7.2015 k likvidaci

108/2015 svazek klíčů FO 31.7.2015 k likvidaci

112/2015 svazek klíčů anonymní nálezce 21.8.2015 k likvidaci

113/2015 jízdní kolo zn. VERTEC TR 820 FO 21.8.2015 2 000,00 Kč

zařadit do majetkové evidence a 

následně převést na Dětské 

dopravní hřiště

Předávací protokol věcí nalezených od 1. 1. 2015 do 31. 12. 20105

Věci nalezené a předané MěÚ Žďár nad Sázavou  v období roku 2015 ‐ od 1. 1.  do 31 .12. 2015

93/2015

95/2015

96/2015 ČD

FO

ČD

21.7.2015

22.7.2015

22.7.2015



115/2015 dámský svetr FO 21.8.2015 k likvidaci

117/2015 svazek klíčů FO 31.8.2015 k likvidaci

118/2015 mobilní telefon zn. Alcatel‐nefunkční FO 31.8.2015 k likvidaci

121/2015 dámské hodinky anonymní nálezce 3.9.2015 k likvidaci

125/2015 klíč od vozu FO 3.9.2015 k likvidaci

132/2015 igelitová taška + oblečení ČD 3.9.2015 k likvidaci

134/2015 deštník anonymní nálezce 9.10.2015 k likvidaci

136/2015 svazek klíčů FO 14.10.2015 k likvidaci

144/2015 písemnosti anonymní nálezce 30.10.2015 k likvidaci

145/2015 dětská hračka anonymní nálezce 2.11.2015 k likvidaci

147/2015 igelitová taška + oblečení, deštník ČD 3.11.2015 k likvidaci

148/2015 peněženka ČD 3.11.2015 k likvidaci

150/2015 deštník ČD 3.11.2015 k likvidaci

151/2015 svazek klíčů anonymní nálezce 4.11.2015 k likvidaci

152/2015 1 ks klíče FO 9.11.2015 k likvidaci

154/2015 peněženka Česká pošta 9.11.2015 k likvidaci

162/2015 SIM karta Policie ČR 20.11.2015 k likvidaci

166/2015 klíč od vozu FO 3.12.2015 k likvidaci

167/2015 trekové hole ČD 16.12.2015

nabídnuty do půjčovny Rady 

zaměstnanců

168/2015 hokejka ČD 16.12.2015

nabídnuta PO, v případě nezájmu 

prodej za 50,00 Kč

169/2015 dámská kabelka ČD 16.12.2015 k likvidaci

172/2015 3x svazek klíčů anonymní nálezce 23.12.2015 k likvidaci

Celková výše finanční hotovosti ze ZaN, která byla převedena po 3 letech od zveřejnění  na účet města činí 4.351,00 Kč.

Věci, které se buď neprodají nebo o ně nebude zájem  ‐  návrh na likvidaci




