
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 17 

 DNE:   17. 6. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO:   261/2019/OP 

 

NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání  

 

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. 17 - 261/2019/OP dne 17. 6. 2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Směna pozemků 

- nabytí pozemku 
- pozbytí pozemku 
- vyhlášení 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 části p.č. 
8037/2, 8053/3, 8065/12, 
8058 nově dle GP  
8037/41 – 618 m2 
8037/42 – 601 m2 
8037/43 – 365 m2 
8053/3   – 129 m2 
8065/16 –     8 m2 
8065/17 – 103 m2 
- celkem ve výměře  
cca 1824 m2

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

b) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

APING a.s.,, Praha k.ú. Město ZR 
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 
na pozemku za podmínek shodných s 
podmínkami původního prodeje 
Kuchyně Spektrum 
 

c) 
 

Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

VAMAFIL  s.r.o., 
Žďár n.S. 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská 

část p.č. 9512/11 – orná 
půda  – 7 m2 
část p.č. 9513/1 – orná 
půda – 3086 m2 
část p.č. 9517/9 – travní 
porost – 118 m2 
část p.č. 9518/5 – orná 
půda – 2715 m2 
- celkem cca 4088 m2

Rozšíření areálu firmy  - vybudování 
příjezdové komunikace HZS v rámci 
výstavby výrobní haly 

d) 
 

Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

MVDr. I. H., 
D. H., ZR 
L. A., ZR 
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Vejmluvova, ZR 2 

570/433 – ost.pl. - 
nově 570/433 - 36 m2 a 
nově 570/468 - 35 m2 

Bezbarierové přístupy na zahrady a ke 
schodišťové plošině u řadových RD 

e) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

O. B., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
lok. Krejdy, ZR  
 

část 9138 – ost.pl. 
- cca 120 m2  

Rekreace a postavení malé chaty bez 
pevných základů 



f) Směna pozemků 
- nabytí pozemku 
- pozbytí pozemku 
 
- vyhlášení záměru na 
doplnění - upřesnění 
výměry po návrhu GP 
 
 

Z. K., ZR k.ú. Město Žďár 
za Žďasem – u 
Radonína, ZR1 

část 7732/1 – trav.por.  
část 7732/2 – trav.por. 
nově dle GP 7732/3 - 
454 m2 za 
část 7733 – trav.por.  
část 7734 – trav.por. 
nově 7733/2 - 248 m2 
a 7734/1 – 278 m2 
- celkem 526 m2 

Majetkoprávní vypořádání pozemků – 
cesty – účelová komunikace do 
městských lesů za Žďasem-u Radonína 

g) Pronájem pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

O. B., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 

část 1952/3 – ost.pl. 
- cca 34 m2  

Dočasné umístění kontejneru 

h) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

M. K., ZR 2 
K. B., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 

část 894 – ost.pl., zeleň 
- 67 m2  

Zahrádka u BD  

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

J. K., 
Veselíčko, ZR 
 
 

k.ú. Veselíčko u ZR 
místní část Veselíčko 

1682/1 Přesah střechy v rámci změny užívání 
stavby na víceúčelový objekt u RD 
 

j) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Hrnčířská, ZR 8 

8037/2, 8065/6 Stavba - Žďár n/S,Hrnčířská:kab. NN, 
bytový dům A,B 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Purkyňova, ZR 2 

362/2 Stavba - Žďár n/S,Purkyňova: přípojka 
NN,Andrš 

l) Výpověď servisní 
smlouvy 
- schválení 
 

 ALVAO s.r.o., ZR Žďár nad Sázavou  Aktualizace aplikací AlVAO Asset 
Management – dostačuje pro účely 
evidence techniky, aplikace ALVAO 
Monitoring – není dále vyvíjen ani 
nabízen 

m) Smlouva o zajištění 
technické podpory 
- schválení uzavření 
dodatku č. 1 

T-MAPY s.r.o.,  
Hradec Králové 

Žďár nad Sázavou  Servis a aktualizace aplikací mapového 
serveru – dodatek – zajištění technické 
podpory a aktualizace GIS 



a) - V rámci přípravy výstavby průmyslové zóny Jamská II, ZR 1, je nutné získat titul 
k pozemkům pro výstavbu této zóny. V tomto případě se jedná o pozemek p. č. 9017/1 - 
orná půda ve výměře 3 253 m2, 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. 
V souladu s požadavkem budoucího vlastníka tohoto pozemku je navržena směna shora 
uvedených pozemků, která  bude provedena tak, že Město převede do vlastnictví p. Ř. 
části pozemků, které budou odděleny z pozemků p. č. 8037/2 - orná půda, p. č. 8053/3 - 
orná půda a p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, obec Žďár nad Sázavou, 
k. ú. Město Žďár v celkové výměře cca 1 841 m2 v hodnotě 2.000 Kč/m2 a p. Ř. převede 
do vlastnictví Města pozemek p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2, obec Žďár 
nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, v hodnotě 1.000 Kč/m2.  
 
Odůvodnění kupní ceny: 
V posledním období došlo k prodeji pozemků, umístěných v průmyslové zóně Jamská II, 
ZR 1, když kupní cena za prodej těchto pozemků činila 1.000 Kč/m2, v jednom případě i 
2 400 Kč/m2. Město Žďár prodávalo pozemky pro výstavbu řadových rodinných domů 
v lokalitě Klafar ve Žďáře nad Sázavou v ulici Barvířská i samostatných rodinných domů 
v ulici U Křížku za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH.  

 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
příjem za kupní cenu ve výši 3.682.000 Kč 
výdaj   za kupní cenu ve výši 3.253.000 Kč 

 
- Rada města dne 15. 4. 2019 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
nabytí pozemku p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2, v k. ú. Město Žďár, a obci 
Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2  včetně DPH 
z budoucího vlastnictví p. L. Ř., bytem Bohdalec, do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou a dále rada města doporučila zastupitelstvu města schválit úplatný převod částí 
pozemků, které budou odděleny z p. č. 8037/2 - orná půda, p. č. 8053/3 - orná půda a 
p.č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v předpokládané výměře 1 841 m2 za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH z vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou do vlastnictví p. L. Ř., bytem Bohdalec. 
Rada města po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o budoucí 
smlouvě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. Ř., bytem 
Bohdalec, v předloženém znění. 

 
- ZM na zasedání dne 25. 4. 2019 přijalo níže uvedené usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku p. č. 9017/1 - orná půda ve 
výměře 3 253 m2, v k. ú. Město Žďár, a obci Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 1.000 Kč/m2  včetně DPH z budoucího vlastnictví p. L. Ř., bytem Bohdalec 
do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále zastupitelstvo města schvaluje úplatný 
převod částí pozemků, které budou odděleny z p.č. 8037/2 - orná půda, p. č. 8053/3 - 
orná půda a p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v předpokládané výměře 
1 841 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH z vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř., bytem Bohdalec. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. Ř., bytem Bohdalec, v předloženém 
znění. 
 
- Předmětná Smlouva o budoucí smlouvě mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. Ř., 
bytem Bohdalec, byla dne 29. 4. 2019 uzavřena.                     
- V rámci přípravy průmyslové zóny Jamská II, ZR 1, město Žďár nad Sázavou uzavírá 
více směnných smluv, v souladu se kterými se stane vlastníkem pozemků, které budou 
průmyslovou zónou Jamská II, ZR 1 dotčeny. Při uzavírání těchto dalších směnných 



smluv došlo k vyčíslení hodnoty směňovaných pozemků tak, že nebyly použity ceny 
obvyklé, nýbrž cena účetní u pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. Cena 
směňovaných pozemků však byla nastavena tak, aby rozdíl v hodnotě směňovaných 
pozemků – i při použití účetní ceny hodnoty pozemků – se rovnal rozdílu, který by 
vyplýval z tržního ocenění  směňovaných pozemků.  
Z tohoto důvodu navrhujeme ocenění ve směnách pozemků sjednotit tak, aby cena 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou vycházela z hodnoty, vedené 
v účetnictví města s tím, že tato hodnota je navýšena o DPH. I pozemek v budoucím 
vlastnictví pana Ř. nebude oceněn obvyklou cenou. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
příjem za kupní cenu ve výši    668.283 Kč 
výdaj   za kupní cenu ve výši 1.097.283 Kč 
 
- RM bylo předloženo k projednání vyhlášení záměru na změnu původního záměru č. Z- 
20/2019-OP ze dne 12. 3. 2019 s tím, že pozemky budou nabývány v jiných hodnotách. 
- Rada města dne 6. 5. 2019 po projednání schválila vyhlášení záměru na změnu 
původního záměru č. Z-20/2019-OP ze dne 12. 3. 2019, předmětem kterého je 
nabytí pozemku p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2, v k. ú. Město Žďár, a obci 
Žďár nad Sázavou z budoucího vlastnictví p. L. Ř., bytem Bohdalec, do vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, nově v celkové hodnotě 668.283 Kč za část pozemků, které budou 
odděleny z p. č. 8037/2 - orná půda, p. č. 8053/3 - orná půda a p. č. 8065/12 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v předpokládané výměře 1 841 m2 z vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř., bytem Bohdalec, nově v celkové hodnotě 1.097.283 
Kč. 
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. 
 
- Pro převod pozemků byl zhotoven návrh GP č. 4454-60/2019 pro rozdělení pozemků, 
kterým byl z pův. pozemku p. č. 8037/2 – orná půda oddělen díl ve výměře 618 m2 nově 
označen jako p. č. 8037/41 – orná půda ve výměře 618 m2, díl ve výměře 601 m2 nově 
označen jako p. č. 8037/42 – orná půda ve výměře 601 m2, díl ve výměře 365 m2 nově 
označen jako p. č. 8037/43 – orná půda ve výměře 365 m2, z pův. pozemku p. č. 8053/3 
a 8058 – orná půda odděleny díly „a + b“ ve výměře 129 m2 nově označeny jako p. č. 
8053/3 – orná půda ve výměře 129 m2 a z pův. pozemku p. č. 8065/12 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace oddělen díl ve výměře 8 m2 nově označen jako p. č. 8065/16 – orná 
půda ve výměře 8 m2 a další díl ve výměře 103 m2 nově označen jako p. č. 8065/17 – 
orná půda ve výměře 103 m2, tzn. nově vznikly pozemky v celkové výměře 1 824 m2 – 
vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar III, ZR 8, které budou předmětem převodu.  
 
- Vzhledem k tomu, že dle zaměření GP činí převáděná výměra pozemků p. Ř. pouze 
1 824 m2, činí proto odpovídající hodnota pozemků pro směnu částku ve výši 1.063.283 
Kč.  
- Nahlédnutím do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že již došlo k převodu pozemku p. č. 
9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2, v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Š. do 
vlastnictví p. Ř., a to ke dni 13.5.2019 s právními účinky vkladu ke dni 4. 6. 2019.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
nabytí majetku   v hodnotě               668.283 Kč 
pozbytí majetku v hodnotě   1.063.283 Kč včetně DPH 
příjem za doplatek kupní ceny ve výši       395.000 Kč 
- RM je předkládáno k projednání níže uvedené vyhlášení nového záměru na převod 
pozemků dle GP. 
 



Počet stran:  3                                                                                               
                                
Počet příloh: 3 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu 
pozemků: a to nabytí pozemku p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2 v k.ú. Město 
Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví p. L. Ř., bytem Bohdalec, do vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, v celkové hodnotě 668.283 Kč výměnou za nabytí částí pozemků 
nově vzniklých dle návrhu GP č. 4454-60/2019 pro rozdělení pozemků: z pův. pozemku 
p. č. 8037/2 – orná půda odděleného dílu ve výměře 618 m2 nově označeného jako p. č. 
8037/41 – orná půda ve výměře 618 m2, dílu ve výměře 601 m2 nově označeného jako p. 
č. 8037/42 – orná půda ve výměře 601 m2, dílu ve výměře 365 m2 nově označeného jako 
p. č. 8037/43 – orná půda ve výměře 365 m2, z pův. pozemku p. č. 8053/3 a 8058 – orná 
půda oddělených dílů „a + b“ ve výměře 129 m2 nově označených jako p. č. 8053/3 – 
orná půda ve výměře 129 m2 a z pův. pozemku p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace odděleného dílu ve výměře 8 m2 nově označeného jako p. č. 8065/16 – orná 
půda ve výměře 8 m2 a dalšího dílu ve výměře 103 m2 nově označeného jako p. č. 
8065/17 – orná půda ve výměře 103 m2, tzn. nově vzniklých pozemků v celkové výměře 
1 824 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř., bytem Bohdalec, 
v celkové hodnotě 1.063.283 Kč včetně DPH. 
Rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 395.000 Kč bude ze strany p. Ř. městu doplacen. 

(příloha č. 1) 
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b) - Dne 5. 4. 2019 společnost APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní 
Měcholupy, 109 00 Praha 111, požádala o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 9513/1 ve výměře cca 4 800 m2 v k. ú. Město Žďár – za 
účelem rozšíření pozemku ve vlastnictví žadatele z důvodu zajištění provozu objektu na 
p. č. 9513/10 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1.    

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR ze dne 10. 4. 2019: 
Z hlediska ÚP bez připomínek. Upozorňujeme na inženýrské sítě a jejich ochranná 
pásma, která nelze překládat.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR ze dne 10. 4. 2019:   
Z hlediska odboru KS bez připomínek. 
 
- Po seznámení žadatele s výše uvedenými skutečnostmi vyjádření odboru RÚP MěÚ ZR 
o existenci inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem byla společností zaslána 
nová žádost s návrhem odkoupení části předmětného pozemku v upravené zmenšené 
výměře cca 3 086 m2. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR ze dne 30. 4. 2019: 
Z hlediska ÚP bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR ze dne 30. 4. 2019:   
Z hlediska odboru KS 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, 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. 9513/1 ve výměře cca 3 086 
m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření pozemku ve 
vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 
109 00 Praha 111 - z důvodu zajištění provozu objektu na p. č. 9513/10 v lokalitě 
průmyslové zóny Jamská, ZR 1.  
Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.   
Pozemek se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a 
rovněž pod pozemkem se nachází inženýrské sítě.  

(příloha č. 2) 
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c) - Firma VAMAFIL spol. s r.o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1, požádala o prodej 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – části p. č. 9513/1 – orná půda ve 
výměře cca 1 248 m2, části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 2 715 m2, p. č. 
9517/9 – trvalý travní porost ve výměře 118 m2 a části p. č. 9512/1 – orná půda ve 
výměře 7 m2  v celkové výměře cca 4 088 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem 
vybudování příjezdové komunikace pro HZS v rámci výstavby výrobní haly v lokalitě PZ 
Jamská, ZR 1. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR ze dne 11. 6. 2019: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR ze dne 11. 6. 2019:   
Bez připomínek. 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemků 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 části p. č. 9513/1 – orná půda ve 
výměře cca 1 248 m2, části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 2 715 m2, p. č. 
9517/9 – trvalý travní porost ve výměře 118 m2 a části p. č. 9512/1 – orná půda ve 
výměře 7 m2  v celkové výměře cca 4 088 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem 
vybudování příjezdové komunikace pro HZS v rámci výstavby výrobní haly v lokalitě PZ 
Jamská, ZR 1. 
Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
Pozemky se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a 
rovněž pod pozemky se nachází inženýrské sítě.  

¨(příloha č. 3) 
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d) - Pan MVDr. I. H., trvale bytem ZR 2, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 36 
m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem umožnění bezbariérového přístupu na zahradu a ke 
schodišťové plošině pro zdravotně indisponovaného občana (špatná pohyblivost) u ŘRD 
č.p. 405 na p. č. 570/286 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 74, ZR 2.  
Vzhledem k tomu, že RD a sousední pozemky zahrady jsou ve společném jmění  
manželů MVDr. I. a D. H., oba trvale bytem ZR 2, bude rovněž prodej pozemku 
uskutečněn do SJM.  
- Zároveň paní L. A., trvale bytem ZR 2, jako vlastník sousední nemovitosti ŘRD č.p. 406 
na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 72, ZR 2, požádala rovněž o 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to navazující části p. č. 
570/433 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 35 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem 
umožnění bezbariérového přístupu pro zdravotně indisponovaného bratra p. P. Š. na 
zahradu u okrajového ŘRD.   
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Na pozemku je umístěn rozvaděč NN, který nelze přemístit. Pozemky lze prodat pouze 
s podmínkou, že bude respektováno jeho umístění a ochranná pásma řadu. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Bez připomínek. 

 
Dle zpracovaného návrhu GP č. 877-55/2019 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené 
nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků byl z pův. pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou p. č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha oddělen díl ve výměře 36 
m2 , který byl nově označen jako p. č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 36 
m2 v k. ú. Zámek Žďár a tento bude předmětem převodu manželům H. 
Dále z tohoto pův. pozemku p. č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha oddělen díl ve 
výměře 35 m2, který byl nově označen jako p. č. 570/468 – ostatní plocha, jiná plocha ve 
výměře 35 m2 v k. ú. Zámek Žďár a tento bude předmětem převodu pí A.     
 
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 dle návrhu GP č. 877-55/2019 
pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků  
z pův. pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 570/433 – ostatní plocha, 
jiná plocha odděleného dílu ve výměře 36 m2, nově označeného jako p. č. 570/433 – 
ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 36 m2 v k. ú. Zámek 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 za účelem 
umožnění bezbariérového přístupu na zahradu a ke schodišťové plošině pro zdravotně 
indisponovaného občana (špatná pohyblivost) u ŘRD č.p. 405 na p. č. 570/286 v k. ú. 
Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 74, ZR 2 a dále na odprodej navazující části z pův. 
pozemku p. č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 35 m2, 
nově označeného jako p. č. 570/468 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. 
Zámek Žďár u sousední nemovitosti ŘRD č.p. 406 na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek Žďár 
v ul. Vejmluvova 72, ZR 2 – za účelem umožnění bezbariérového přístupu pro zdravotně 
indisponovaného občana na zahradu u okrajového ŘRD. 
Pozemky lze prodat pouze s podmínkou, že bude respektováno umístění rozvaděče NN 
na pozemku, který nelze přemístit a ochranná pásma řadu. 

(příloha č. 4) 
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Příloha č. 4



e) - Pan Ing. O. B., bytem ZR 4, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 9138 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 120 
m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekreace a postavení malé chaty bez pevných základů 
v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Dle územního plánu města nelze na pozemku realizovat stavbu pro individuální rekreaci 
typu chaty a oplocení. Odbor RÚP nesouhlasí s prodejem pozemku za tímto účelem. 
 
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, 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. 9138 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 120 m2 
v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rekreace a postavení malé 
chaty bez pevných základů v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“.   

 (příloha č. 5) 
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f) - Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem pozemku p. č. 7723/1 – ostatní plocha, ost. 
komunikace, 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. Pozemek slouží jako lesní cesta v lokalitě za Žďasem, která 
vede do městských lesů. 

 
- Při přípravě projektové dokumentace pro opravu cesty bylo zjištěno, že předmětná 
cesta se nachází částečně na pozemcích a to p. č. 7732/1 a 7732/2, oba trvalý travní 
porost, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4108, obec Žďár nad 
Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Z. K., bytem ZR 1. 
 
- Ze strany města Žďáru nad Sázavou by byl zájem v rámci opravy této přístupové cesty 
pozemky majetkoprávně vypořádat, a to v rozsahu cca 0,5 m širokého pruhu podél cesty, 
což činí přibližně 110 m2 z pozemku p. č. 7732/1 a přibližně 272 m2 z pozemku p. č. 
7732/2. 
 
- Pan Kvapil byl městem osloven a požádán o vyjádření k možnosti odprodeje částí výše 
uvedených pozemků, případně směny pozemků za části p. č. 7733 a 7734, oba trvalý 
travní porost ve vlastnictví města, které navazují na pozemek p. K. p. č. 7732/2 – vše 
v k.ú. Město Žďár. 
 
- Po osobním projednání na majetkoprávním odboru MěÚ souhlasí shora jmenovaný 
vlastník s navrženou směnou pozemků.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se směnou 
pozemků bez připomínek. 

 
- Rada města dne 26. 11. 2018 po projednání schválila vyhlášení záměru na směnu 
pozemků, a to dle mapového podkladu částí p. č. 7733 a p. č. 7734 – oba trvalý travní 
porost v celkové výměře cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár, 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 - za části pozemků p. č. 7732/1 a p. č. 7732/2 - oba trvalý travní porost 
v celkové výměře cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Z. K., trvale bytem ZR 1, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4108, obec Žďár nad Sázavou 
– za účelem majetkoprávního vypořádání účelové komunikace k lesním pozemkům 
v lokalitě za Žďasem pro stavební úpravy této cesty na pozemku p.č. 7723/1 v k. ú. 
Město Žďár. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření 
oddělovacím GP. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 28. 11. do 28. 12. 2018. 
 
- Pro směnu pozemků bylo objednáno geometrické zaměření částí směňovaných 
pozemků. 
Dle zpracovaného návrhu GP č. 4462-67/2019 pro rozdělení pozemku byl z pozemků ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – z části pův. p. č. 7733 – trvalý travní porost 
oddělen díl ve výměře 248 m2, který byl nově označen jako p. č. 7733/2 – trvalý travní 
porost ve výměře 248 m2 a z pův. p. č. 7734 – trvalý travní porost byl oddělen díl ve 
výměře 278 m2, který byl nově označen jako p. č. 7734/1 – trvalý travní porost ve výměře 
278 m2 – oba v celkové výměře 526 m2 v k. ú. Město Žďár, které budou převedeny p. K. 
Dále byl z pozemku ve vlastnictví p. K. – z části pův. p. č. 7732/1 - trvalý travní porost 
oddělen díl  „a“ ve výměře 149 m2 a z pův. p. č. 7732/2 – trvalý travní porost oddělen díl 
„b“ ve výměře 305 m2 a oba díly sloučeny do nově označené parcely p. č. 7732/3 v 



celkové výměře 454 m2 v k. ú. Město Žďár, která bude převedena do vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou. 

 
- RM je předkládáno k projednání doplnění vyhlášeného záměru – upřesnění a změna 
výměry směňovaných pozemků nově dle zhotoveného návrhu GP č. 4462-67/2019 pro 
rozdělení pozemku. 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění – 
upřesnění a změnu výměry pozemků původního vyhlášeného záměru č. Z-2/2018-OP 
(schváleno v RM dne 26.11.2018) na směnu pozemků, a to původně ve znění: dle 
mapového podkladu částí p. č. 7733 a p. č. 7734 – oba trvalý travní porost v celkové 
výměře cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár, 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 - 
za části pozemků p. č. 7732/1 a p. č. 7732/2 - oba trvalý travní porost v celkové výměře 
cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Z. K., trvale bytem ZR 1, zapsaných v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4108, obec Žďár nad Sázavou – za účelem 
majetkoprávního vypořádání účelové komunikace k lesním pozemkům v lokalitě za 
Žďasem pro stavební úpravy této cesty na pozemku p. č. 7723/1 v k. ú. Město Žďár s tím, 
že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
Doplnění vyhlášeného záměru – upřesnění a změna výměry směňovaných 
pozemků se schvaluje nově dle zhotoveného návrhu GP č. 4462-67/2019 pro 
rozdělení pozemku takto: 
- z části pův. p. č. 7733 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 248 m2 nově 
označeného jako p. č. 7733/2 – trvalý travní porost ve výměře 248 m2 a z části pův. p. č. 
7734 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 278 m2 nově označeného jako p.č. 
7734/1 – trvalý travní porost ve výměře 278 m2 – oba pozemky v celkové výměře 526 m2 
v k. ú. Město Žďár, zapsané 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 - převod z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z. K., trvale 
bytem ZR 1  
– z části pův. p. č. 7732/1 - trvalý travní porost odděleného dílu „a“ ve výměře 149 m2 a 
z pův. p. č. 7732/2 – trvalý travní porost odděleného dílu „b“ ve výměře 305 m2 oba 
sloučené do nově označené parcely p. č. 7732/3 v celkové výměře 454 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. 4108, obec Žďár nad Sázavou 
- převod z vlastnictví p. Z. K., trvale bytem ZR 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 

(příloha č. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jméno, příjmení

ostat.pl.

834017734/3

travní p. 7734 1 17734/3 1

ostat.komunikace 0 7734 1 47734/2 4

travní p. 0 7734 1 2 787734 2 83 travní p. 7734/1 2 78

travní p. 0 7733 1 2 487733/2 2 48

travní p. 0 7733 1 2 987733 5 46 travní p. 7733/1 2 98

4 54

a
7732/2 4108 3 05 b

ostat.komunikace 0 7732/1 4108 1 497732/3 4 54
ostat.pl.

627732/2 85 67 travní p. 7732/2 82 62 travní p. 0 7732/2 4108 82

7732/1 1 42 05 travní p. 7732/1 1 40

7733/1 83401 2 1

Dosavadní stav

Výměra parcely

ha m2

Označení 
pozemku 
parcelním 

číslem

7732/2 83401 82 62

7733/2

83401 2 78

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Nový stav

Výměra dílu

ha m2

Označ. 
dílu

dřívější 
poz.evidenci

Díl přechází z pozemku 
označeného v

Číslo LV
m2ha

Druh pozemku

Způsob využití

Typ stavby

Způsob 
využití

Porovnání se stavem evidence 
právních vztahůOznačení 

pozemku 
parcelním 

číslem

0136

katastru 
nemovitostí

Druh 
pozemku

Způsob 
využití

Výměra parcely Způs. 
určení 
výměr

36

travní p.

22

56 0 7732/1 4108 1 40 56

83401 1 40 56 83401 2 48

7734/1

98

BPEJ        
na dílu 
parcelyham2ha

01

BPEJ        
na dílu 
parcely

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

7732/1

 Kat. území:

 Obec:

 Okres:

 Ćíslo plánu:

Město Žďár

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou

4462-67/2019

 Číslo:

katastru 
nemovitosní

zjednodušené 
evidence

Výměra

katastru 
nemovitosní

zjednodušené 
evidence

Výměra

m2

Kód BPEJ

Parcelní číslo podle

Kód BPEJ

Parcelní číslo podle

Číslo položky seznamu úředně                  
.oprávněných zeměměřických inženýrů:

 Dne:

 Číslo položky seznamu úředně                  
.oprávněných zeměměřických inženýrů: 187/95

 Dne:  Číslo:

 Mapový list:
DKM-Nové Město na 
Moravě, 6-7/42

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit 
se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly 

označeny předepsaným způsobem :

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

 Jméno, příjmení:GEOMETRICKÝ PLÁN

Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle § 50 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona a navržené v tomto geometrickém 
plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na základě souhlasného prohlášení podle § 84 odst. 8 katastrální vyhlášky v platném znění.

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické 
podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.

   pro

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. Vyhotovitel:

Ing. Karel Lačný

591 02 Žďár nad Sázavou

Zdeněk Tulis - Geodetické práce

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

rozdělení pozemku

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 6



JANTUP
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JANTUP
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JANTUP
Elipsa



g) - Pan Ing. O. B., bytem ZR 4, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 1952/3 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 34 
m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem dočasného umístění kontejneru v lokalitě řadových 
garáží „U SATTU“ ZR 3. Jedná se o lodní kontejner velikosti 10“ (3000 mm x 2430 mm x 
2600 mm) v modré barvě RAL 5010 (popř. nátěr jinou barvou). Doba pronájmu je 
požadována na 5 let (popř. min. 3 roky) s šesti měsíční výpovědní lhůtou.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Lokality řadových garáží nejsou od r. 1995 na pozemcích města rozšiřovány, a to ani o 
dočasné stavby. Odbor rozvoje a ÚP pronájem nedoporučuje.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Bez připomínek. 
 
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. 1952/3 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře cca 34 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za 
účelem dočasného umístění kontejneru v lokalitě řadových garáží „U SATTU“ ZR 3 (lodní 
kontejner velikosti 10“ (3000 mm x 2430 mm x 2600 mm). 

 (příloha č. 7) 
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h) - Pan M. K., trvale bytem ZR 2 a paní K. B., trvale bytem ZR 4, požádali o pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 894 – ostatní plocha, 
zeleň ve výměře cca 67 m2 v k.ú. Město Žďár - za účelem využití na zahrádku u byt. 
domu Okružní 789/65, ZR 3 z důvodu koupě bytu a přestěhování (původní nájem 
manželé J. aj. A., bytem ZR 3). 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí 
s pronájmem pozemku bez připomínek. 
 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 894 – ost. plocha, zeleň 
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 - části ve výměře cca 67 m2 – za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 
789 na p. č. 893 v ul. Okružní 65, ZR 3 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového 
podkladu) z důvodu změny vlastnictví a užívání bytu v uvedeném byt. domě. 

(příloha č. 8) 
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i) - Pan J. K., bytem Veselíčko, požádal o zřízení věcného břemene na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1682/1 v k. ú. Veselíčko u Žďáru 
nad Sázavou za účelem přesahu střechy v rámci změny užívání stavby na víceúčelový 
objekt na p. č. 94/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb 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 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.K., trvale bytem Veselíčko – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to na části p. č. 1682/1 v k. ú. Veselíčko u 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 - 
za účelem přesahu střechy v rámci změny užívání stavby na víceúčelový objekt na p. č. 
94/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou 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. 9) 
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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. 
1030047849/001 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech 
p. č. 8037/2 a 8065/6 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby 
„Žďár n. S., Hrnčířská: kabely NN, byt. dům A, B“, spočívající v umístění zemního 
kabelového vedení NN v lokalitě sídliště Klafar III, ul. Hrnčířská, ZR 8 - 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.  
 
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 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 7, 370 01 České Budějovice, IČO 
28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 88037/2 a 8065/6, 
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., 
Hrnčířská: kabely NN, byt. dům A, B“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení 
NN v lokalitě sídliště Klafar III, ul. Hrnčířská, ZR 8 - 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. 
1030051352/001, na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p.č. 
362/2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění a provozování distribuční soustavy v 
rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Purkyňova: přípojka NN, A.“, spočívající v umístění zemního 
kabelu NN v lokalitě ul. Nová, ZR 2.  

    
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb 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, a to 
na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 362/2 v k. ú. Zámek 
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 distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN pro novostavbu RD 
v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Purkyňova: přípojka NN, A.“ - v lokalitě ul. Purkyňova, ZR 
2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené 
distribuční soustavy ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění distribuční soustavy se 
zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.  

 (příloha č. 11) 
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l) - Výpověď servisní smlouvy 
 
Popis 
Jedná se o výpověď servisní smlouvy č. 100512 uzavřené  dne 12.10.2012 mezi městem 
Žďár nad Sázavou a firmou ALVAO s.r.o.  
 
Servisní smlouva řeší aktualizaci aplikací ALVAO Asset Management (zjednodušeně 
evidence HW a SW používaného na MěÚ) a ALVAO Monitoring (sledování chování 
uživatelů PC sítě MěÚ). Asset Management využívá oddělení informatiky pro účely 
evidence techniky, plně dostačuje v aktuálně dostupné verzi. Monitoring již není dále 
dodavatelem vyvíjen ani nabízen.  
Smlouvu lze vypovědět nejpozději dva měsíce před 30. 9. aktuálního roku, jinak dojde 
k automatickému prodloužení smlouvy o další rok. 
Výpověď smlouvy neznamená ukončení provozu zmíněných aplikací, ty budou 
používány i nadále.  
 
Geneze případu 
 12.10.2012 – uzavření servisní smlouvy 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Ušetření výdajů ve výši 35.226,- Kč z rozpočtu města ročně (kapitola Informatika-
městský informační systém), ušetřená částka bude použita na pokrytí servisu nově 
pořízených SW , např. rozšíření mapového serveru. 
 
Doporučení předkladatele 
Další trvání servisní smlouvy již není nutné. 
Oddělení informatiky doporučuje servisní smlouvu vypovědět a ušetřené prostředky 
využít na podporu nových aplikací mapového serveru. 
 
Stanoviska  
--- 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh řešení: Rada města po projednání rozhodla vypovědět servisní smlouvu č. 
100512 uzavřenou dne 12.10.2012 mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou ALVAO 
s.r.o., IČO 25561561.                  (příloha č. 12) 
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m) - Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zajištění technické podpory (TP) a aktualizace 
GIS č. 20/2016 

 
Popis 
Jedná se dodatek smlouvy o zajištění technické podpory (TP) a aktualizace GIS č. 
20/2016 uzavřené dne 29.6.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou T-MAPY 
spol. s r.o.  
 
Smlouva řeší servis a aktualizaci aplikací mapového serveru. Dodatkem č. 1 reagují 
smluvní strany na fakt, že od uzavření smlouvy došlo k rozšíření funkcí mapového 
serveru o průběžně dokupované nové aplikace mapového serveru (např. Technická 
mapa, Pasport veřejného osvětlení, GIS objekty, Pasport komunikací a související mapy) 
a k úpravě a rozšíření funkcí původních modulů (Administrace, Registr evidence 
nemovitostí) 
 
Geneze případu 
 12.10.2012 – uzavření servisní smlouvy 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Od roku 2020 růst výdajů ve výši52.272,- Kč z rozpočtu města ročně na správu 
mapového serveru (kapitola Informatika-městský informační systém). V roce 2019 činí 
zvýšení 13.430,- Kč, toto zvýšení bude kryto z uvedené kapitoly rozpočtu bez jejího 
zvyšování rozpočtovým opatřením. 
 
Doporučení předkladatele 
Oddělení informatiky doporučuje uzavřít dodatek č.1, aby byla zajištěna podpora nové 
pořízených aplikací mapového serveru. 
 
Zároveň tímto dodatkem vyhoví firma Melies, jako zhotovitel, podmínkám smlouvy o 
dílo na zpracování a dodávku pasportu komunikací, konkrétně: článku 1, odstavci 6 
c) a článku 7 odstavci 7, které se následným zajištěním TP k dodanému sw zabývají.  
 
Stanoviska  
Odbor komunálních služeb – souhlasí. 
Odbor finanční – souhlasí. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o 
zajištění technické podpory a aktualizace GIS č. 20/2016 ze dne 29.6.2016 mezi městem 
Žďár nad Sázavou a firmou T-MAPY spol. s r.o., IČO 47451084, v předloženém znění. 

(příloha č. 13) 
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Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění technické podpory a aktualizace GIS č. 20/2016 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel:   Město Žďár nad Sázavou 
 sídlo:   Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou 
 zastoupený:   Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města 
 IČO:    00295841 
 DIČ:    CZ00295841 
 bankovní spojení:  
 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města 
 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
  
2. Dodavatel:   T-MAPY spol. s r.o. 
 sídlo:   Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 
     registrace u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 9307 
 zastoupený:   Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem firmy  
 IČO:    47451084 
 DIČ:    CZ47451084 
 bankovní spojení:   
 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Bradáč, jednatel firmy 
 osoba oprávněna jednat ve věcech technických: 

 
II. 

Předmět smlouvy 
2.1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 20/2016 je: 

a) aktualizace seznamu poskytnutých aplikací a ceny technické podpory, uvedených v příloze č. 1, pro období od 
01.07.2019, v návaznosti na změny v seznamu softwarových produktů v předchozím období (od 07/2016 
dosud), viz příloha č. 1 tohoto Dodatku  

b) upřesnění rozsahu rozšířených služeb souvisejících s provozem a rozvojem systému v článku 3., odstavci 3.2, 
přílohy č. 2 (viz Dohoda o úrovni služeb a podmínky provádění technické podpory k programovému vybavení) 

 

III. 
Ostatní ujednání 

3.1. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel před odesláním přijme účinná 
opatření, aby nedošlo ke zveřejnění skutečností, které tvoří obchodní tajemství dodavatele, nebo skutečností, na 
které se povinnost uveřejnění podle zákona nevztahuje (ust. § 3 odst. 1. a 2. zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění), pokud dodavatel na takové skutečnosti objednatele upozornil. Objednatel však tuto 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezašle, jestliže výše hodnoty jejího předmětu (celková cena) 
je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší.  

3.2. Objednatel přijímá, že údaje o vstupní ceně jednotlivých produktů, údaje o ceně technické podpory jednotlivých 
produktů včetně výpočtu a údaje o kalkulaci cen, nikoliv však údaj o celkové ceně jednotlivých produktů nebo o 
celkové ceně technické podpory, tvoří obchodní tajemství dodavatele. 

3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po podpisu každý dvě 
vyhotovení. 

3.4. Platnost článků Smlouvy č. 20/2016, které se Dodatkem č. 1 nemění, zůstává nezměněna. 
3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. 
3.6. Měnit nebo doplňovat text původní smlouvy nebo všech jejích Dodatků je i nadále možné jen formou písemných 

dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
3.7. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek. 
3.8. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na jednání dne 17.06.2019 

 
Za dodavatele: 
V Praze dne ...............…….......... 
 
 
 
............................................…........ 
Ing. Jiří Bradáč, jednatel 
 
 

Za objednatele: 
Ve Žďáru nad Sázavou dne ...............…….......... 
 
 
 
............................................…........ 
Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta 

JANTUP
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Příloha č. 1 - Výčet aplikací a cena technické podpory 

 

Principy kalkulace ceny služeb 

1) Cena služeb technické podpory se odvozuje od vstupní ceny Produktu a typu aplikace. Procentní sazby jsou 
počítány ze vstupní ceny Produktu: 

Úroveň podpory 
Sazba za služby technické podpory na 12 měsíců 

S ... Standardní aplikace U ... Uživatelská aplikace 
S ... Standardní podpora 20 % 15 % 

2) Je-li v užívání objednatele více samostatných licencí stejného produktu, pak je základní procentní sazba 
kalkulována ke každé této licenci, případný příplatek za rozšířenou podporu je ovšem kalkulován pouze k jedné z 
těchto licencí. 

3) Částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. 

4) Vstupní cenou Produktu je základní cena licence (licencí) každého softwarového produktu. Tato cena nemusí být 
uvedena, jedná-li se o technickou podporu poskytovanou k softwarovému produktu třetí strany nebo je-li cena za 
provádění technické podpory kalkulována odlišným způsobem. 

5) Minimální započitatelné období je 1 kalendářní měsíc. 

6) Cena technické podpory může být v individuálních případech stanovena i odlišně na základě dohody obou stran. 

 

Výčet aplikací a cena technické podpory 

Produkt 
Typ 

produktu 
Licence 

(rozsah, počet) 
Vstupní cena 

v Kč bez DPH 
Úroveň 
podpory 

Cena za technickou 
podporu v Kč bez 
DPH za 12 měsíců 

T-WIST CEU - administrace systému S  intranet 30 000 Kč S 6 000 Kč
T-WIST REN GDPR S  intranet 80 000 Kč S 16 000 Kč
modul WSDP S intranet 12 000 Kč S 2 400 Kč
T-WIST Informace k nemovitostem S intranet 10 000 Kč S 2 000 Kč
T-MapServer/Spinbox – mapový server S internet 135 000 Kč S 27 000 Kč
SBX Základní mapa S internet 15 000 Kč S 3 000 Kč
SBX Katastrální mapa G S internet 15 000 Kč S 3 000 Kč
SBX Mapa ÚAP S internet 15 000 Kč S 3 000 Kč
SBX Technická mapa S internet 15 000 Kč S 3 000 Kč
SBX Územní plán S internet 10 000 Kč S 2 000 Kč
T-WIST Pasport zeleně 1) S intranet 50 000 Kč S 10 000 Kč
Mapa pasportu zeleně S internet 15 000 Kč S 3 000 Kč
T-WIST Pasport veřejného osvětlení 2) S intranet 40 000 Kč S 8 000 Kč
T-WIST GIS objekty Pro S intranet 20 000 Kč S 4 000 Kč
T-WIST Pasport komunikací 3) 4) S intranet 60 000 Kč S 12 000 Kč
Mapa pasportu komunikací 4) S internet 10 000 Kč S 2 000 Kč
Mapa letní a zimní údržby 4) S internet 10 000 Kč S 2 000 Kč
Mapa blokového čištění 4) S internet 10 000 Kč S 2 000 Kč
T-WIST Mapové podklady 4) S intranet 15 000 Kč S 3 000 Kč
CELKEM bez DPH 113 400 Kč

 
Poznámky: 
1) Aplikace Pasport zeleně obsahuje moduly:  

 základní modul: Základní plochy, Biologické prvky, Technické prvky, Doplňky 
 modul 1: Dendrologie a modul 2: Ceníky a ocenění údržby 

2) Aplikace Pasport veřejného osvětlení obsahuje moduly:  
 základní modul: Rozvaděče, Stožáry, Lampy, Kabely a modul 1: Kabelové skříně, Technické prvky, Objekty 

3) Aplikace Pasport komunikací obsahuje: 
 základní modul: Komunikace, Úseky, Mosty, Svislé a vodorovné značení, Opravy 
 modul 1: Parkoviště, Vpustě, Semafory, Sjezdy, Technické prvky, Objekty, Povrchy 
 modul 2: Letní a zimní údržba a modul 3: Blokové čištění 

4) TP k označeným produktům bude účtována až od 01/2020. 
 

Platební kalendář pro období od 01.07.2019: 

datum fakturace 
v příslušném kalendářním roce 

za provádění technické podpory 
v uvedeném období příslušného 

kalendářního roku 

částka v Kč 
bez DPH 

částka v Kč 
včetně DPH 

15. 09. 01. 07. – 30. 09. 23 100 Kč 27 951 Kč
15. 12. 01. 10. – 31. 12. 23 100 Kč 27 951 Kč



Smlouva o zajištění TP a aktualizace GIS č. 20/2016 – dodatek č.1 strana 3/4 

 
Platební kalendář pro období od 01.01.2020: 

datum fakturace 
v příslušném kalendářním roce 

za provádění technické podpory 
v uvedeném období příslušného 

kalendářního roku 

částka v Kč 
bez DPH 

částka v Kč 
včetně DPH 

15. 03. 01. 01. – 31. 03.  28 350 Kč 34 304 Kč
15. 06. 01. 04. – 30. 06. 28 350 Kč 34 304 Kč
15. 09. 01. 07. – 30. 09. 28 350 Kč 34 304 Kč
15. 12. 01. 10. – 31. 12. 28 350 Kč 34 304 Kč

 

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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Příloha č. 2 -  Dohoda o úrovni služeb a podmínky provádění technické podpory k programovému 
vybavení (dále také jen Dohoda, SLA, Podmínky technické podpory nebo jen Podmínky) 

 
3. Katalog služeb 

3.2 Další vývoj programového vybavení na základě individuálních požadavků Objednatele a další činnosti nad rámec 
výše specifikovaných služeb budou prováděny na základě samostatných smluvních ujednání nebo dílčích 
objednávek. 
 

Služba Popis, obsah služby Cíl služby 

Specifické úpravy nebo 
rozšíření dodaného software 

Drobné úpravy funkčnosti, či vzhledu 
programového vybavení a přizpůsobování 
individuálním požadavkům uživatelů. 

Drobná údržba souladu programového 
vybavení s potřebami uživatelů. 

Rozvoj systému  
Dodávky nových aplikací pro pokrytí potřeb a 
požadavků uživatelů, 

Rozšiřování funkčnosti programového 
vybavení podle potřeb uživatelů. 

Datové práce 

Příprava, zpracování, importy nebo exporty 
geodat uložených v dodaném programovém 
vybavení v požadovaném rozsahu na 
vyžádání Objednatele. 

Zajištění aktuálnosti geodat uložených v 
datovém skladu Objednatele. 

Systémové práce 

Instalace a konfigurace provozních 
technologií nebo komponent systému včetně 
technologií třetích stran (např. CentOS, 
PostgreSQL, PHP, …) 

Aktualizace nebo optimalizace 
provozních technologií. 

Integrace 
Úpravy komunikačního rozhraní 
programového vybavení v požadovaném 
rozsahu. 

Optimalizace sdílení dat mezi 
aplikacemi různých dodavatelů. 

Konzultace, analýzy 

Poskytování odborných konzultací nebo 
analytických služeb uživatelům systému v 
požadovaném rozsahu na vyžádání 
Objednatele. 

Zajištění řešení konkrétních situací 
vzniklých při používání dodaného 
programového vybavení. 

Školení 
Individuální nebo hromadná školení 
pracovníků Objednatele v požadovaném 
rozsahu. 

Zajištění znalosti ovládání a správného 
použití dodaného programového 
vybavení. 

 
 

 




