
POŘAD 
17.  schůze rady města konané dne 17.06.2019 

 
1.                                         Poděkování a mimořádná odměna 

Anotace: 
Poděkování a mimořádná odměna u 
příležitosti odchodu do starobního 
důchodu. 
 

mat. 260/2019/ŠKS Mgr. Lučková 

2. Darovací smlouva Kinský Žďár, a.s. 
Anotace: 
Návrh na uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Žďár nad Sázavou a 
společností KINSKÝ Žďár, a.s. 
 

mat. 265/2019/ŠKS Mgr. Lučková 

3. Přijetí daru 
Anotace:  
Oznámení přijetí věcného daru pro 
Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, 
příspěvkovou organizaci, Okružní 
7239/73, Žďár nad Sázavou 
 

mat. 264/2019/PO MŠ Mgr. Klusáková 

4. Záměr podnájmu 
Anotace:  
Z důvodu opakovaného zájmu o 
podnájem prostor na poliklinice pro 
provoz lékárny je vyhlašován záměr na 
podnájem těchto prostor. 
 

mat. 267/2019/Pol. Ing. Komínková 

5. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 
 

mat. 261/2019/OP JUDr. Prokopová 

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

mat. 262/2019/OP JUDr. Prokopová 

7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování 
roznášky novin 
Anotace: 
Návrh dodatku o změně distribuční 
oblasti roznosu tiskovin (Žďárského 
zpravodaje). 
 

mat. 263/2019/OPM Ing. Prokop 

8. Petice parkoviště Palachova 
Anotace: 
Vypořádání petice občanů ulice 
Palachova – Nesouhlas s výstavbou 
nových parkovacích míst na ulici 
Palachova před domy číslo 19 a 21. 
 

mat. 266/2019/KS Ing. Wurzelová 

9. Změna opatrovníka 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou vykonává 
funkci veřejného opatrovníka a pracuje 
s občany omezenými ve svéprávnosti a 

mat. 268/2019/OS Ing. Krábek 



s občany, u kterých je vedeno řízení o 
svéprávnosti. 
 

10. Memorandum o spolupráci KAP a MAP 
Anotace: 
Návrh na uzavření Memoranda o 
spolupráci KAP a MAP v rámci realizace 
projektu Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání Kraje Vysočina. 

mat. 259/2019/MST p. místostarosta 

 



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 



RM č. 17 
Mat. 262/2019/OP 
 
 
Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR

  m2 
(rozsah)

Využití 

 
 
 
 
 

 
a) 

Změna smlouvy 
o nájmu bytu na 
dobu neurčitou 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/17

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
b) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
203/11/80

 
28,14 m2 

 
bydlení DPS 

 
c) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
204/13/28

 
40,33 m2 

 
bydlení DPS 

d)  Změna výše 
nájmu 

dle návrhu 
BD 

ZR 
Veselská 
11/19/16

byty v domě 
se závazky 

 
bydlení  

 
e) 

Žádost o 
snížení 
nájemného 

 
936 

Kč/m2/rok 
 

ZR 
nám. 

Republiky 
75/2

 
 

233,70 m2 

 
prostory určené pro 

podnikání 


