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ŽĎÁR NAD sAzAVOU 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
M~sTSKÝ úŘAD ŽóÁR NAD SÁZAvou 

MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 19 

DNE: 29. 7. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 287/2019/0P 

NÁZEV: 

Byty a prostory sloužící podnikání 

ANOTACE: 

Dle přiložené tabulky 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje jednání týkající se bytů a prostor sloužících podnikání dle 
předloženého návrhu 

Starosta města: Místostarosta města: Mlstostarostka města: 

Tajemník MěU, Usek 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 OZU: Odbor životního prostředí: Odděleni informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Předkládá: majetkoprávní odbor 

majetkoprávní odbor 



Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v m' Využití 
ZR (rozsah) 

Záměr na 49,46 ZR 
a) pronájem bytu Kč/m2/měs. Brodská 31,00 m2 bydlení 

1905/33/18 
Smlouva o 49,46 ZR 

b) nájmu bytu Kč/m2/měs. Brodská 31,00 m2 bydlení 
1932/43/26 

Zpětvzetí 49,46 ZR 
c) výpovědi Kč/m2/měs. Brodská 31,00 m2 bydlení 

1876/27/25 
Zaloba na 49,46 ZR 

d) vyklizení bytu Kč/m2/měs. Revoluční 31,00 m2 bydlení 
1829/27/34 

Zaloba na 49,46 ZR 
e) vyklizení bytu Kč/m2/měs. Brodská 31,00 m2 bydlení 

1936/35/22 
Prodloužení 1000 ZR dle volných prostory určené pro 

f) vyhlášeného Kč/m2/rok Dolní ulice kanceláří podnikání 
záměru 165/1 



a) Návrh usnesení 
Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 18 umístěného v bytovém domě č.p. 1905 
na ulici Brodská, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí 
pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu. 

b) Návrh usnesení 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č ... , umístěného v bytovém domě č.p. 
1932 na ul. Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí 
pozemku č.p. 1275 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní A.V., 
bytem Žďár nad Sázavou 3. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že 
v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu 
vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že 
povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní 
poměr prodloužen. 

c) Návrh usnesení 
Rada města rozhodla o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č ... umístěného v bytovém domě č.p. 
1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je 
součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou 

d) Návrh usnesení 
Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č ... umístěného v bytovém domě č.p. 
1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je 
součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města jejím 
zpracováním. Rada města schvaluje postup v této věci dle předloženého návrhu. 

e) Návrh na usnesení: 
Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č ... umístěného v bytovém domě č.p. 
1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je 
součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města jejím 
zpracováním. 

f) Návrh na usnesení 
Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících 
podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, 
zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město 
Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u 
kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch. 



Bod a) Vyhlášení záměru na pronájem bytu 
Vyhlášení na pronájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodské, 
č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 
v k.ú. Město Žďár nad Sázavou. 

Bod bl Obsazení volného bytu 

Po seznámení se se situací jednotlivých žadatelů a zvážení všech dostupných kriterií 
doporučuje bytová komise radě města ke schválení obsazení volného bytu následovně: 

Brodská 1932/43/26, byt vel. 1 +1 celkem 24 žádostí 
Budoucí nájemce: V.A., bytem Žďár nad Sázavou 3 

Charakteristika: Nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a cítlívé údaje. 

Návrh usnesení: 
Bytová komise doporučuje radě města ke schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26, 
umístěném v bytovém domě č.p. 1932 na ul. Brodské, č.or. 43, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 
3, který je součástí pozemku č.p. 1275 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude 
uzavřena s paní V.A., bytem Žďár nad Sázavou 3. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o 
nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, 
že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní 
poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu. 

Bod cl Zpětvzetí výpovědi 
Š.R. 
ul. Brodská, č.or. 27, č.p. 1876, Žd'ár nad Sázavou 3 

Nájemce: 
Bytem: 

Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje. 

Stanovisko majetkoprávního odboru: 
Na základě výše uvedeného navrhujeme RM zpětvzetí Výpovědi nájmu bytu č. .., 
nacházejícího se v domě č. p. 1876, který je součástí pozemku parc. č. 1261, zastavěná 
plocha a nádvoří, na ul. Brodské, č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, 
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, 
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár. 

Bod dl Žaloba na vyklizení bytu 
Nájemce: 
Bytem: 

B.K. 
ul. Revoluční, č.or. 27, č.p. 1829, Žďár nad Sázavou 3 

Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje. 

Stanovisko odboru majetkoprávního: 
Na základě výše uvedeného doporučujeme radě města schválit následující postup. 

• Rada města rozhodne o podání žaloby na vyklizení bytu 



• Pokud po pravomocném rozhodnutí bude mít paní B. uhrazené pohledávky vůči 
městu Žďár nad Sázavou (tj. zejména nájemné, odpady) nepodávat návrh na 
vyklizení bytu exekutorskému úřadu po dobu 6 měsíců 

• Pokud ve lhůtě 6 měsíců budou pohledávky ze strany paní B. hrazeny řádně a včas a 
budou dodržovány všechny povinnosti z nájmu bytu vyplývající, předložit radě města, 
na základě žádosti paní B., návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu. V opačném 
případě podat návrh na exekuční vyklizení bytu, pokud byt nevyklidí a vyklizený 
nepředá paní B. 

Bodel Žaloba na vyklizení bytu 
Nájemce: 
Bytem: 

K. V. 
ul. Brodská, č.or. 35, č.p. 1936, Žd'ár nad Sázavou 3 

Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje. 

Stanovisko odboru majetkoprávního: 
Na základě výše uvedeného doporučujeme radě města schválit podání žaloby na vyklizení 
neoprávněně užívaného bytu č ... , který je umístěný v bytovém domě č.p.1936, který je 
součástí pozemku parc. č. 1276, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Brodské, č.or. 35 ve 
Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár 
nad Sázavou a katastrální území Město Žďár. 

Bod fl Prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících 
podnikání 
Radě města je předkládán návrh na prodloužení záměru na pronájem prostor sloužících 
podnikání a to níže uvedených kanceláří, nacházejících se v objektu č.p.165 na ulici Dolní 
č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 
3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Město Žďár. Nájemné pro tento 
objekt stanovila rada města ve výši 1.000 Kč/m2/rok. 

VOLNÉ PROSTORY NA ULICI DOLNÍ 165/1 

pořadové cena v kancelář nebo výměra 
číslo Kč/m2 sklady číslo v m2 poznámka 

1 1 000 204 44,16 volná celek 
2 1 000 210 28,12 volná 
3 1 000 514 27,74 volná 
4 1 000 603 73,51 volná celek 


