
POŘAD 
19. schůze rady města konané dne 29.07.2019 

 

1. Ceníky služeb Relaxačního centra 
Anotace: 
PO SPORTIS předkládá radě města 
návrh nových ceníků služeb pro 
Relaxační centrum s platností od 
01.09.2019 

Mat.299/2019/Sportis MVDr. Kovařík 

2. Podnájemní smlouva a investiční 
záměr 
Anotace: 
Poliklinika obdržela žádost o 
dlouhodobý podnájem prostor na provoz 
lékárny. Dle pravidel města předkládá 
ředitelka organizace záměr podnájmu a 
současně přestavby prostor ke 
schválení. 

Mat.302/2019/Pol. Ing. Komínková 

3. Pohřebnictví 
Anotace: 
Úprava systému provozu a správy 
veřejných pohřebišť města především 
v návaznosti na povinnosti vyplývající 
z novely zákona o pohřebnictví a dle 
obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR). 

Mat.285/2019/OKS Ing. Wurzelová 

4. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 
 

Mat.286/2019/OP JUDr. Prokopová 

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

Mat.287/2019/OP JUDr. Prokopová 

6. Předchozí souhlas s uzavřením NS 
Anotace: 
Žádost o udělení předchozího souhlasu 
zřizovatele s uzavřením Nájemních 
smluv, předmětem kterých bude nájem 
mateřské školy a části základní školy 
v areálu zámku. 

Mat.288/2019/OP JUDr. Prokopová 

7. Program oslav 30 let od sametové 
revoluce 
Anotace: 
Informace o programu oslav 30. výročí 
Dne boje za svobodu a demokracii – 
17.11.2019. 

Mat.289/2019/OŠKS Mgr. Lučková 

8. Smlouva o reklamě 
Anotace: 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí 
reklamy mezi městem Žďár nad 
Sázavou a společností DEL a.s., se 
sídlem Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 
Praha 1. 

Mat.290/2019/OŠKS Mgr. Lučková 



9. Dary Kraje Vysočina 
Anotace: 
Finanční dary Kraje Vysočina městu 
Žďár nad Sázavou – na podporu 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a na podporu 
zájmových a sportovních aktivit dětí a 
mládeže v prostorách škol a školských 
zařízení a na školních sportovištích na 
rok 2019. 

 

Mat.291/2019/OŠKS Mgr. Lučková 

10. VPS se spolkem SE.S.TA 
Anotace: 
Návrh Veřejnoprávní smlouvy, mezi 
městem Žďár nad Sázavou a spolkem 
SE.S.TA, předmětem které je poskytnutí 
dotace na provoz expozice „Umění 
baroka“ a „Muzea nové generace“ 
v roce 2019 ve výši 400 000 Kč. 

Mat.292/2019/OŠKS Mgr. Lučková 

11. Návrhy na regulaci dopravy před 
základními školami k zajištění 
bezpečnosti chodců 
Anotace: 
Rada města pověřuje městský úřad, aby 
ve spolupráci s městskou policií připravil 
a do  29.07.2019 předložil radě města 
návrhy na regulaci dopravy před 
základními školami, které by spočívaly 
především v zajištění bezpečnosti 
chodců. Situace před ZŠ Švermova 
bude řešena samostatným projektem. 

Mat.297/2019/OD Ing. Miklík 

12. Ceny propagačních materiálů 
Anotace: 
Stanovení prodejní ceny pořízených 
propagačních materiálů – pláštěnky 
s logem města a oplatky s tématikou 
Zelené hory 

Mat.298/2019/OPM Ing. Prokop 
 

13. Monitoring finančního řízení PO – 
čtvrtletní zpráva 
Anotace: 
Na základě úkolu z Rady města č. 58, 
usnesení 915/2017/taj. je předkládána 
čtvrtletní zpráva o stavu finančního 
řízení a kontroly v příspěvkových 
organizacích města z SW Croseus 

Mat.301/2019/OFKIA Ing. Bořilová 

14. Smlouva o společném postupu 
zadavatelů 
– Rekonstrukce komunikací ZR 7 
Anotace: 
Smlouva o společném postupu 
zadavatelů – Rekonstrukce komunikací 
ZR 7, Žďár nad Sázavou 

 

Mat.303/2019/ORUP Ing. Škodová 



15. Průmyslová zóna Jamská II.  
Anotace: 
Uzavření smlouvy mezi městem a a.s. 
E.ON o přeložce distribučního zařízení 
v lokalitě připravované průmyslové zóny. 

Mat.304/2019/ORUP Ing. Škodová 

16. Výjimka z OZV č. 4/2017 
Anotace: 
Výjimka z obecně závazné vyhlášky 
města Žďár nad Sázavou č. 4/2017 
k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích. 

Mat.294/2019/TAJ JUDr. Hostomská 

17. Změna organizačního řádu MěÚ 
Anotace: 
Rada města dne 3.6.2019 svým 
usnesením, uvedeném v bodě 24, 
uložila tajemnici zapracovat schválené 
usnesení do Organizačního řádu 
Městského úřadu ve Žďáru nad 
Sázavou 

Mat.295/2019/TAJ JUDr. Hostomská 

18. Návrh na jmenování vedoucí/ho 
odboru školství, kultury, sportu a 
marketingu 

Mat.296/2019/TAJ JUDr. Hostomská 

19. 
Různé 

  

 

 

 



Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 19 - 286/2019/OP dne 29. 7. 2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

- neschválení 
vyhlášení záměru  

J. Š., ZR 
Biskupství brněnské, 
Brno 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Klafar III, ZR 8 

část  8037/2  
– cca 2000 m2 

Realizace investičního záměru – 
vybudování křesťanské školky 

b) Prodej pozemků 
- neschválení 
vyhlášení záměru  

Měření 3D, s.r.o., Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jihlavská, ZR 1 

část 6952   
– cca 1720 m2 

Vybudování a provozování stanice 
technické kontroly pro vozidla do 3,5 t 
včetně měření emisí 
 

c) 
 

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

ČR, příslušnost 
hospodařit s maj. státu 
Státní pozemkový úřad 
Praha 
O. B., 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  
 
 

d) 
 

Směna pozemků 
nabytí - pozbytí 
- vyhlášení záměru 
 
 

Agroslužby a.s., 
Veselíčko 70, ZR  

k.ú. Veselíčko u 
Žďáru nad Sázavou 
areál společnosti 

pozemky  ve výměře 
9615  m2 za 
pozemky a část poz. ve 
výměře  8964 m2   
- viz text 
 

Majetkoprávní vypořádání pozemků 
v areálu společnosti  
 
 

e) 
 

Směna pozemků 
nabytí - pozbytí 
- vyhlášení záměru 
 
 

J. P., ZR k.ú. Město Žďár 
PZ Jamská II, ZR 1 
ul. Barvířská,  ZR 8 
lok. Klafar III 

9046 – orná půda 
- 1979 m2  za 
8066/1 – orná půda 
- 1074 m2 
 

Budoucí výstavba v PZ Jamská II za 
pozemek pro výstavbu RD  
 
 

f) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 

M. P., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Barvířská – 
Hrnčířská, ZR 8 
 

8066/9 – orná p.- 38 m2 
8065/15 – ost.pl.- 17 m2 

Zarovnání stavebních pozemků 

g) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

R. Č., Praha 
 

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

6526 – zast.pl., 18 m2  Stávající Prefa garáž 



h) Pronájem pozemku 
- schválení 

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  
 

i) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

M. K., ZR   
K. K., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Okružní, ZR 3 
 
 

část 894 – ost.pl., zeleň 
- 67 m2  

Zahrádka u BD  

j) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

J. P., 
M. P., ZR 

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

8502, 8503 Inženýrské sítě – vodovod a sdělovací 
vedení v rámci stavby – Technická 
infrastruktura pro průmyslovou oblast 
Jamská II 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Ing. arch. E. L.,  
Ing. O. P., Praha, 
Ing. J. P., Uherské 
Hradiště 
 

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

8509, 8510, 8514 Inženýrské sítě – vodovod v rámci 
stavby – Technická infrastruktura pro 
průmyslovou oblast Jamská II 

l) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Dekinvest, a.s. Praha 
- oprávněný 
- povinný 

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

4976/1, 8500/2 
 
4987 

1. přípojka splaškové kanalizace v rámci 
stavby – Prodejna pro dům a zahradu 
2. umístění části komunikace na části 
pozemku – Průmyslová oblast Jamská II 
 

m) 
 

Nabytí movitých věcí  
- schválení 
 

T. a M. V., Suchohrdly 
Ing. D. a M. H., 
Kuchařovice 
 

k.ú. Město Žďár 
Havlíčkovo nám., 
ZR 1 

8 sloupů veřejného 
osvětlení 

Řešení stávajících 8 sloupů veřejného 
osvětlení na soukromých pozemcích u 
komerční banky 

n) 
 

Bezúplatný převod 
movitých věcí 
- schválení 

Sportis, příspěvková 
organizace města, ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jungmannova, 
ZR1 

Viz příloha - soupis 
nemovitých věcí 

Movité věci, pořízené a umístěné v 
hlavním objektu zázemí tenisového 
klubu a fotbalových šaten v rámci akce 
Revitalizace sportovní zóny Žďár n.S. 
 

o) Darovací smlouva 
- schválení  

Arrow International ČR, 
a.s., Hradec Králové 

k.ú. Město Žďár 
lok. Farská humna, 
ZR 1 
 

Finanční dar Finanční dar na výsadbu 7 kusů nových 
stromů vč. souvisejícího materiálu a 
zemních prací v parku Farská humna 



p) 
 

Darovací smlouva  
- zrušení původního  
usnesení RN 
- schválení nové 
darovací smlouvy 

PROFISTAV Litomyšl, 
a.s., Litomyšl 
 

k.ú. Město Žďár Finanční dar 1.zrušení usnesení RM 6.5.2019 – 
schválení původní Darovací smlouvy 
2. schválení nové Darovací smlouvy na 
finanční dar na zajištění kulturní akce 
Den Žďáru 
 

q) Nabytí movité věci 
- schválení kupní 
smlouvy 
 

E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město Žďár 
u Radonína 

Stožár VVN b.č.2 A-15 
na p.č. 7010 

Po demontáži stožáru - možnost využití 
materiálu na zhotovení pomníku 

 



 

 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 

Záměr na 
pronájem bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1905/33/18 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
b) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1932/43/26 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
c) 

Zpětvzetí 
výpovědi 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1876/27/25 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
d) 

Žaloba na 
vyklizení bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1829/27/34 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
e) 

Žaloba na 
vyklizení bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/22 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
f) 

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 

 

ZR 
Dolní ulice 

165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 


