
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 22 

 DNE:   23. 9. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO:   344/2019/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. 22 - 344/2019/OP dne 23. 9. 2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- neschválení 
vyhlášení záměru  
 

J. M.,  
Hamry n.S. 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Vysocká, ZR 5 

3210 – zahrada – 65 m2 
3211 – ost. plocha, ost. 
komunikace - 191 m2 
3212 – travní porost  
- 136 m2 
 

Výstavba řadových garáží 

b) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

M. K., ZR 
 

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

6538 – zast.pl., 19 m2  Stávající stavba Prefa garáže 

c) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení  

Strength of Motion, z.s., 
Žďár n.s. 

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

část 6463 – orná p. 
část 6464 – ost.pl. 
- cca 300 m2 
 

Sportovní využití – dočasná stavba 
sportovních překážek pro trénink 
parkouru  

d) 
 

Pronájem pozemku 
- výpověď nájemní 
smlouvy 

A. N., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Studentská, ZR 4 
 

část  – 3366 - ost.pl., 
jiná pl. - 20 m2  

Odstranění prodejního novinového 
stánku u polikliniky z pozemku ve 
vlastnictví města 
 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

PharmDr. H. M., 
Veselíčko 
 

k.ú. Veselíčko u 
Žďáru n.S., ZR  
 

918/1 Přesah střechy v rámci stavebních úprav 
hospodářského objektu u RD (výměna 
konstrukce střechy a krytiny)  
 

f) Smlouva o výpůjčce 
- schválení  

J. B. 
Vysoké 

k.ú. Vysoké část 320/6 Umístění a užívání části stavby Naučná 
stezka kolem Zelené hory - v rámci akce 
Úpravy a doplnění stezky kolem rybníku 
Konvent 

 
 



a) - Pan J. M., bytem Hamry nad Sázavou, požádal o odprodej pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3210 – zahrada ve výměře 65 m2, p. č. 3211 – 
ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 191 m2 a p. č. 3212 – trvalý travní porost ve 
výměře 136 m2 v k. ú. Město Žďár– za účelem výstavby řadových garáží v lokalitě ul. 
Vysocká, ZR 5. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Nesouhlasíme. Dle usnesení Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou se pozemky 
města pro řadové garáže neprodávají. Zároveň je v přípravě celková revitalizace ul. 
Vysocká, která může vyvolat nutnost směn pozemků. Proto je nutné ponechat si 
pozemky ve vlastnictví do doby realizace stavby.   
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Viz odbor RÚP. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
není  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu 
města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. p. č. 3210 – zahrada ve výměře 65 m2, p. č. 3211 – ostatní 
plocha, ost. komunikace ve výměře 191 m2 a p. č. 3212 – trvalý travní porost ve výměře 
136 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  – za účelem výstavby řadových garáží v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5. 

(příloha č. 1) 
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b) - Pan M. K., trvale bytem ZR 6, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 6538 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti se 
změnou vlastníka garáže dle kupní smlouvy ze dne 6.8.2019. Dosud byl předmětný 
pozemek užíván na základě uzavřené smlouvy o dočasném užívání pozemku mezi pí 
A.K., trvale bytem ZR 6, dříve ZR 1 a býv. čsl. státem - Městským národním výborem 
Žďár nad Sázavou ze dne 15. 3. 1978. 
  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
pozemku bez připomínek. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
není – vyhlášení záměru 
 
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. 6538 – zastavěná plocha ve 
výměře 19 m2 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, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou 
PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného 
vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 

(příloha č. 2) 
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c) - Pan Š. R., bytem ZR 6, požádal o výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to částí p. č. 6463 – orná půda a p. č. 6464 – ostatní pl., jiná plocha v celkové 
výměře cca 300 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul Chelčického ZR 6 x ul. Jihlavská, ZR 1 
– za účelem sportovního využití – dočasná stavba sportovních překážek ze dřeva, kovu a 
pneumatik pro trénink parkouru. Překážky nebudou pevně spojené se zemí. Dle 
osobního jednání na stavebním odboru MěÚ Žďár nad Sázavou není třeba žádného 
povolení ke stavbě.   
Žadatel ve své žádosti dále uvádí: Jsme zájmová skupina „Strength of motion“ cca 10 
členů od 16 do 25 let, vedená v obchodním rejstříku pod IČO 06872565 a zabýváme se 
trénováním parkouru. Pod záštitou příspěvkové organizace města Žďáru nad Sázavou 
Activ – středisko volného času Žďár nad Sázavou vedeme sportovní kroužek, kterého se 
v letošním roce účastnilo cca 120 dětí ve věku od 6 do 16 let. Každý rok vedeme o 
prázdninách tábor ve Skleném, také pod záštitou žďárského Activu. Mimo jiné 
vystupujeme na různých veřejných akcích a plesech včetně těch, které pořádá město 
Žďár nad Sázavou.    

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Na pozemku bude v rámci propojky Jihlavská x Brněnská realizována přeložka technické 
infrastruktury. Souhlasíme s výpůjčkou pouze za podmínky, že bude moci být tato 
přeložka realizována. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Provoz, údržba lokality včetně ochrany dotčené zeleně, úklid zajistí žadatel na své riziko 
a náklady. 
 
- Rada města dne 26. 8. 2019 po projednání schválila vyhlášení záměru na výpůjčku 
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 částí p. č. 6463 – orná půda a p. č. 
6464 – ostatní pl., jiná plocha v celkové výměře cca 300 m2 v k. ú. Město Žďár (dle 
mapového podkladu) v lokalitě ul Chelčického ZR 6 x ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem 
sportovního využití – dočasná stavba sportovních překážek ze dřeva, kovu a pneumatik 
(překážky nebudou pevně spojené se zemí) pro trénink parkouru – za předpokladu 
dodržení stanovených podmínek: 
- na pozemku bude v rámci propojky Jihlavská x Brněnská realizována přeložka 
technické infrastruktury - souhlas s výpůjčkou pouze za podmínky, že bude realizace této 
přeložky umožněna  
 - provoz, údržba lokality včetně ochrany dotčené zeleně, úklid zajistí žadatel na své 
riziko a náklady 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní v době od 27.8. do 
11.9.2019. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
není – bezplatná výpůjčka pozemků  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou spolku Strength of morión, z. s. se sídlem Nádražní 2120/35, 
Žďár nad Sázavou 6, IČO 06872565, 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 částí p. č. 6463 – orná půda a p. č. 6464 – ostatní pl., 



jiná plocha v celkové výměře 300 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) 
v lokalitě ul Chelčického ZR 6 x ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem sportovního využití – 
dočasná stavba sportovních překážek ze dřeva, kovu a pneumatik (překážky nebudou 
pevně spojené se zemí) pro trénink parkouru – za předpokladu dodržení stanovených 
podmínek: 
- na pozemku bude v rámci propojky Jihlavská x Brněnská realizována přeložka 
technické infrastruktury - souhlas s výpůjčkou pouze za podmínky, že bude realizace této 
přeložky umožněna  
 - provoz, údržba lokality včetně ochrany dotčené zeleně, úklid zajistí žadatel na své 
riziko a náklady 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 
 

(příloha č. 3) 
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d) - Město Žďár nad Sázavou je mimo jiné i vlastníkem pozemku p. č. 3366 – ostatní 
plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec Žďár 
nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě - KP Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1. 
Část pozemku p. č. 3366 ve výměře 20 m2, nacházející se v lokalitě „u Polikliniky“ v ul. 
Studentská, ZR 4, město Žďár nad Sázavou jako pronajímatel přenechalo nájemci p. 
A.N., bytem ZR 3, soukromému podnikateli podnikajícímu pod obchodním jménem Aleš 
Němec, IČO 67518966 se sídlem podnikání Žďár nad Sázavou 3, do nájmu za účelem 
podnikání – umístění a provozu prodejního novinového stánku, které bylo schváleno 
městkou radou dne 13. 12. 2010.  
 
- Nájemní smlouva mezi oběma stranami byla uzavřena dne 15. 12. 2010 s účinností od 
1. 1. 2011 a je uzavřena na dobu neurčitou. Úhrada za užívání pozemku je stanovena ve 
výši 15.000 Kč za kalendářní rok. Platnost smlouvy může být ukončena dohodou obou 
stran nebo výpovědí s tím, že výpovědní lhůta je jednoměsíční a počítá se od prvého dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
 
- Vzhledem k tomu, že v současné době předmětný stánek již není jeho vlastníkem 
provozován, je uzavřen a prostřednictvím realitní kanceláře nabízen k prodeji, navrhuje 
vedení města Žďáru nad Sázavou ukončení stávajícího pronájmu pozemku a odstranění 
stánku, a to podáním výpovědi nájmu nájemci. 
 
- Radě města je proto předkládáno ke schválení ukončení pronájmu části předmětného 
pronajatého pozemku výpovědí nájmu podanou ze strany města Žďáru nad Sázavou.  

  
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- ztráta z příjmu na nájemném z pozemku ve výši 15.000 Kč/rok   

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání rozhodla vypovědět nájem pozemku p. č. 
3366 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí 
pro obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě - KP 
Žďár nad Sázavou na LV č. 1, a to části ve výměře 20 m2, nacházející se v lokalitě „u 
Polikliniky“ v ul. Studentská, ZR 4, užívané nájemcem p. Alešem Němcem, IČO 
67518966, se sídlem podnikání Žďár nad Sázavou 3, v souladu s Nájemní smlouvou ze 
dne 15. 12. 2010.  

(příloha č. 4) 
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e) - Paní PharmDr. H. M., bytem Veselíčko, požádala o zřízení věcného břemene na 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 918/1 v k. ú. 
Veselíčko u Žďáru nad Sázavou za účelem přesahu střechy v rámci stavby „Stavební 
úpravy střechy doplňkové stavby u RD č.p. 10 Veselíčko – výměna konstrukce střechy 
hospodářského objektu (včetně krytiny)“ na p. č. 74 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 pí 
PharmDr. H. M., trvale bytem Veselíčko – jako oprávněnou – na pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 918/1 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 stavby „Stavební úpravy střechy doplňkové 
stavby u RD č.p. 10 Veselíčko – výměna konstrukce střechy hospodářského objektu 
(včetně krytiny)“ na p. č. 74 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. 5) 
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f) - Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem stavby „Naučná stezka kolem Zelené hory“. 
Tato stavba stezky vede mimo jiné zčásti i po pozemku p. č. 320/6 – ostatní plocha, jiná 
plocha, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou pro katastrální území Vysoké, obec Vysoké na 
LV č. 81, jehož vlastníkem je  pí J. B., bytem Vysoké. 
 
- V rámci uvedené stavby se v současné době ze strany města Žďáru nad Sázavou 
připravuje realizace akce: „Úpravy a doplnění stezky kolem rybníku Konvent“.  
 
- Na základě požadavku odboru komunálních služeb MěÚ Žďár nad Sázavou je třeba 
provést majetkoprávní vypořádání vztahu k části shora uvedeného pozemku, aby město 
mohlo na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby tuto akci zrealizovat. S vlastníkem 
pozemku bylo dohodnuto, že městu Žďár nad Sázavou přenechá potřebnou část 
pozemku k dočasnému bezplatnému užívání formou výpůjčky pozemku za účelem 
umístění a užívání části stavby, a to na dobu neurčitou. 
Užívání pozemku může být ukončeno dohodou smluvních stran nebo výpovědí s tím, že 
výpovědní doba se sjednává 6 měsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi.  
Smluvní strany dále sjednaly, že v období 120 měsíců od ukončení realizace projektu 
není možné smlouvu vypovědět. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí s výpůjčkou 
pozemku bez připomínek. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
není – bezplatné užívání pozemku 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce 
části pozemku p. č. 320/6 – ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou pro 
katastrální území Vysoké, obec Vysoké na LV č. 81, ve vlastnictví pí J. B., bytem Vysoké 
- za účelem dočasného bezplatného užívání pozemku na dobu neurčitou pro umístění a 
užívání části stavby města Žďáru nad Sázavou - akce: „Úpravy a doplnění stezky kolem 
rybníku Konvent“.v rámci stavby „Naučná stezka kolem Zelené hory“, a to mezi pí J. B., 
bytem Vysoké – jako půjčitelem a městem Žďár nad Sázavou – jako vypůjčitelem, 
v předloženém znění. 

 (příloha č. 6) 
 



Smlouva o výpůjčce  
kterou uzavřeli dnešního dne:  
paní   
r.č.   
bytem  PSČ 591 01 
na straně jedné /dále jen půjčitel/ 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou 
sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 31 
IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841 
zastoupené Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
na straně druhé, /dále jen vypůjčitel/ 
 
 

t a k t o : 
 

I. 
Půjčitel je vlastníkem pozemku p.č. 320/6, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou pro katastrální území Vysoké, 
obec Vysoké (dále jen pozemek). 

 Vypůjčitel je vlastníkem stavby „Naučná stezka kolem Zelené hory“ (dále jen „stavba“). 

 
 

II. 
Půjčitel přenechává k dočasnému bezplatnému užívání vypůjčiteli část pozemku, uvedeného 
v čl. I. této smlouvy za účelem umístění stavby v rozsahu a umístění tak, jak je uvedeno 
v mapovém podkladu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.  
Pozemek je přenechán do užívání za účelem umístění a užívání části stavby. 
 

 
III. 

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že vypůjčitel ponese ze svého veškeré náklady 
související s údržbou, opravami, řádným užíváním stavby a současně se zavazuje provozovat 
tuto stavbu na přenechaném pozemku v plném rozsahu při dodržování bezpečnostních, 
hygienických a dalších právních předpisů a při výkonu svých oprávnění co nejvíce šetřit práva 
půjčitele. 

2. Vypůjčitel se zavazuje po skončení životnosti stavby na vlastní náklady uvést půjčený 
pozemek do původního stavu. 

 
IV. 

 
Půjčitel přenechává vypůjčiteli pozemek do užívání za shora stanoveným účelem na dobu 
neurčitou. 
Užívání pozemku může být ukončeno dohodou smluvních stran nebo výpovědí s tím, že 
výpovědní doba se sjednává 6 měsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi.  
Smluvní strany sjednaly, že v období 120 měsíců od ukončení realizace projektu není možné 
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smlouvu vypovědět. 
 

 
VI. 

Jakékoliv další změny dohodnutých podmínek výpůjčky musí být sjednány formou písemného 
dodatku ke smlouvě. 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
23.9.2019 pod č.j. 344/2019/OP. 
Půjčitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 
webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne      Ve Vysokém dne  
 
 
 
 
 
........................................................   ........................................ 
Ing. Martin Mrkos, ACCA    
starosta města Žďáru n. Sázavou   na straně půjčitele 
na straně vypůjčitele 
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