
POŘAD 
22. schůze rady města konané dne 23.09.2019 

 

1. Informace o stavu městských lesů 
Anotace: 
Objem těžby z důvodu probíhající 
„kůrovcové“ kalamity. Informace o 
nových výsadbách. 

mat.340/2019/TSBM Ing. Leština 

2.                                         Schválení nákupu počítačů  
a softwarového vybavení, rozpočtové 
opatření 
Anotace: 
Poliklinika Žďár nad Sázavou provádí 
objednávky na oddělení rehabilitace do 
papírových diářů. Takové objednávání je 
chaotické a nepřehledné, v dnešní době 
neobvyklé a zastaralé. Z důvodu 
zefektivnění práce na rehabilitaci je 
potřeba nový objednávací software a 
k tomu potřebné počítačové vybavení. 

mat.336/2019/Pol. Ing. Komínková 

3. Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár 
nad Sázavou pro rok 2020 
Anotace: 
Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad 
Sázavou, příspěvkové organizace pro 
rok 2020 v souladu s Pravidly 
zřizovatele. 

mat.337/2019/Pol. Ing. Komínková 

4. Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár  
na rok 2020 
Anotace: 
Kultura Žďár, PO předkládá v souladu 
s Pravidly zřizovatele návrh rozpočtu na 
rok 2020. 

mat.338/2019/Kultura Ing. Lorencová 

5. Návrh rozpočtu PO SPORTIS  
na rok 2020 
Anotace: 
PO SPORTIS předkládá RM návrh 
rozpočtu na rok 2020 v souladu 
s Pravidly zřizovatele ve vztahu 
k příspěvkovým organizacím. 

mat.341/2019/Sportis MVDr. Kovařík 

6. Návrh rozpočtu PO KMJS 
na rok 2020  
Anotace: 
PO KMJS předkládá v souladu 
s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO 
města ze dne 26.06.2017 návrh 

rozpočtu na rok 2020 .                       

mat.342/2019/KMJS Mgr. Kratochvíl 



 

7. Návrh rozpočtu PO Sociální služby 
města Žďár nad Sázavou na r. 2020 
Anotace: 
PO Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou předkládá v souladu s Pravidly 
zřizovatele ve vztahu k PO města ze 
dne 26.06.2017 návrh rozpočtu na rok 
2020.  

mat.347/2019/POSSm Mgr. Šerák 

8. Souhlas s přijetím daru 
Anotace: 
Žádost o schválení přijetí daru pro PO.  

mat.348/2019/POSSm Mgr. Šerák 

9. Bezúplatný převod majetku 
Anotace: 
Žádost o schválení Smlouvy o 
bezúplatném převodu mezi p. o. 
Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou a p. o. Active – středisko 
volného času.  

mat.349/2019/POSSm Mgr. Šerák 

10. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace – 
elektromobil 
Anotace: 
Smlouva o poskytnutí podpory mezi 
městem Žďár nad Sázavou a Státním 
fondem životního prostředí na pořízení 
elektromobilu. 

mat.339/2019/OPM Ing. Prokop 

11. Doplnění pořadníku DPS – uzavření 
smlouvy 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má k dispozici 
celkem 213 bytů v DPS. Ročně požádá 
o přidělení bytu v DPS asi 50 klientů. Při 
splnění všech kritérií jsou zapsáni do 
seznamu uchazečů, z něhož vybíráme 
zájemce s nejvyšším předpokladem 
využití pečovatelské služby. Z těchto 
osob je sestaven pořadník schvalovaný 
radou města. 

mat.343/2019/OS Ing. Krábek 

12. Pověření výkonem opatrovníka 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou vykonává 
funkci veřejného opatrovníka a pracuje 
s občany omezenými ve svéprávnosti a 
s občany, u kterých je vedené řízení o 
svéprávnosti. 

mat.346/2019/OS Ing. Krábek 

13. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 
Ječmínek 
Anotace: 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
IROP na projektu „Rekonstrukce budovy 
Domova pro matky (otce) s dětmi 
Ječmínek, o.p.s.“reg.č. 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010476. 

 

mat.350/2019/OS Ing. Navrátilová 



14. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

mat.344/2019/OP JUDr. Prokopová 

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

mat.345/2019/OP JUDr. Prokopová 

16. Různé 

• TIC – informace 

ústní zpráva p. Košťál 

 

 

 



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 
 

 



 

 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR 

  m2 
(rozsah) 

Využití 

 

 
a) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
2284/15/11 

 
49,96 m2 

 
bydlení DPS 

 
b) 

Změna trvání 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 
1829/27/10 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
c) 

Změna trvání 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 
1829/27/5 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
d) 

Uzavření 
Dodatku č. 2 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 
1905/33 

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
e) 

Žádost o 
splátkový 
kalendář 

1300 
Kč/m2/rok 

 

ZR 
nám. 

Republiky 
1785/49 

 
182,92 m2 

 

 
prostory určené pro 
podnikání 

 
f) 

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 

 

ZR 
Dolní 165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 


