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MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 24 

DNE: 21. 10.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 379/2019/0P 

NÁZEV: 

Nabytí a využití části hotelu FIT 

ANOTACE: 
Nabytí a využití objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad 

Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 - "hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijetí následujícího usnesení: 

Zastupitelstvo města , s ohledem na jiné priority, které město Žďár nad Sázavou v současné době 
řeší , rozhodlo, že nebude usilovat o nabytí části objektu č. p . 1687, který je součástí pozemku p. 
č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 
1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1- "hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou. 

Starosta města : Místostarosta města: Mlstostarostka města : 

Tajemník MěU, úsek tajemníka a Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 
správy MěÚ : 

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 prostřed í: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města : 

Zpracoval: Předkládá: majetkoprávní odbor 

majetkoprávní odbor 



Název materiálu: Nabytí a využití části hotelu FIT 

Počet stran: 

Počet příloh : 

Popis 
Nabytí a využití objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 1 -"hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

Geneze případu 
Město Žďár nad Sázavou jako jednu z možností využití nemovitostí ve Žďáře nad Sázavou pro 
potřeby města zvažovalo nabytí části objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p.č. 349, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve 
Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1- "hotel Fit". 
Využití bylo zvažováno zejména při projednávání sociálního bydlení ve Žďáře nad Sázavou. V 
materiálu číslo 1520/2018/0S pro radu města , která se konala dne 23.4.2018, byly pro sociální 
bydlení uvedeny následující možnosti využití: 
Přestavba části Hotelu FIT 
Podmínka realizace- nákup poloviny budovy a investice pro vybudování bytů . V horních patrech lze 
zřídit sociální bydlení z dotace a následně další postupná rekonstrukce a naplňování vize. Objekt je 
dnes z větší částí pronajatý a dá se tedy počítat s příjmy z těchto pronájmů. Tyto příjmy by mohly 
generovat prostředky na postupnou rekonstrukci objektu. 
V budově by mimo sociální byty mohlo nově sídlit ředitelství příspěvkové organizace Sociální 
služby města Žďár nad Sázavou, čímž by se uvolnily kapacity pro potřeby Domu klidného stáří, kde 
ředitelství sídlí. Další prostory by mohly být využívány např. Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, 
která dnes sídlí v budově Hotelového domu Morava, či Klubem seniorů sídlící v budově České 
pojišťovny v Dolní ulici. Uvolněné prostory v těchto objektech města by se mohly pronajmout. Na 
přilehlém pozemku za objektem Hotelu FIT by mohla vzniknout další parkovací místa pro potřeby 
objektů na Doležalově náměstí (Městské divadlo, sokolovna, ZUŠ apod.). Vyřešil by se tak letitý 
problém města. 
Ve 4. podlaží objektu by mohlo vzniknout celkem 8 bytů o dispozicích 1 +kk. 

Vlastníkem tohoto objektu je Agrovysočina, a.s., Zarybník 516, Měřín. Předseda představenstva 
této společnosti zaslal městu Žďár nad Sázavou žádost o vyjádření, zda má město Žďár nad 
Sázavou zájem o koupi budovy "hotelu Fit" s tím, že v případě nezájmu města budou rozhodovat o 
realizaci dalších záměrů s touto budovou. 
Vlastník objektu nesdělil kupní cenu, za kterou by nemovitost městu prodal. Pří stanovení kupní 
ceny se bude vycházet zejména ze znaleckých posudků pří dodržení ustanovení § 39 zákona o 
obcích. 
- Radě města na zasedání dne 3. 5. 2018 byly předloženy k projednání níže uvedené 
varianty usnesení, a to: RM doporučuje zastupitelstvu města: 
Varianta 1) uložit vedení města, aby jednalo se společností Agrovysočína , a.s., Zarybník 516, Měřín 

o možnosti nabytí a podmínkách nabytí a využití objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 
349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 
1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 - .,hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou. 



Varianta 2) nevyužít nabídku společností Agrovysočina, a.s. , Zarybník 516, Měřín - možnost 
nabytí objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 1 - .. hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 
-Po projednání bylo RM přijato a doporučeno ZM k přijetí usnesení viz varianta 1). 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17.5.2018 schválilo následující usnesení: 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby jednalo se společnost í Agrovysočina , a.s., 
Zarybník 516, Měřín o možnosti nabytí a podmínkách nabytí a využití objektu č. p. 1687, který je 
součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 - .. hotel Fit" do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

Návrh řešení 

V souladu s tímto usnesením odbor rozvoje a UP zadal zpracování možnosti rekonstrukce hotelu 
na polyfunkční objekt. Studie, která tuto rekonstrukci navrhuje je uvedena v příloze materiálu. 
Po projednání s vedením města bylo rozhodnuto, že v současné době město nemá f inanční 

prostředky - s ohledem na jiné priority města - na řešení odkoupení a rekonstrukci hotelu FIT na 
polyfunkční objekt. Z tohoto důvodu je předkládán radě města návrh, aby rada města doporučila 

zastupitelstvu města ukončení prací a jednání o možnosti nabytí a podmínkách nabytí a využití 
objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město 

Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 1 - .. hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijetí následujícího usnesení: 
Zastupitelstvo města, s ohledem na jiné priority, které město Žďár nad Sázavou v současné době 
řeší, rozhodlo, že nebude usilovat o nabytí části objektu č. p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 
349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ul ici Horní 
1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 - .. hotel Fit" do vlastnictví města Žďá ru 
nad Sázavou. 
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A.l lde ntlflkaěnl údaje 

A.l .l údaje o stavbě 

název stavby: 
mfsto stavby: 

pledmět dokumentace 

A. 1.2 údaje o zadavateli 

Rekonstrukce hotelu na Polyfunkčnf objekt FIT 

Žďár nad Sázavou 
Hornl30 

Stud ie 

Město 2d"ár nad Sázavou 
Žilkova 1, 591 31 Žd'ár nad Sázavou 

A.1.3 Údaje o zpracovate li d okumentace 

Projektant: 

Datum: 

Ateller RAW spol. s.r.o. 
Ooc.ing. arch . Tomáš Rusín (č. autorizace 305) 
Doc.ing. arch Ivan Wahla (č. autorizace 293) 
Ooma!llcká 12, 612 00, Brno 
Tel. fax: 541 242 908 
E·mail: atelie r@raw.cz 
IČ: 282 99 442 
Zápis v OR:Krajsk'( soud v Brně, oddll C, vlo!ka č. 59571 
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POPIS AEšENI 

Objekt bývalého hotelu Fit byl postaven v 80. letech minulého století. Projekt je z roku 1986. 
Konstrukčně se jedná o felezobetonový skelet. Ve!keré konstrukce a detailnl feJeni jsou poplatné době 
svého vzniku. lze konstatovat, le objekt nevyhovf pfedevJim součur.ým tepelně techn ickým 
požadavkům. Jedná se předev!fm o obvodový plá U a okennt sestavy. Bude nutné provést revizi skladby 
střešnlho pintě a povrchů teras. V případě interiéru bude nutné počítat s přestavbou a náhradou 
větJfny povrchů. Detallnl ře!en f, například vněj!l l vnltřnl zábradU jsou velmi nekvalitnl a bude nutné je 
také nahradit soudobým fe!enlm. 

P7edpokládáme, že stávajíd sítě budou v celém rozsahu rekonstruovány a nahrazeny novým vedením. 
Vzhledem k existenci lnstalačnlho mezipatra mezi 2. a 3. nadzemnlm podlaflm je techn ické fe!eni 
snadno realizovatelné. 

Přes všechny tyto nedostatky je možné konstatovat, že s jed ná o významný objekt na důležitém mlstě, 
jehož objem dotvá7i celkovou urbanistickou situaci v mlstě. Jeho rekonstrukci vznikne dalšl pfidaná 
hodnota, obohacujlcf vstup do města o polyfunkční dům obsahujíc! různo rodou ~ká!u ubytováni a 
pronajimatelné prostory pro služby a zdravotn ictvl. Dostatek paricovaclch kapacit v bezprostfednlm 
okolí a stávající napojení na komunikaci zaručuji jeho snadnou saturaci lndfvlduálnl dopravou. 

V studii rekonstrukce navrhujeme zachováni stávajídch vertiká lnfch komunikačnlch jader. Hlavni 
komuníkačnl jádro proti vstupu bude pouze opatfeno novým výtahem a nově řešeným zábrad llm. 
Společné únikové schod iJtě mezi oběma objekty zll stává nezměněno. 

Ve vstup nf hale bude umfstěna recepce, která vzhledem k různorodosti obsahu domu umožni kontrolu 
vstupu a podáni informad návštěvnlkóm. V 1. nadzemnlm podlaží jsou dá le navrženy pronajlmatelné 
prostory, které mohou sloužit jako kanceláfe, služby nebo ordinace. Na tyto p rostory navazuje 
rehabilitiičnl centrum obsahujicl zrekonstruovaný bazé n stejné velikosti s ne rezovou konstrukci, malý 
terapeutický a cvičebnl sál, šatny pro dámy a pány, wc se sprchou pro invalidy, dvě masážnf místa a 
kanceláf se zázemlm pro obsluhu. Součásti p řízem í jsou i technické místnosti zajišťujlcí provoz bazénu a 
strojovna vzduchotechniky. 

V 2. nadzemnlm podJali jsou navr.feny dvě varianty feJení. V prvnl jsou navrieny pronaj lmatelné 
prostory, které je možné upravit dle poptávky na kanceláfe, prostory p ro slufby, komunitnl centrum, 
fitcentrum apod. Na tyto prostory pak navazuji t fi byty 2+kk a 1 byt 3+kk. Byty jsou na vlastni oddělené 
chodbě s vlastnlml sklepními boxy na patře. V druhé verzi jsou kanceláfe směrem do ulice nahrazeny 
pět i byty l+kk. 

3. nadzemnl podlan obsahuje malometráfnl byty ve dvou variantách. V prvnr z variant se jedna o 
klasické l+kk a 2+kk obsahujíc! vstupnl zádveff, komoru, koupelnu se sprchou,wc,umývadlem a 
prostorem pro pračku. Obývacl prostor je navržen tak, aby kromě kuchyňského koutu bylo možné do 
prostru alternativně umfstit i Ustečně oddělený prostor pro spanl. Okna jsou navrfena otvfravá, dvě 
z nich jsou řdena Jako francouzská, výklopná a otvíravá, opat fená čirým skleněným zábrad lím 
V druhé z variant je al osm bytů velikosti 1+kk a 2+kk možné řeJit jako bezbariérové byty, splňuj lel 
v'echny požadavky pro po u litr osobami s omezenou schopnosti pohybu. 



Dle tohoto požadavku jsou upraveny koupelny s wc a sprchovým koutem, vý!ka kuchyňské linky atd. 
Ve~keré dalšl prostory v domě jako chodby nebo výtah těmto požadavkům vyhovuji. 

v 4. a S. nadzemním podJali jsou navrženy malomet roUní byty velikosti l+kk a 2+kk, v jenom případě 3 + 
kk. U krafnlch bytů a bytů v 5. ustoupeném nadzemnim podl aU pfedpokládáme vyu2ití stávajídch teras. 
V každém z těchto pater je opět možné umístit až osm bezbariérových bytů. V celém objektu je tak 
možné realizovat cca af 30 bezbariérových bytů poskyt.ujíclch bydleni pro osoby s omezenou možností 
pohybu ne bo pro seniory. 

Nově navrfená fasáda objektu by měla vyjadrovat I nové funkčnf uspoMdá ní obsahu domu. V hornlch 
patrech to jsou byty s vlastni oken ni s estavou a v přízem( a prvním patře pak pro najímatelné komerční 
prostory. Fasáda je výtvarně fešena jako dvou barevná kombinace bílé omítky a relného cihelného 
obkla du, kladeného na stfih. Stávajicí pergola u vstupu do objektu je zru!ena a nahrazena jednoduchou 
betonovou markYzou. 

ETAPIZACE 

Vzhledem k existenci vhodného kon strukčn lho systému, kte rým je železobetonový skelet bud e 
rekonst rukce poměrně nekomplikovamí a umolnll etapizaci stavby. 
Ja ko prvnl etapu je mo lné provést rekonst rukcl3.-S. nadzem niho podlaží na malometráfnl byty a 
ve!keré nově navriené sltě rozvést technickým mezipatrem. V 1. A 2. podlaH by pak zůstali komerčně 

vyufite lné p rostory. Tyto by bylo molné zrekonstruovat v následujkl druh é etapě, případně je 
rekonstruovat postupně d le smluv s nájemci. 

BllANCE 

lnp 
Pronajlmatelné prostory 
Rehabilltačnl centrum 
Techniclc:é prostory 

Celkem bez chodeb a komunikací 

Znp 
Var.Ol 
Prona'lmalelné prostory 

BYlY 
2+kk 
2+kk 
2+kk 
3+kk 
Sklepni boxy 
Technické prostory 
Var.02 
Prona 'lmateln~ prostory 

BYlY 
l +kk 

2+kk 

2+kk 
2+kk 

2+kk 
3+kk 
Sklepni boxy 
Technické prostory 

Celkem bvtů Vl 
Celkem bvtových ploch Vl 
Celkem pronajlmatelnvch ploch Vl 

Celkem bvtů V2 
Celkem bVIových ploch V2 

Celkem prona lmatelnych ploch V2 

Počet MZ 

256 
445 
147 

848 

504 

1 64 
1 50 
1 44 
1 65 
4 12 

65 

3 32 

4 32 
1 42 

1 64 
1 50 

1 44 
1 65 
4 12 

65 

4 
223 
504 

9 
393 

332 



3np Zastavěná Dlocha 1162 m2 

Va r.O l Obestavěný prostor 15 800m3 

Syty 

1+kk 6 38 Predpokládaná cena rekonstrukce za m3 5500,-

l+kk 1 34 

2+kk 3 43 Rekonstrukte pfedpokládá kompletn! 

2+kk 1 47 výměnu slti, výměnu výplni otvo rů, 

zateplení fasád, novou skladbu stfech a 

Celkem ll 438 te ras. 
P7edpokládaná cena bez DPH 87 000 000,-

Var.02 - bezbariérové byty 
Byty 

l+kk- bezbariérově bvtv 6 38 

Předpokládaná cena bez DPH l.etaoa 42 300 000,-
Předpokládaná cena bez DPH 2.etapa 44 700000,-

1+kk 1 34 
2+kk- bezbariérové byty 3 43 

2+kk 1 47 

Oceněnf staveb podle úče~vých měrných 

jednotek je nejjednodulšlm způsobem 

stanovení pfedpokládaných cen staveb a 

Celkem ll 438 
slouff zejména k prvnímu propočtu ceny 
stavebnfch pracf. Protože se odvfjl od staveb 
realizovaných v minulosti a slučuje ceny 

4np různorodých (zejména c:o do standardu) 

Byty stavebnleh objektů je nezbvtné k této ceně 

l+kk s 38 pfistupovat pouze jako k lnformativnlmu 

2+kk 3 43 
3+kk 1 65 
Kanceláf 1 19 

materiálu, jeho! p7esnost je odvozena od 
minima údajů o konkrétnl stavbě (větlinou 
jde o propočty ke studilm nebo k 
ekonomickým prognózám). Odchylka 
skutetné budoucl ceny od propočtu podle 

Celkem 9 384 cenových ukazatelů můfe u konkrétnlch 
staveb dosahovat af ±25%, a to podle 

Snp technické . technolo1ické nJrofnosti 

Byty 

1+kk 8 32 

2+kk 1 42 

realizace konkrétnl stavby a podle standardu 
pflpadně nadstandardu ~jrho vybaveni. 
BiHná odchylka, ,. kterou je nutno 
kalkulovat je ±15%. Dle současné z.kulenosti 

Celkem 9 298 
Je mofné předpokládat, le výběrové fizenl 
snili náklady cca o 10%. 

Celkem pronajímatelných prostor 1033 
(bez chodeb) V2 
l+kk 24 
2+kk 12 
3+kk 2 

Celkem bytových ploch 1513 

Celkem bytů 38 



' . ' 

I 
r·· 

'I 
I 

r-----, 

STUDU! PAU TAVIY HOTElU f iT • 20M MAO IAZAVOU 

~.m · 
•11'r11~-""""-.t4a>lf• .. ... .. to,~.I ... ~-

· - - UA.-11, 111N-
;.;;;..;-"._";.Qd"~ ··· 

........ - 1'*'-'•..--.-... --... ~uU.l'IAMla 
~···· ----··· ----------------



I rr-··-.. - ··-··-··---··-··-··- ··-··- ·r-··- ··- .. -··- ··-.. _ .. _ ,,_ " _ ,._ ,._ , j_ '._"_ ,,_,,_ ,,_ ,,_ , . .,.,._ ,,_ ,._ ,,_ .. !'"'1 

---.;;;- -------·==== _:===---

STUDIE PAEI TAVIY HOTELU fiT . tOAR NAD IAlA.V01J 

o I 

I 

r 
l 

_,;;;.,;,.----·------ ··-------- - --
II(I'IOI!IM_WA-. __ t ........ u .... __ --...... - ..... .,._ 
1>0---~-··- ______________________ .:...;:: 



- ;;;___ f ---=--- -· I 

I I I 
r ;·-··-··-··-··-··-:--··-··-··-··-··-··-··--·-··-··-··-·:- ··-··--·-··-··-·r ··-··-··-··-··-··-··t ··-··-r- ··-··r l 

--------~-

STUDIE PitEaTAVJV HOTELU fiT • %0AR MAO IÁZAVOU 

--""-'-"''"" 
-·~-T~~~-~~ ... -Lw.t;IIŮOOI• 

i 

I : 
I' 

I 

oiJ 



.--------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

8TUO'E PAEITAYIY MOTEl~ FIT -10AA NA.D IAlAVOU 

•!no~-LUA...,, !dlooH.,, ... . , ......... a.l.lA_ -----------------

"*'" " "'"~-QII 
~~~~·--~~~-~-=··="~ .. ~·---------------



STUDIE" PJIESTAVIY HOTELU FIT· 20A.A NAD SÁZAVOU 

_ ........... - ..... 1•-



--·· ----------------

STUDii PAEITAYI V HOTElU FIT .10.\R MAO IAZAVOU 

_,;..;;;;-- .. --------------------------------
...... ,DII!I- ·.u.o-.ldMno, ...... .u ..... --

""'*·-~~~~~----.....-~~ 
~~~--------·------------------



STUDIE PAEITAYIY HOTElU fiT .tOAA NAD SA.ZAVDU 

~--.u;-;------ -~-- --

•liOTllt:ol.il-UU.IfOU, IIllCII' ... , ..... - ... """"'- ---------------· 

_ .... 7 .. ~--=:.::-lfl·~ · ··~- -------·---------------=-=;_:::::· 
,.._,.. ......... ··--- - - -~ . -- -· 



. fliDilllll.[J]l 

: grn g}g;l mg BER 
gm 8JI];} ~ gm 

. ·--- -

.fiiřiiiii ffilll o rn mml llLIILIJ rn±rn mron:u [J]J rn m rn rnrrn 
mm ll !Ilit 1 1 1 1 1 1 t== m nnm am rn rnrnrn::rm 

- _rn_ ~~~~~--~~~==~------~======~~ 

----- - ---------- -
STUDIE PRESTAYI Y HOTElU FIT· 20A.R NAO IA.ZAVOU 

-- ...... - . ._·"·- ----- ·-_: 
~~~.!..~~'!, .. ~·..-~...U-lA _ ,. 
~------------- ·~ 



---- ____ r:-=1_ 

' 
mm rr:n!IJ [!)([] rn!IJ cmo OJUJ 1 

o:m OJ[] OJl]] OJ[] OJ[] 

STUDIE PAEITAVIY HOTfLU FIT - 10AR N,t"O SAV.VOU 

------ --- ---- --------
•t~o~ ..... ~-tlb:w~• . .. •••tflt,l.a=-•""'=-=--------- w.k•IOioeo 

-~~.~o· ...... - .... ,, ... _ - -...,. ....... _.~ 
-_-,.:~--=---·-11/fttfNI.ft,--~.....U~UI ---------= 



J-- I ! I I 

rnrrmmm o 

J!l [ill ~I [J][J] ~~]lffij""--::J -. __._._____, 

STUDIE PAESTAVIY HOTElU FIT -10AR NAO sAV.VOU 

-- -- -- -- --------- - -------
-tn• t~ll.....,~~~·:~ __ ,.,..._., ..,._- .----------

=-~~~~~-'-'1"- ---- ------- - ------'==-
_... .... ,ac~.~;--.-,..._ ro ..... . MU.,_I ........ ."...(. -------- -• 



' 'li lii ·m. 1 111·n 

lili m U l 

I ~ lil I ·m l il [ 

[ 
mffl rnamrn [J]][J]] b 

Jil om ~. OIJilll 
n 

I 

STUDIE PAI!:STAV8Y HOTElU flf • 20A.R MAO SÁZAVOU 

~---- -----
WtfteU/oiii ____ Eia_l, llt!tl-.- ..... t.I.V.-

- ........... --tL I>I·-

~-11.11' 
·····----~ 





STUDIE PfiiEITAVI V HOTEl ll fiT· !O.f.R MAD SÁZAVOU 

·-~ -·-----;;;; 

~~~ ....... .Q'fi,IU. ... -U.,U ...... -------------
~~-Oj .... 


