
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 26 

 DNE:   18. 11. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO:   427/2019/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. 26 - 427/2019/OP dne 18. 11. 2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků  

- vyhlášení záměru 
 

Střechokomplex 
s.r.o., Žďár n.S. 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
PZ Jamská II 

část 9016 – orná p.  
část 9017/1 – orná p. 
část 9018 – orná p. 
část 9019 – orná p. 
část 9020 – orná p. 
- cca - 3100 m2  
 

Rozšíření areálu společnosti 

b) Prodej pozemků  
- vyhlášení záměru 
 

F. L., Radostín 
n.Osl., 
L. S., 
Ostrov n.Osl. 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
PZ Jamská II 

část 9014 a č.9015 – 
orná p. – nově dle GP 
9014/2 – ve vým.2059 
m2 a část 9034/1 – orná 
p. - cca - 353 m2   
- celkem cca 2412 m2  
 

Rozšíření areálu firmy LS MONT s.r.o. 

c) 
 

Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru na 
změnu podmínek 
původního záměru 
 

LENOX INVEST a.s., 
Praha 

k.ú. Město Žďár 
ul. Veselská, ZR 1 

119/9 – ost.pl.-236 m2 
č.119/13 – ost.pl. 
 

Novostavba víceúčelového objektu – 
IOOV – částečná změna podmínek pův. 
záměru - prodloužení termínu pro 
povolení stavby a užívání stavby 
 

d) 
 

Ukončení části pachtu  
- schválení Dodatku  
č. 5 

Agro –Měřín, a.s., 
Měřín 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská II 
 

9013/1, 9014, 9016, 
9017/1, 9045, 9046, 
4989, 4990, 4991  
 
 

Ukončení části pachtu dohodou – 
budoucí výstavba v PZ Jamská II 
 

e) 
 

Dočasný pronájem 
pozemků 
- vyhlášení záměru 

Správa železniční 
dopravní cesty s.o., 
Praha - investor 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. U Malého lesa a  
u Žďasu, ZR 
 
 

části 7708, 7709, 7710, 
7711, 7367 

Příjezdy v rámci stavby „Kolejové úpravy 
v žst. Žďár nad Sázavou“  
 

f) Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

P. Č. a O. Č., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Špálova, ZR 7 
 
 

část 4582 - ost.pl. 
– cca 60 m2 

Údržba vegetace (zatravněného 
pozemku) u bytového domu 



g) Výpůjčka pozemku 
- vyhlášení záměru 

Junák – český skaut, 
přístav Racek Žďár 
n.S., z.s., 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. 1.máje, ZR 3 

146/7 - ost.pl., manipul. 
pl. ve vým. 44 m2 

Umístění dřevěné stavby loděnice – 
sklad lodí a vleků  

h) Věcné břemeno 
- schválení  

Cetin, a.s., Praha k.ú. Město Žďár 
ul. Haškova, ZR 6 
 

6063/3, 6087, 6093 Podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě – stavba - 11010-
087387, MIMO_TM9_J_ZRYZJ_OK  
 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

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

9516/1 Kabel NN, rozpojovací skříň – stavba - 
Žďár n/S, Jamská: T71 Jamská, úprava 
 

j) Věcné břemeno 
- schválení po 
zaměření GP 
 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

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

8007/18, 8008/1 Kabelové vedení NN – stavba – Žďár n/ 
S, Sázavská: bytový dům 

k) 
 

Servisní smlouva 
- schválení výpovědi 

DYNATECH s.r.o., 
Brno 

k.ú. Město Žďár Viz text Servisní smlouva o poskytování služeb a 
podpoře produktivního provozu projektu  
„Elektronizace finančního řízení města a 
jeho organizací“. 
 

l) Smlouva o vzájemné 
spolupráci 
- schválení 
 

KINSKÝ Žďár, a.s., 
ZR 
 
SE.S.TA z.s., Praha 
 
SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů 
Žďár n.S. 2 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

p.č. 65, jehož součástí 
je objekt s č.p. 9, 
dále areál Zámku 

Vzájemná spolupráce mezi subjekty 

 



a) - Po předchozích jednáních s městem Žďár nad Sázavou nyní společnost 
Střechokomplex, s.r.o. se sídlem Jamská 2457, ZR 1, požádala o odprodej pozemků, a 
to částí p. č. 9016 - orná půda, p. č. 9017/1 - orná půda, p. č. 9018 - orná půda, p. č. 
9019 - orná půda a p. č. 9020 - orná půda v celkové výměře cca 3 100 m2 – vše v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, 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 rozšíření areálu stávající 
společnosti. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
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 odprodej 
pozemků, a to částí p. č. 9016 - orná půda, p. č. 9017/1 - orná půda, p. č. 9018 - orná 
půda, p. č. 9019 - orná půda a p. č. 9020 - orná půda v celkové výměře cca 3 100 m2 (dle 
mapového podkladu) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, 
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 rozšíření areálu stávající společnosti Střechokomplex, s.r.o. se sídlem Jamská 
2457, ZR 1. 

(příloha č. 1) 
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b) - Po předchozích jednáních zástupců společnosti LS Mont, s.r.o. se sídlem Jamská 
2486/8, ZR 1 - p. S. a p. L. s městem Žďár nad Sázavou, požádali nyní o odprodej 
pozemků, a to části p. č. 9034/1 - orná půda ve výměře cca 353 m2, dále části p. č. 9014 
- orná půda a části p. č. 9015 - orná půda ve výměře cca 2 059 m2 (tj. v celkové výměře 
cca 2 412 m2) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, 
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 rozšíření areálu stávající společnosti. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
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 odprodej 
pozemků, a to části p. č. 9034/1 - orná půda ve výměře cca 353 m2, dále části p. č. 9014 
- orná půda a části p. č. 9015 - orná půda ve výměře cca 2 059 m2, tj. v celkové výměře 
cca 2 412 m2 (dle mapového podkladu) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové 
zóny Jamská, ZR 1, 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 rozšíření areálu stávající společnosti LS Mont, s.r.o. se 
sídlem Jamská 2486/8, ZR 1. 

(příloha č. 2) 
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c) - Zastupitelstvo města dne 6. 9. 2018 schválilo prodej pozemků ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 119/9 - ostatní plocha ve výměře 236 m2 a části pozemku 
p. č. 119/13 - ostatní plocha ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu), 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, vše v k. ú. 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ulice Veselská, do vlastnictví společnosti LENOX 
INVEST a.s. se sídlem Praha 1, Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1, IČO 26260212 - 
za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV s tím, že přesná výměra části 
prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.  
- za kupní cenu nabídnutou v e-aukci ve výši 5.600 Kč/m2 bez DPH, tj. za kupní cenu ve 
výši  6.776 Kč/m2 včetně DPH), celkem ve výši 1.870.176 Kč včetně 21% DPH 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění, 
která byla dne 10. 9. 2018. 

 
Společnost LENOX INVEST a.s. má již zpracovanou projektovou dokumentaci na 
výstavbu víceúčelového objektu IOOV, který bude postaven na pozemcích p. č. 119/9 a 
části p. č. 119/13 v k.ú. Město Žďár. Tato projektová dokumentace byla schválena 
městským architektem. V současné době zajišťuje společnost vyjádření ke stavebnímu 
řízení a není najisto postavené (i z důvodu předchozích záměrů), že povolení stavby 
bude vydáno a nabude právní moci do 31.12.2019. Z tohoto důvodu navrhuje společnost 
vyhlášení záměru na změnu podmínek záměru č. Z-231/2018-OP, a to v části b) 
„povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2019 a termín 
vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo 
kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2021“. Tato podmínka by nově 
zněla:  „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a 
termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky 
nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2022“. Záměr bude zveřejněn 
po dobu 15 dní. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: není 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města vyhlašuje záměr na změnu podmínek záměru č. Z-
231/2018-OP, a to v části b) „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno 
nejpozději do 31.12.2019 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 
31.12.2021“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení umístění a provedení 
stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby 
(tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán 
nejpozději do 31.12.2022“. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.   (příloha č. 3) 
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d) - Město Žďár nad Sázavou v současné době připravuje realizaci akce „Technická 
infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II – 1. etapa Žďár nad Sázavou“. Tato 
stavba vede z části i po pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 
9014 – orná půda ve výměře 5 392 m2, p. č. 9013/1 – orná půda ve výměře 3 987 m2, p. 
č. 9016 – orná půda ve výměře 2 680 m2, p. č. 9017/1 – orná půda ve výměře 3 253 m2, 
p. č. 9045 – orná půda ve výměře 1 949 m2, p. č. 9046 – orná půda ve výměře 1 979 m2, 
p. č. 4989 – orná půda ve výměře 2 173 m2, p. č. 4990 – orná půda ve výměře 796 m2 a 
p. č. 4991 – orná půda ve výměře 104 m2 – vše v k. ú. Město Žďár. Předpokládaný 
termín zahájení stavebních prací je stanoven na jaro příštího roku 2020.  
 
Vzhledem k tomu, že tyto pozemky má propachtovány za účelem zemědělského 
obhospodařování od města Žďáru nad Sázavou společnost AGRO – Měřín, a.s. se 
sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín na základě uzavřené pachtovní smlouvy ze dne 
8.11.2016 včetně pozdějších dodatků, bylo se zástupci společnosti jednáno o možnosti 
ukončení části pachtu dohodou, a to ke dni 31. 12. 2019.    

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí 
s ukončením části pachtu předmětných pozemků bez připomínek. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: - ztráta příjmu za pachtovné ve výši 8.153 Kč/rok 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 
k pachtovní smlouvě ze dne 8. 11. 2016 včetně pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem a společností AGRO – Měřín, a.s. 
se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČO 49434179 – jako pachtýřem – za účelem 
užívání pozemků k zemědělskému obhospodařování, týkající se m.j. i užívání pozemků 
p. č. 9014 – orná půda ve výměře 5 392 m2, p. č. 9013/1 – orná půda ve výměře 3 987 
m2, p. č. 9016 – orná půda ve výměře 2 680 m2, p. č. 9017/1 – orná půda ve výměře 
3253 m2, p. č. 9045 – orná půda ve výměře 1 949 m2, p. č. 9046 – orná půda ve výměře 
1 979 m2, p. č. 4989 – orná půda ve výměře 2 173 m2, p. č. 4990 – orná půda ve výměře 
796 m2 a p. č. 4991 – orná půda ve výměře 104 m2 – vše v k. ú. Město Žďár s tím, že 
pacht těchto pozemků se ukončuje dohodou ke dni 31. 12. 2019 z důvodu realizace akce 
města Žďáru nad Sázavou „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II – 
1. etapa Žďár nad Sázavou“. 

(příloha č. 4) 
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e) - V rámci rekonstrukce kolejí – stavba: “Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“, jejímž 
investorem je Správa železniční dopravní cesty, s.o. se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1 – Nové Město, jsou dotčeny i pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 
které budou využity pro účely zařízení staveniště. 
- Rada města dne 11. 2. 2019 po projednání udělila souhlas města Žďáru nad Sázavou - 
jako vlastníka dotčených pozemků, a to p. č. 7365/1 a 7365/2 - oba orná půda v k. ú. 
Město Žďár u železniční trati v lokalitě „U malého lesa“, ZR 1, s přenecháním pozemků 
za účelem využití pro zařízení staveniště v rámci rekonstrukce kolejí – stavba: “Kolejové 
úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ - investor stavby - Správa železniční dopravní cesty, 
s.o. se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, dle předložené situace 
dočasných záborů pozemků. 

 
- Dále RM dne 25. 3. 2019 po projednání schválila vyhlášení záměru na dočasný 
pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7268, 7270, 7271, 
7285, 7698, 7699, 7703, 7704, 7705 a 7366 – vše v k. ú. Město Žďár u železniční trati 
v lokalitě „U malého lesa“, ZR 1 - přenechání pozemků v celkové výměře 2 957 m2 za 
účelem využití pro zařízení staveniště v rámci rekonstrukce kolejí – stavba: “Kolejové 
úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ - investor stavby - Správa železniční dopravní cesty, 
s.o. se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, dle předložené situace 
dočasných záborů pozemků. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 26. 3. do 10. 4. 2019. 
 
Mezi městem Žďár nad Sázavou a SŽDC s.o. Praha je připravována k uzavření smlouva 
o smlouvě budoucí nájemní na užívání dotčených pozemků.  

 
- Nově v rámci uvedené rekonstrukce kolejí – stavba: “Kolejové úpravy v žst. Žďár nad 
Sázavou“, jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, s.o. se sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234, budou dotčeny i další 
pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, které budou využity pro účely zařízení 
staveniště a přístupové cesty. Jedná se o části pozemků p. č. 7708 – orná půda – za 
účelem rozšíření zařízení staveniště a dále o pozemky využité za účelem příjezdu na 
stavbu, a to část p. č. 7709 – orná půda, část p. č. 7710 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, část p. č. 7711 – lesní pozemek vše u železniční trati v lokalitě „U Žďasu“ a 
část p. č. 7367 – lesní pozemek v lokalitě „U malého lesa“, ZR 1 - vše v k. ú. Město Žďár. 
O pronájem předmětných pozemků bylo požádáno prostřednictvím zhotovitele stavby 
společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem Průmyslová 941, PO BOX 
10, 580 01 Havlíčkův Brod. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Bez připomínek. 

 
Vyjádření správce městských lesů a rybníků: 
U pozemku p. č. 7708 v k. ú. Město Žďár nesouhlasím s pronájmem pozemku pro 
rozšíření stávajícího zařízení staveniště, protože pozemek město používá jako 
skládku dřeva. Přes pozemek možný pouze příjezd na stavbu. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
není – vyhlášení záměru 

 



- Nyní je RM předkládáno ke schválení vyhlášení záměru na dočasný pronájem nově 
dotčených pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou k využití jako přístupových 
cest. 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dočasný 
pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - přenechání pozemků k 
využití za účelem příjezdu na stavbu, a to část p. č. 7708 – orná půda, část p. č. 7709 – 
orná půda, část p. č. 7710 - ostatní plocha, ostatní komunikace, část p. č. 7711 – lesní 
pozemek vše u železniční trati v lokalitě „U Žďasu“ a část p. č. 7367 – lesní pozemek v 
lokalitě „U malého lesa“, ZR 1 - vše 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 - v rámci rekonstrukce kolejí – stavba: 
“Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ - investor stavby - Správa železniční dopravní 
cesty, s.o. se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, dle předložené 
situace dočasných záborů pozemků přístupových cest. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 

 (příloha č. 5)  
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f)    - Manželé P. a O. Č., oba trvale bytem ZR 7, požádali o výpůjčku pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4582 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 60 
m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem užívání zatravněné zahrádky u bytového domu čp. 
1528/27 na p. č. 4581 v ul. Špálova, ZR 7 v k.ú. Město Žďár, z důvodu změny užívání 
bytu v uvedeném byt. domě.  
  
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Ve stavu v jakém se pozemek nachází při podpisu smlouvy. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
není – vyhlášení záměru 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4582 – ostatní plocha, 
zeleň ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), 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 užívání 
zatravněné zahrádky u bytového domu č.p. 1528 na p. č. 4581 v k. ú. Město Žďár v ul. 
Špálova, ZR 7, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě. 

(příloha č. 6) 
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g) - Junák – český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou, z.s. se sídlem 1. máje 325/1, 
ZR 3, IČO 48895717, požádal o výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to p. č. 146/7 – ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře 44 m2 v k. ú. 
Město Žďár – za účelem umístění dřevěné stavby loděnice – sklad lodí a vleků o výměře 
cca 6m x 6m u objektu budovy č.p. 325 v lokalitě ul. 1. máje, ZR 3. Se stavbou se 
počítalo již v projektu „Rekonstrukce budovy č.p. 325/1 Žďár nad Sázavou na učebny pro 
neformální vzdělávání“, avšak nedošlo k realizaci. Loděnice bude postavena ze zdrojů 
žadatele a bude majetkem organizace Junák – český skaut, přístav Racek Žďár nad 
Sázavou, z.s. se sídlem 1. máje 325/1, ZR 3, IČO 48895717. Doba udržitelnosti projektu 
garantovaná smluvně s krajem Vysočina je 5 roků – čerpány dotace. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
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 výpůjčku 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 146/7 – ostatní plocha, 
manipulační plocha ve výměře 44 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění dřevěné 
stavby loděnice u objektu budovy č.p. 325 v lokalitě ul. 1. máje, ZR 3 – sklad lodí a vleků 
o výměře cca 6m x 6m organizace Junák – český skaut, přístav Racek Žďár nad 
Sázavou, z.s. se sídlem 1. máje 325/1, ZR 3, IČO 48895717, v souvislosti s realizovaným 
projektem „Rekonstrukce budovy č.p. 325/1 Žďár nad Sázavou na učebny pro neformální 
vzdělávání“. 

(příloha č. 7) 
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h) - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 20. 12. 2018 
společností ZLINPROJEKT, a.s. se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín – Louky, 
požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou na částech p. č. 6063/3, 6087 a 6093 v k.ú. Město 
Žďár v lokalitě ul. Haškova, Chelčického, ZR 6 - za účelem vybudování podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - stavba „11010-087387, 
MIMO_TM9_J_ZRYZJ_OK“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno 
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – 2 ks ochranných HDPE trubek 
pro optický kabel včetně související infrastruktury v celkové délce 254 m, v šířce 0,25 m 
na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a 
dále na pozemku p. č. 6063/3 bude umístěn ochranný kryt PKOR. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
dle GP bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na 
základě plné moci ze dne 20. 12. 2018 společností ZLINPROJEKT, a.s. se sídlem Pod 
Šternberkem 306, 763 02 Zlín – Louky – jako oprávněným – na částech p. č. 6063/3, 
6087 a 6093 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova, Chelčického, ZR 6, 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 umístění 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - stavba „11010-087387, 
MIMO_TM9_J_ZRYZJ_OK“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno 
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – 2 ks ochranných HDPE trubek 
pro optický kabel včetně související infrastruktury v celkové délce 254 m, v šířce 0,25 m 
na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a 
dále umístění ochranného krytu PKOR na pozemku p. č. 6063/3 v k. ú. Město Žďár 
včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené 
stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.  

(příloha č. 8) 
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Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
DIČ: CZ00295841 
zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
číslo účtu: 
 („Vlastník“) 
 
a 
 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov 
IČ: 040 84 063  DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená na základě Plné moci ze dne 20.12.2018 společností ZLINPROJEKT a.s., 
se sídlem Zlín - Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 763 02 
IČ: 255 19 662  DIČ: CZ25519662 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2583 
zastoupená Ing. Přemyslem Zlobickým, členem představenstva  
(„CETIN“) 
 
(Vlastník a CETIN jednotlivě dále jako „Strana“, společně jako „Strany“) uzavřeli 

  

 
SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI  

(„Smlouva“) 

 
Čl. I 

Úvodem 

1.      Vlastník vlastní pozemky parc. č. 6063/3, 6087 a 6093 zapsané na LV č. 1, pro katastrální 
území Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, („Pozemky“). 

2. CETIN je podnikatelem zajišťujícím sítě elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů („Zákon o 
elektronických komunikacích“). CETIN je investorem stavby pod označením „11010-087387, 
MIMO_TM9_J_ZRYZJ_OK“ („Stavba“) v jejímž rámci má zájem na Pozemcích umístit 
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – 2ks ochranných HDPE trubky pro 
optický kabel včetně související infrastruktury v délce 254m a na pozemku parc.č. 6063/3 
umístit ochranný kryt PKOR, („Komunikační vedení a zařízení“).  

3.  Předpokládaná poloha umístění Komunikačního vedení a zařízení na Pozemcích je vyznačena 
v situačním zákresu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy. Skutečná poloha umístění 
Komunikačního vedení a zařízení na Pozemcích bude zaměřena po realizaci Stavby na 
Pozemcích. Části Pozemků, k nimž bude služebnost dle budoucí smlouvy zřízena, budou po 
umístění Stavby na Pozemcích vyznačena v geometrickém plánu v následujícím rozsahu: 

 - v šířce 0,25 m na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě umístěného na Pozemcích a v délce tohoto vedení na Pozemcích, se 
zohledněním skutečnosti, že uvedená šířka a délka jsou limitovány hranicemi Pozemků 
(„Geometrický plán“). 
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Čl. II 
Předmět této Smlouvy  

 
1. CETIN a Vlastník se zavazují uzavřít na písemnou výzvu společnosti CETIN smlouvu o zřízení 

služebnosti s podstatnými náležitostmi uvedenými v této Smlouvě („Budoucí smlouva“).  

2. CETIN se zavazuje, že do 6 měsíců od dokončení Stavby, nejpozději však do 40 měsíců ode 
dne uzavření této Smlouvy, písemně vyzve Vlastníka k uzavření Budoucí smlouvy a předloží 
mu návrh Budoucí smlouvy včetně Geometrického plánu.    

3. Vlastník uzavře Budoucí smlouvu nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy dle 
odst. 2 tohoto článku.  

4. Nesplní-li CETIN povinnost písemně vyzvat Vlastníka ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku, 
zavazuje se Vlastník písemně vyzvat CETIN ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí lhůty dle odst. 2 
tohoto článku k předložení Geometrického plánu a k uzavření Budoucí smlouvy. CETIN se 
zavazuje uzavřít Budoucí smlouvu nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy 
Vlastníka.  

5. Nedojde-li do doby dle čl. II odst. 4 této Smlouvy, nejpozději však do doby 50 měsíců ode dne 
uzavření této Smlouvy, k uzavření Budoucí smlouvy, má každá ze Stran právo domáhat se, aby 
soud svým rozhodnutím určil obsah Budoucí smlouvy a Strany k uzavření Budoucí smlouvy 
zavázal.  

Čl. III 
Obsah Budoucí smlouvy 

 
1. Budoucí smlouvou zřídí Vlastník ve prospěch společnosti CETIN k Pozemkům v rozsahu 

vyznačeném Geometrickým plánem služebnost umístění a provozování Komunikačního vedení 
a zařízení („Služebnost“).  

2.  Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou za náhradu ve výši 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc 
korun českých („Náhrada“). K Náhradě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené platným právním předpisem. 

3. CETIN zaplatí náhradu Vlastníkovi na základě daňového dokladu („Faktura“). Vlastník vystaví 
Fakturu až poté, co mu bude doručeno vyrozumění katastrálního úřadu o provedení zápisu 
Služebnosti do katastru nemovitostí. Splatnost Faktury bude 60 dnů ode dne jejího doručení. 
Faktura Vlastníkem vystavená bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž bude 
obsahovat ČÍSLO SAP a NÁZEV AKCE, tedy údaje uvedené v záhlaví Budoucí smlouvy. 
Fakturu Vlastník zašle na adresu společnosti CETIN uvedenou v Budoucí smlouvě. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí. 

 

Čl. IV 
Práva a povinnosti z Budoucí smlouvy 

1. CETIN se zavazuje, že při výkonu oprávnění ze Služebnosti bude šetřit práv Vlastníka. 

2. Po skončení prací uvede CETIN Pozemky na vlastní náklady do předchozího, popřípadě 
náležitého stavu. 

3. Neuplatní se § 1263 občanského zákoníku; CETIN nenese náklady na udržování a zachování 
Pozemků. 

4. CETIN oznámí Vlastníkovi každý vstup na Pozemky. Vlastník a CETIN se dohodli, že CETIN 
bude každý vstup na Pozemky oznamovat Vlastníkovi na e-mail nebo adresu nebo kontaktní 
osobu a její tel. č. ………………………………….... 
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5. Návrh na zápis Služebnosti do katastru nemovitostí podá CETIN do 60 dnů ode dne uzavření 
Budoucí smlouvy. CETIN se zavazuje zajistit vyhotovení Geometrického plánu na své náklady a 
uhradit správní poplatek za řízení o povolení zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí. 

 
Čl. V 

Zvláštní ujednání 
 

1. Do doby uzavření Budoucí smlouvy jsou Strany vázány touto Smlouvou a zavazují se, že 
neučiní žádná právní jednání, která by vedla ke zmaření účelu této Smlouvy. Pokud by Vlastník 
ještě před uzavřením Budoucí smlouvy převáděl na třetí osobu vlastnické právo k Pozemku/ům, 
pak Vlastník postoupí práva a povinnosti z této Smlouvy na nového vlastníka ve stejném 
rozsahu. CETIN uděluje k postoupení souhlas. 

2. Závazek Stran uzavřít Budoucí smlouvu zanikne, pokud do 36 měsíců ode dne uzavření této 
Smlouvy nedojde k zahájení realizace Stavby na Pozemcích. 

3. Uzavřením této Smlouvy Vlastník uděluje společnosti CETIN souhlas Stavbu na Pozemcích 
umístit a provozovat ji. Současně pro potřeby realizace Stavby uděluje Vlastník společnosti 
CETIN a/nebo zhotoviteli Stavby souhlas ke vstupu na Pozemky, a to za podmínek uvedených 
v čl. IV odst. 4 této Smlouvy. 

 
Čl. VI 

Ujednání na závěr 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami. 

2. Strany ujednaly a potvrzují si, že změny Smlouvy sjednají výhradně písemně v listinné podobě. 

3. Písemnou výzvou pro účely této Smlouvy je výzva doručená na adresu druhé Strany uvedenou 
v hlavičce této Smlouvy. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. 

4. Ze strany společnosti CETIN může v některých případech docházet ke zpracování osobních 
údajů Vlastníka. Pokud ke zpracování osobních údajů Vlastníka dojde (pouze v relevantních 
případech, nikoli vždy), je toto zpracování prováděno vždy v souladu s platnými právními 
předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou 
dostupné na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. 

5. Smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou, usnesením č. ……………. ze dne 
…………………………... 

6. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. 
Žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze Stran. 

7. Smlouva je sepsána ve dvou (3) vyhotoveních, po jednom (1) obdrží každá Strana. 

8. Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy: 
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Příloha č. 1 - Předpokládaná poloha umístění Komunikačního vedení a zařízení na Pozemcích  

 
 
 
Ve Zlíně dne ………………….. 

 
 
 
Ve Žďáru nad Sázavou dne ……………… 

  
  
CETIN: 
 
 
 

Vlastník: 
 
 

….......................................................... …............................................................. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
zastoupená ZLINPROJEKT a.s. 
Ing. Přemysl Zlobický, člen představenstva 

Město Žďár nad Sázavou 
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města 

 







i) - Společnost E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
7,  370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, požádala o uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 
1030046632/001 na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. 
č. 9516/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., 
Jamská: T71 Jamská, úprava“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a 
rozpojovací skříně v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu 
k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. 
rekonstrukce uvedené stavby.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM 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 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ 
CZ28085400 – jako oprávněným – na části p. č. 9516/1, zapsaném 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, k. ú. Město Žďár - za 
účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Jamská: T71 Jamská, úprava“, 
spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v lokalitě ul. 
Jamská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy 
za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch 
oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 (příloha č. 9) 
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j) - V květnu r. 2018 požádala společnost E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 1030040803/002 na pozemcích ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 8007/18 a 8008/1 v k. ú. 
Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Sázavská: bytový 
dům“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, uzemnění v lokalitě sídliště 
Klafar ul. Sázavská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení 
distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené 
stavby.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR souhlasí se 
zřízením VB bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemků. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemkům.  
 
- Rada města dne 21. 5. 2018 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. 
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON 
ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako 
oprávněným – na částech p. č. 8007/18 a 8008/1, 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, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a 
provozování stavby „Žďár n. S., Sázavská: bytový dům“, spočívající v umístění zemního 
kabelového vedení NN, uzemnění v lokalitě sídliště Klafar ul. Sázavská, ZR 3 - včetně 
přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, 
údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
 
- Dne 22. 5. 2018 byla předmětná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene uzavřena. 

 
- Po realizaci předmětné stavby byl zhotoven GP č. 4508-156/2019 ze dne 14. 10. 2019 
pro vymezení rozsahu VB na zaměření skutečné trasy, a to na části pozemků p. č. 
8007/18 a 8008/1 v k. ú. Město Žďár a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ 
CZ28085400 byla zároveň předložena k uzavření Smlouva o zřízení věcného břemene č. 
NM-014330057116/001. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: jednorázová neopakující se úplata ve výši 10.000 
Kč + platná sazba DPH 
 
- RM je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení VB č. NM-
014330057116/001 dle předloženého GP. 
 
Počet stran:  2 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. NM-014330057116/001 na pozemcích ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON 
Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 



Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 
8007/18 a 8008/1, 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, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., 
Sázavská: bytový dům“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě 
sídliště Klafar ul. Sázavská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení 
distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené 
stavby ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

(příloha č. 10)  
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k) - Dne 9.11.2015 byla mezi městem Žďár nad Sázavou a společností DYNATECH s.r.o., 
se sídlem Mlýnská 13, 602 00 Brno, IČO 25501003 uzavřena Servisní smlouva o 
poskytování služeb a podpoře produktivního provozu projektu  „Elektronizace finančního 
řízení města a jeho organizací“. Servisní smlouva byla uzavřena s tím, že smlouvu lze 
vypovědět až po uplynutí 48 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy. Smlouva 
nabyla platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po převzetí EFŘ městem ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo na 
„Elektronizaci finančního řízení města a jeho organizací“. Předávací protokol byl potvrzen 
dne 13.11.2015. Výpovědní doba byla stanovena jako 12 měsíční s tím, že výpověď je 
oprávněna podat každá ze smluvních stran písemně i bez uvedení důvodu. Po 
prokazatelném datu doručení výpovědi druhé smluvní straně začíná výpovědní doba 
běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku.  
Vedení města navrhuje radě města vypovědět shora uvedenou smlouvu.  

  
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: - 
 
Návrh usnesení: Rada města rozhodla vypovědět Servisní smlouvu o poskytování 
služeb a podpoře produktivního provozu projektu  „Elektronizace finančního řízení města 
a jeho organizací“, která byla uzavřena dne 9.11.2015 mezi městem Žďár nad Sázavou a 
společností DYNATECH s.r.o., se sídlem Mlýnská 13, 602 00 Brno, IČO 25501003 a 
pověřuje starostu města zpracováním výpovědi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



l) - Město užívá bezplatně objekt k bydlení č.p. 9, Zámek, ve Žďáře nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 2, který je součástí pozemku parc. č. 65, zastavěná plocha a nádvoří, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, na LV č. 601, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár, 
ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a.s.. V rámci spolupráce mezi městem Žďár nad 
Sázavou a společností KINSKÝ Žďár, a.s. vznikla dohoda o spolupráci, do které se 
zapojily také SE.S.TA z.s. a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – 
Zámek. Návrh smlouvy je předkládán radě města ke schválení. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: náklady – nejsou vyčísleny 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů 
Žďár nad Sázavou 2 – Zámek, IČO 43378927, se sídlem Zámek 9/9, Žďár nad Sázavou 
2, 591 02 Žďár nad Sázavou, společností KINSKÝ Žďár, a.s., se sídlem Zámek 1/1, Žďár 
nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO 46901523 a spolkem SE.S.TA z.s., se 
sídlem  Pod kaštany 246/8, Dejvice, 160 00 Praha, IČO 26537516, v předloženém znění. 

(příloha č. 11) 
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Smlouva o vzájemné spolupráci  
 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
mezi: 

 
KINSKÝ Žďár, a.s. 
sídlo: Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou 
IČO: 46901523 
DIČ: CZ46901523 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4573 
zastoupena: Ing. et Ing. Taťánou Šebestovou, členkou představenstva a Ing. Miroslavem 
Matouškem, členem představenstva 
jako vlastník a oprávněný (dále jen „vlastník“ a „oprávněný“) 
 
a 
 
SE.S.TA z.s. 
sídlo: Pod kaštany 246/8, Dejvice, 160 00 Praha 
IČO: 26537516 
DIČ: CZ26537516 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 11950 
zastoupen: Marie Kinsky, výkonná ředitelka 
jako oprávněný (dále jen „oprávněný“) 
 
oba společně též jako oprávnění (dále jen „oprávnění“) 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou 
sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
IČO: 295841  
zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
prostřednictvím Jednotky požární ochrany (dále jen JPO), zřízené městem Žďár nad 
Sázavou - evidenční číslo JPO – 615 303 
jako uživatel (dále jen „uživatel“) 
 
a 
 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 
sídlo: Zámek 9/9, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou 
IČO: 43378927 
DIČ: CZ60699213 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 29585 
zastoupen: Markem Entlicherem, starostou 
jako uživatel (dále jen „uživatel“) 
 
oba společně též jako uživatelé (dále jen „uživatelé“) 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Vlastník je vlastníkem pozemku parc. č. 65, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného v 

katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou, na LV č. 601, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Zámek Žďár, jehož součástí je 
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objekt k bydlení č.p. 9, Zámek, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 (dále 
jen „objekt“). Za objekt pro účely této smlouvy je považován dále areál Zámku a jeho 
bezprostřední okolí tak, jak je vyznačeno na přiloženém mapovém podkladu, který tvoří 
nedílnou součást této smlouvy.  

2. Uživatelé užívají na základě smluv o výpůjčce uzavřených s vlastníkem bezplatně části 
objektu pro své potřeby, a to zejména k uskladnění požární techniky a věcných 
prostředků potřebných pro výkon činnosti JPO, a dále pro spolkovou činnost sboru 
dobrovolných hasičů (dále jen SDH) a ostatní činnosti spojené s výkonem jejich činnosti. 

 
 

II.  
Předmět smlouvy 

 
1. Uživatelé se zavazují společně, po dobu trvání smlouvy o výpůjčce, zajistit na vlastní 

náklady a nebezpečí sami, popřípadě Město Žďár nad Sázavou prostřednictvím jiné 
osoby (JPO), pro oprávněné bezúplatně následující činnosti vztahující se k užívanému 
objektu, a to takto: 

JPO: 

a) kontrolu provozuschopnosti a periodické zkoušky požárně bezpečnostních 
zařízení v objektech areálu zámku Žďár nad Sázavou včetně tlakových zkoušek 
požárních hydrantů v těchto objektech, 

b) vypracování dokumentace zdolávání požáru 

c) vypracování evakuačních plánů pro objekty v areálu a areál samotný v zámku 
Žďár nad Sázavou 

d) po dobu trvání smlouvy o výpůjčce zajistit na vlastní náklady pro oprávněné 
bezúplatně pravidelné protipožární kontroly objektů v areálu zámku Žďár nad 
Sázavou proškolenými členy JPO 

SDH: 

e) výpomoc se zajištěním požární bezpečnosti při akcích pořádaných v areálu 
zámku Žďár nad Sázavou nebo v okolí bezprostředně přiléhajícím k areálu 
zámku,  

f) výpomoc při festivalu Korespondance (stavění a úklid parketu, lavic, případně 
jiného mobiliáře využívaného při festivalu)  

 
 

III. 
Rozsah prováděných činností 

 
1. Město Žďár nad Sázavou bude prostřednictvím jiné osoby (JPO), v objektu provádět 

v pravidelných intervalech protipožární kontroly s četností 1x za 6 měsíců dle platných 
právních předpisů. 

2. Město Žďár nad Sázavou se, prostřednictvím jiné osoby (JPO), zavazuje v rámci 
protipožární kontroly v objektu zajistit zejména tyto činnosti: 

a) v požární prevenci: 

- dohlížení na dodržování požárních řádů pracovišť se zvýšeným požárním 
nebezpečím a požárně bezpečnostních předpisů v provozních prostorách 

- kontrolu funkčnosti a připravenost hasebních prostředků a volný přístup k nim 
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- kontrolu, zda jsou volné přístupy k hl. uzávěrům plynu, vody a hlavnímu 
vypínači el. proudu 

- kontrolu dodržování bezpečné vzdálenosti hořlavých hmot od tepelných zdrojů 

b) v případě vzniku požáru: 

- provádět záchranu osob, přivolání první pomoci, evakuace osob a materiálů 

- prvotní zásah proti požáru nebo jeho šíření 

- provádět záchranné práce a hasební zásah dostupnými prostředky 

3. Město Žďár nad Sázavou se, prostřednictvím jiné osoby (JPO), zavazuje v rámci 
prevence a zásahu při  povodních v objektu zajistit zejména tyto činnosti: 

- provádět záchranu osob, přivolání první pomoci, evakuace osob a materiálů 

- prvotní zásah proti povodni nebo jejímu šíření 

- provádět záchranné práce. 

4. Město Žďár nad Sázavou se, prostřednictvím jiné osoby (JPO), zavazuje zajistit 
požadovaný počet proškolených členů JPO pro řádné plnění předmětu této smlouvy. 

5. Pro umožnění řádného výkonu shora uvedených činností předá oprávněný uživateli 
(JPO) při podpisu této smlouvy dvě zapečetěné obálky, ve kterých budou uloženy klíče a 
kód k zabezpečovacímu systému objektu Muzea nové generace, umístěného v Zámku 
Žďár nad Sázavou, Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Uživatel 
(JPO) se zavazuje otevřít zapečetěnou obálku pouze v případě plnění shora uvedených 
činností a o této skutečnosti bezprostředně informovat oprávněného. 

 

IV. 

Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou odpovídající době trvání užívacích práv jednotlivých 
uživatelů k objektu. 

2. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran a je účinná dnem 1.12.2019. 

3. Smlouva zaniká: 

a) ve vztahu ke konkrétnímu uživateli ukončením platnosti smlouvy o výpůjčce, na 
základě které tento uživatel objekt nebo jeho část ke dni uzavření této smlouvy 
užívá, 

b) dohodou smluvních stran, 

c) odstoupením od smlouvy některé ze smluvních stran v případech podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

 

V.  

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušným ustanoveními občanského zákoníku. 
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2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými, průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 
účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďár nad Sázavou na zasedání dne 
18.11.2019 usnesením č.j. 427/2019/OP. 

 

Ve Žďáru nad Sázavou dne ……. 

 

 

 

 ………………………………... ………………………………... 
 vlastník a oprávněný oprávněný 
 KINSKÝ Žďár, a.s. SE.S.TA z.s. 
 
 
 
 
 ………………………………... ………………………………... 
 uživatel uživatel 
 Město Žďár nad Sázavou SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů  
  Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 
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