
POŘAD 
26.  schůze rady města konané dne 18.11.2019 

 
1.                                         Rozpočtové opatření č. 2/2019, změna 

odpisového plánu na r. 2019 PO Poliklinika 
Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, 
příspěvková organizace předkládá RM 
návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 a 
návrh změny odpisového plánu na rok 
2019. 

Mat.č.418/2019/Pol. Ing. Komínková 

2. Rozpočtové opatření 
Anotace: 
PO SPORTIS předkládá radě města návrh 
na rozpočtové opatření. 

Mat.č.422/2019/Sportis MVDr. Kovařík 

3. Nákup ledové plynové rolby na zimní 
stadion 
Anotace: 
PO SPORTIS předkládá radě města žádost 
o souhlas s nákupem ledové plynové rolby 
na zimní stadion. 

Mat.č.440/2019/Sportis MVDr. Kovařík 

4. Návrh rozpočtu na rok 2020 
Anotace: 
Návrh rozpočtu města na rok 2020 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
2021 - 2026 

Mat.č.424/2019/OF Bc. Vácová 

5. Obecně závazná vyhláška města Žďáru 
nad Sázavou č. 1/2019, o místním poplatku 
ze psů. 
Obecně závazná vyhláška města Žďáru 
nad Sázavou č. 2/2019, o místním poplatku 
z pobytu. 
Anotace:  
Schválení nových vyhlášek o místním 
poplatku ze psů a místním poplatku 
z pobytu a současné zrušení stávající 
vyhlášky č. 2/2018, o místních poplatcích 
(ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, 
z ubytovací kapacity). 
Důvodem vydání nových vyhlášek je 
novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích s účinností od 1. 1. 2020. 
Novela zákona vyžaduje úpravu 
obsahových náležitostí vyhlášek, které 
budou odpovídat změněnému znění 
zákona o místních poplatcích. 

Mat.č.437/2019/OF Bc. Vácová 

6. Žádost o užití znaku města 
Anotace: 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, 
Územní odbor Žďár nad Sázavou, stanice 
Žďár nad Sázavou žádá radu města o užití 
znaku města na praporu jednotky k výročí 
padesáti let působení profesionálních 
hasičů ve Žďáře nad Sázavou. 

Mat.č.417/2019/ŠKSM Mgr. Sedlák 

7. Finanční dar pro město Chust 
Anotace: 
Finanční dar pro partnerské město Chust 
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, kdy město 
Žďár nad Sázavou věnuje finanční dar ve 
výši 3 800 € za účelem úhrady nákladů 
vynaložených na pořízení multimediálního 

Mat.č.423/2019/ŠKSM Mgr. Sedlák 



zařízení pro výbavu učebny češtiny střední 
školy č. 5 ve městě Chust. 

8. Generel dopravy – vyhlášení 
Anotace: 
Výzva na zpracování Generelu dopravy 
města Žďáru nad Sázavou. 

Mat.č.419/2019/RUP Ing. Škodová 

9. ZR – 7 RD Veselíčko – smlouva mezi 
městem a SVAK Žďársko 
Anotace: 
Uzavření smluv mezi městem a SVK 
Žďársko na uhrazení nákladů na 
novostavbu vodovodu pro obytný soubor 7 
RD Veselíčko. 

Mat.č.420/2019/RUP Ing. Škodová 

10. Záměr fy Realsant – OD na ul. Bezručova 
Anotace: 
Při projednávání návrhů žadatelů na 
pořízení změny ÚP přijalo zastupitelstvo 
města usnesení, ve kterém požaduje 
představení studie připraveného objektu 
obchodního centra na ulici Bezručova. 

Mat.č.421/2019/RUP Ing. Škodová 

11. Rekonstrukce ulic ZR 7, I., III. a IV. etapa  - 
výsledky VŘ na dodavatele stavby 
Anotace: 
Rada města vyhlašuje výsledek 
výběrového řízení na dodavatele stavby 
„Rekonstrukce ulic ZR 7, I, III a IV. etapa, 
Žďár nad Sázavou“. 

Mat.č.432/2019/RUP Ing. Škodová 

12. Nádražní – městská třída, ZR – změnový 
list č. 1 
Anotace: 
Rada města schvaluje Změnový list 
„Nádražní – městská třída, Žďár nad 
Sázavou“. 

Mat.č.433/2019/RUP Ing. Škodová 

13. Rozpočtové opatření PO MŠ 
Anotace: 
Schválení změn v rozpočtu PO MŠ pro rok 
2019 dle příloh. 

Mat.č.425/2019/POMŠ Mgr. Klusáková 

14. Přijetí daru 
Anotace: 
Oznámení o přijetí finančních darů pro 
Mateřskou školu Žďár nad Sázavou, 
příspěvkovou organizaci, Okružní 729/73, 
Žďár nad Sázavou. 
 

Mat.č.426/2019/POMŠ Mgr. Klusáková 

15. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.č.427/2019/OP JUDr. Prokopová 

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

Mat.č.428/2019/OP JUDr. Prokopová 

17. Vyřazení – likvidace poškozeného majetku 
Anotace: 
Vyřazení poškozených věcí z majetku 
města. 

Mat.č.429/2019/KS Ing. Wurzelová 

18. Smlouva o dílo na realizaci zakázky 
Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
Město Žďáru nad Sázavou usiluje rozvíjet 
svůj stávající Městský kamerový dopravní 
systém (MKDS) jako jeden z výstupů 
realizace projektu Využití konceptu Smart 
City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou. 
Z rozpočtu projektu bude zakoupeno 6 
digitálních kamer, příslušenství a 

Mat.č.441/2019/oP Ing. Bačovský 



nainstalován SW pro zpracování digitálního 
záznamu z kamer MKDS pořizovaných 
projektem. Výstupy ze zpracovaného 
záznamu budou použity pro další rozvoj 
řízení dopravy ve městě. MKDS provozuje 
Městská policie. 

19. Posun termínu aktualizace MPI 
Anotace: 
V důsledku organizačních personálních 
změn na Agentuře pro sociální začleňování 
dojde k posunutí termínu aktualizace 
Místního plánu inkluze města Žďár nad 
Sázavou pro období 2016 – 2019, a to do 
30. 6. 2020. 

Mat.č.431/2019/OS Ing. Navrátilová 

20. Pravidla pro nájem a rekonstrukce bytů ve 
vlastnictví města Žďár n. S. 
Anotace: 
Aktualizovaná Pravidla pro pronájem bytů 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a 
Přihláška do výběrového řízení na 
pronájem bytu. Nová Pravidla pro nájemce 
nerekonstruovaných obecních bytů 
v majetku města Žďáru nad Sázavou, kteří 
mají zájem o získání bytu 
rekonstruovaného. 

Mat.č.435/2019/OS Ing. Navrátilová 

21. PO Poliklinika – žádost o odpuštění odvodu 
Anotace: 
Rozhodnutí o žádosti příspěvkové 
organizace k prominutí uloženého odvodu 
za porušení rozpočtové kázně. 

Mat.č.434/2019/OS Ing. Krábek 

22. Zrušení usnesení rady města a vyhlášení 
dotačního programu „Podpora 
stomatologických služeb ve městě Žďár 
nad Sázavou 2020“ 
Anotace: 
Město reaguje na špatnou dostupnost 
stomatologické péče vyhlášením dotačních 
programů na podporu stomatologických 
služeb ve městě. 

Mat.č.436/2019/OS Ing. Krábek 

23. Změna organizačního řádu MěÚ Žďár nad 
Sázavou 
Anotace: 
Změna organizačního řádu Městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou, ve které se 
promítne návrh na změnu provozovatele 
Turistického informačního centra. 

Mat.č.438/2019/Taj. JUDr. Hostomská 

24. Výběrové řízení na obsazení funkce 
ředitele/ředitelky  PO Sociální služby města 
Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
Rada města vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Sociální služby 
města Žďár nad Sázavou v souladu 
platným dokumentem „Pravidla výkonu 
funkce ředitelek a ředitelů neškolských 
organizací a jejich hodnocení.“ 

Mat.č.430/2019/STA Ing. Mrkos, ACCA 

25. 
Různé 

  

 

 

 



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 

 



 
 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR

  m2 
(rozsah)

Využití 

 
 
 

 
a) 

Změna trvání 
nájmu bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1932/43/29

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
b) 

Zpětvzetí 
výpovědi nájmu 
bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/22

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
c) 

Výpověď nájmu 
bytu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/6

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
d) 

Prodloužení 
vyhlášeného 
záměru 

1000 
Kč/m2/rok 

600 
Kč/m2/rok 

ZR 
Dolní ulice 

165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 


