
POŘAD 
27.  schůze rady města konané dne 02.12.2019 

1.                                         Rozpočtové opatření č. 2/2019 
Anotace: 
Návrh na změny rozpočtu 2019 Po Kultura Žďár 
v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO 
města. 

Mat.443/2019/Kultura Ing. Lorencová 

2. PO Kultura Žďár – odpisový plán 2019, 2020 
Anotace: 
Kultura Žďár, PO předkládá změnu odpisového 
plánu 2019,2020. 

Mat.452/2019/Kultura Ing. Lorencová 

3. Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 
Anotace: 
PO základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 předkládá v souladu s Pravidly 
zřizovatele ve vztahu k PO města, ze dne 
26.6.2017 ke schválení návrh rozpočtového 
opatření. 

Mat.447/2019/3.ZŠ Mgr. Kuttelwascher 

4. Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, 
Komenského 2 
Anotace: 
PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 2 předkládá v souladu s Pravidly 
zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 
26.6.2017 ke schválení návrh rozpočtového 
opatření v roce 2019. 

Mat.454/2019/2.ZŠ Mgr. Kadlec 

5. Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 
Anotace: 
Schválení změny v rozpočtu pro rok 2019 
Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

Mat.446/2019/4.ZŠ PaedDr. Ptáček 

6. Přijetí darů 
Anotace: 
Žádost o přijetí peněžního i nepeněžního daru. 

Mat.445/2019/4.ZŠ PaedDr. Ptáček 

7. Rozpočtové opatření č. 5 PO KMJS Žďár nad 
Sázavou 
Anotace: 
PO KMJS Žďár nad Sázavou předkládá radě 
města návrh rozpočtového opatření č. 5 

Mat.450/2019/KMJS Mgr. Kratochvíl 

8. Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, 
Palachova 35, změna odpisového plánu 
Anotace: 
PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 
2189/35, příspěvková organizace předkládá 
v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO 
města ze dne 26.6.2017 ke schválení návrh 
rozpočtového opatření v roce 2019 a změnu 
odpisového plánu. 

Mat.464/2019/ZŠ Pal. Mgr. Vítek 

9. Přijetí daru 
Anotace: 
Žádost o souhlas s přijetím finančního daru ve 
výši 30 000 Kč, - od Klubu přátel školy ZŠ 
Palachova z.s., Palachova 2189/35, 591 01 Žďár 
nad Sázavou. 

Mat.465/2019/ZŠ Pal. Mgr. Vítek 



 

10. Vyřazení majetku 
Anotace: 
Z odborného posouzení technického stavu 
přístrojů : 

- Konvenktomatu COMBI STEM AIR – F 
LINIE (poř. cena 331 672,-Kč) a 

- Dataprojektoru ASK C 50 (poř. cena 
61 000,-Kč) 

vyplývá, že vzhledem k celkovému technickému 
stavu, stáří a opotřebení nelze zajistit jejich 
spolehlivou a rentabilní opravu, která by 
zaručovala prodloužení životnosti. 

Mat.466/2019/ZŠ Pal. Mgr. Vítek 

11. Obecně závazná vyhláška města o stanovení 
školských obvodů ZŠ 
Anotace: 
Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019 o 
stanovení školských obvodů základních škol 
zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části 
školských obvodů základních škol zřízených 
městem Žďár nad Sázavou. 

Mat.469/2019/ŠKSM Mgr. Sedlák 

12. Majetkoprávní jednání RM 
Anotace – viz přiložená tabulka 

Mat.455/2019/OP JUDr. Prokopová 

13. Majetkoprávní jednání ZM 
Anotace – viz přiložená tabulka 

Mat.456/2019/OP JUDr. Prokopová 

14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním 
poplatku ze psů 
Anotace: 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze 
psů s účinností od 1.1.2020 a současné zrušení 
stávající vyhlášky č. 2/2018, o místních 
poplatcích (ze psů, za lázeňský a rekreační 
pobyt, z ubytovací kapacity) 

Ma.437/2019/OF Bc. Vácová 

15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním 
poplatku z pobytu 
Anotace: 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku č. 
2/2019 o místním poplatku z pobytu od 1.1.2020 
a současné zrušení vyhlášky č. 2018, o místních 
poplatcích (ze psů, za lázeňský a rekreační 
pobyt, z ubytovací kapacity) 

Mat.448/2019/OF Bc. Vácová 

16. Rozpočtové opatření č. 7/2019 
Anotace: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení snížení příjmové a výdajové strany 
rozpočtu v celkové výši 468 tis. Kč rozpočtovým 
opatřením č. 7/2019. 

Mat.449/2019/OF Bc. Vácová 

17. Fond správy finančních prostředků 
Anotace: 
Zhodnocení správy finančních prostředků FSFP 
firmou Conseq a.s. 

Mat.458/2019/OF Bc. Vácová 

18. Rozpočet města 2020 – II. čtení  
Anotace: 
Návrh rozpočtu města na rok 2020 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  
2021 – 2026, II. čtení. 

Mat.451/2019/OF Bc. Vácová 

19. Rozpočtové opatření PO Active-SVČ v r. 2019 
Anotace: 
Active – středisko volného času předkládá radě 
města návrh na rozpočtová opatření organizace 
na rok 2019. 

Mat.459/2019/Active Mgr. Straka 

20. Příspěvek MHD 2019 
Anotace: 
Žádost dopravce o navýšení příspěvku MHD na 
rok 2019. 

Mat.442/2019/KS Ing. Wurzelová 

21. Řád veřejných pohřebišť města Žďár nad 
Sázavou 
Anotace: 
Návrh nového řádu pohřebišť města dle platné 
legislativy 

Mat.453/2019/KS Ing. Wurzelová 



22. Obecně závazná vyhláška – poplatek za KO  
Anotace: 
Návrh nové vyhlášky o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

Mat.460/2019/KS Ing. Wurzelová 

23. Obecně závazná vyhláška za užívání veřejného 
prostranství 
Anotace: 
Návrh nové vyhlášky města o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství. 

Mat.461/2019/KS Ing. Wurzelová 

24. Změna opatrovníka 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou vykonává funkci 
veřejného opatrovníka a pracuje s občany 
omezenými ve svéprávnosti a s občany, u 
kterých je vedeno řízení o svéprávnosti. Při 
změně pracovníků dochází ke změně 
opatrovníků za město. 

Mat.462/2019/OS Ing. Krábek 

25. Doplnění pořadníku DPS 
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.463/2019/OS Ing. Krábek 

26.  Pracovní skupina pro stanovení pravidel 
financování sociálních služeb ve městě Žďár nad 
Sázavou 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje 
poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují 
sociální služby občanům města. Je potřeba najít 
model financování, který by zohledňoval 
poskytování různých služeb s různým způsobem 
financování. 

Mat.468/2019/OS Ing. Krábek 

27. Smlouva o dílo na software pro transparentní 
městský úřad v rámci zakázky Dodávky SW pro 
město Žďár nad Sázavou  
Anotace: 
Jedním z doporučení koncepce Smart City je 
zvýšení efektivnosti chodu MěÚ prostřednictvím 
vhodného software, který bude využíván pro 
administraci podkladů a také pro zvýšení 
transparentnosti činnosti zastupitelských orgánů 
pro občany města. Náklady na zakázku SW pro 
transparentní městský úřad budou hrazeny 
z projektu Využití konceptu Smart City pro 
rozvoje města Žďár nad Sázavou. 
Veřejná zakázka Dodávky SW pro město Žďár 
nad Sázavou se skládá ze dvou samostatných 
částí: Portálu občana a SW pro transparentní 
městský úřad. Obě části veřejné zakázky budou 
realizovány na základě samostatné Smlouvy o 
dílo a každá z nich bude do RM předložena 
samostatně. 

Mat.470/2019/oP Ing. Bačovský 



 

28. Smlouva o dílo na Portál občana v rámci zakázky 
Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
Jedním z hlavních doporučení koncepce Smart 
City je zřízení Portálu občana, který bude 
využíván jako nástroj pro usnadnění komunikace 
mezi MěÚ a občany. V první fázi půjde zejména 
o úhradu poplatků (odpady, psi) prostřednictvím 
platební brány a předvyplnění některých úředních 
formulářů. V případě zájmu může být Portál 
občana dále rozšiřován. Náklady na Portál 
občana budou hrazeny z projektu Využití 
konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad 
Sázavou.  Veřejná zakázka Dodávky SW pro 
město Žďár nad Sázavou se skládá ze dvou 
samostatných částí: Portálu občana a SW pro 
transparentní městský úřad. Obě části veřejné 
zakázky budou realizovány na základě 
samostatné Smlouvy o dílo a každá z nich bude 
do RM předložena samostatně. 

Mat.471/2019/oP Ing. Bačovský 

29. Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje 
prostřednictvím Místní agendy 21 
Anotace: 
Návrh na přijetí deklarace k podpoře udržitelného 
rozvoje a přistup, město tím přistupuje k iniciativě 
OSN „místní Agenda 21“ 

Mat.444/2019/STA Ing. Mrkos, ACCA 

30. 
Různé 

  

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 27 - 455/2019/OP dne 2.11.2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- doplnění vyhlášeného 
záměru  
 

R. N., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Smetanova, ZR 1 

část 5921/2 – travní 
porost  
- cca 13 m2 
 

Umístění a údržba nového oplocení 
- doplnění po zaměření GP 

b) Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

COOP družstvo  
Velké Meziříčí 

k.ú. Město Žďár 
lok. Jamská - 
Brněnská, ZR 1 
 
 

část 5371 – ost. pl. – 
cca 500 m2  
část 5372 – ost. pl. – 
cca 10 m2  
za 
část 5373 – ost. pl. – 
cca 650 m2  
5375 – ost. pl. 798 m2 
část 5378 – orná p. – 
cca 2 000 m2 
 

Umístění splaškové kanalizace pro 
PZ Jamská 
 
 
Rozšíření areálu společnosti Coop 

c) Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

O. C., 
Polnička 

k.ú. Zámek Žďár 
lok. Pilská nádrž,  
ZR 2 
 
 

část 259/2 – ost. pl. – 
cca 225 m2  
za 
část 250 – orná půda – 
cca 225 m2  
 

Pozemek pro letní zahrádku 
s provozem občerstvení  
 
Majetkoprávní vypořádání pozemku u 
rekreační chaty 

d) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

Cestovní kancelář 
Nomád spol.s r.o., ZR 
 
 

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

6304 – zast.pl., 18 m2  Stávající Prefa garáž 

e)  Věcné břemeno 
- schválení 

Ing. J. K.,  
MUDr. J. K., ZR 
 
 

k.ú. Zámek Žďár 
lok. Klafar II, 
ul. U Křížku, ZR 3 
 
 

774/3 Vjezd k novostavbě RD 
 

f) Věcné břemeno 
- schválení po zaměření 
GP 
 
 

E. ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

1952/3 Kabelové vedení NN, přípojkové 
skříně – stavba – Žďár n/S,Okružní: 
přípojka NN, S. 
 



g) 
  

Věcné břemeno  
- schválení po zaměření 
GP 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

k.ú. Račín u Polničky 
 

310/1, 310/15, 311/1, 
312/4  
– LV 600 
(44 podílnických obcí) 
 
 

Vedení VN – VN 61, o.Buková 
p.b.210-p.b.322; obnova 

h) 
 

Věcné břemeno  
- schválení po zaměření 
GP 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

k.ú. Radostín u 
Vojnova Městce 
 

344/31, 344/7, 421/1, 
421/3, 437/8, 484/7, 
402/1, 406/3, 406/1, 
406/4, 438/30 
– LV 203 
(44 podílnických obcí) 
 

Vedení VN – VN 61, o.Buková 
p.b.210-p.b.322; obnova 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 27 - 456/2019/OP dne 2.11.2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí pozemku  

- schválení 
B. S., 
ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR  
 

část 5050 – orná půda  
- cca 1 200 m2 

Výstavba okružní křižovatky v rámci 
stavby propojovací komunikace – 
Místní komunikace Jamská - Nákupní 
park, Žďár n.S. 
 

b) Nabytí pozemku 
- schválení Smlouvy o 
bezúplatném převodu 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

75/35 – ost.pl. - 304 m2 
75/36 – ost.pl. -  88 m2 
75/54 – ost.pl. –   9 m2 

Chodníky, komunikace – 
majetkoprávní vypořádání po akci -
Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. 
Santiniho, Žďár nad Sázavou 

c) Prodej pozemku 
- schválení Dodatku č. 3 
ke Smlouvám o uzavření 
budoucí kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení 
předkupního práva  

Prima bydlení, s.r.o. k.ú. Město Žďár 
ul. Hrnčířská, ZR 8 
lok. Klafar III 

část 8037/52 (původně 
8037/2) 
– cca 3360 m2  
(2 x 400 m2) 
(2 x 400 m2) 

Výstavba 4 bytových domů 
- Soubor A 2, - Soubor B 2 
– změna podmínek pro výstavbu – 
prodloužení termínu pro vydání 
povolení stavby a částečná změna 
Regulativ pro výstavbu 

d) Prodej pozemku 
- schválení Dodatku č.1 
ke Smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvy 
 

LENOX INVEST a.s., 
Praha 

k.ú. Město Žďár 
ul. Veselská, ZR 1 

119/9 – ost.pl.-236 m2 
č.119/13 – ost.pl.  
- cca 40 m2 
 

Novostavba víceúčelového objektu – 
IOOV – prodloužení termínu pro 
vydání povolení stavby 

e)  Prodej pozemků  
- schválení Dodatku č. 2 
ke Smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvěy 
 
 

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

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

část 9035 – orná p.  
- výměra 454 m2  
 

Pozemek pro rozšíření firmy LS 
MONT s.r.o. – vybudování výrobní 
haly v PZ Jamská,  

f) Dar pozemku 
- schválení Dodatku č. 2 
k Darovací smlouvě 

M. S., Počítky k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská, ZR 8 
lok. Klafar III 

8025/3 – orná půda 
- 1114 m2 

Výstavba rodinného domu – 
prodloužení termínu pro vydání 
povolení stavby 

g)  Nabytí budovy 
- nevyužití předkupního 
práva 
 

A. Š., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR 1 
lok. Druhák 

garáž na pozemku 6383 
– 19 m2 

Garáž Prefa – nevyužití nabídky 
předkupního práva na nabytí stavby  
( město – vlastník pozemku ) 


