
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 30 

 DNE: 16. 12. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 476/2019/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, sportu a 
marketingu: 

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. 30 - 476/2019/OP BOU dne 16. 12. 2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí staveb - objektů  

- schválení Kupní 
smlouva 
 
 

A. F.,  
Ostrov n.Osl., sídlo 
podnikání ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Nábřežní, ZR 1 

49 – ost.pl., jiná pl. 
50 – ost.pl., ost.kom. 

Nově vybudované parkoviště, opěrná 
zeď a zpevněné plochy v rámci stavby – 
Stavební úpravy víceúčelové stavby č.p. 
254, Havlíčkovo nám., ZR 
 

b) Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

Státní pozemkový úřad, 
Praha 

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

5342/1 – travní porost  
- 5864 m2 za 
část 8143 – orná půda  
- 11728 m2  
 

Budoucí výstavba 
 
Zemědělský pozemek 

c) 
 

Pronájem pozemku 
- schválení 

J. Ch., Borač k.ú. Město Žďár 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6591 - zast. pl.- 18 m2 
 

Stávající stavba Prefa garáže v lokalitě 
U Zdaru  

d) 
 

Ukončení části pachtu  
- schválení Dodatku  
č. 6 

Staviště, zemědělské 
obchodní družstvo, 
Veselíčko 

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

Viz text 
 

Upřesnění výměr v souvislosti s 
ukončením části pachtu dohodou 
– pachtovní smlouva na dobu určitou  
– budoucí výstavba v PZ Jamská II 
 

e) 
 

Finanční dar  
- schválení Darovací 
smlouvy 
 

ICE Industrial Services 
a.s., Praha 

k.ú. Město Žďár Viz text Realizace původních cest v krajině 

f) Věcné břemeno 
- schválení 

V. K., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Vetla, ZR 1 
 

9844 Užívání cesty vedoucí od hráze rybníka 
Peršlík v rozsahu stanoveném GP  a 
umožnění výsadby stromů na této cestě 
 

g) Věcné břemeno 
- schválení 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

k.ú. Město Žďár 
Havlíčkovo nám., 
ZR 1 
 

46 Rozpojovací skříň a kabel NN – stavba - 
Žďár n/S,Havlíčkovo n:u knihovny, 
úpra.DS“ 



h) Věcné břemeno 
- schválení  
 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 

k.ú. Město Žďár 
ul. Hrnčířská, ZR 8 
 

8037/52, 8065/6 Kabely NN, rozpínací skříně NN – 
stavba – Žďár n/ S,Hrnčířská: byt. dům 
1,2,Prima 
 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Satt a.s., ZR k.ú. Město Žďár 
lok. PZ Jamská a PZ 
Jamská II, ZR1 
 

Viz text Optický kabelový rozvod  - Průmyslová 
zóna Jamská - Žďár nad Sázavou  

j) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Agroslužby Žďár nad 
Sázavou, a.s., 
Veselíčko 
 

k.ú. Veselíčko u 
Žďáru nad Sázavou 
 

1674/16, 1674/20 Existence podpěr přečerpávacího 
potrubí pro areál společnosti 

k) 
 

Věcné břemeno 
- schválení dodatku  
č. 1 

Společenství vlastníků 
jednotek Wolkerova 
1,3,5,7,9,11, ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Wolkerova, ZR 4 

3887 Vybudování výtahů a chodníku – 
prodloužení platnosti smlouvy 
 

l) 
 

Předběžný souhlas se 
zatížením pozemku - 
zřízení věcného 
břemene 
- neschválení  
 

T-Mobile Czech 
Republic, a.s. Praha 
 
ČR-UZSVM, Praha  
– současný vlastník 
pozemku 
 
Město Žďár nad 
Sázavou – nastupující 
vlastník pozemku 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Žižkova, ZR  
 

1107 Telekomunikační vedení – stavba 
„INSCZ FTTH Žďár nad Sázavou – Staré 
město“  

m) 
 

Prodej movité věci 
- schválení 

Ing. V. S., ZR 
 

k.ú. Město Žďár Mobilní telefon Odprodej mobilního telefonu 
v souvislosti ukončením pracovního 
poměru 
 

n) 
 

Pronájem a výpůjčka 
pozemku 
- schválení vyhlášení 
záměru 

L. V., ZR 
M. P., ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Špálova, ZR 7 
 

část 4580 - ost. pl. 
pronájem - 18 m2 
výpůjčka – 120 m2 
 

Stávající skleník u BD a údržba 
zatravněné části, původně zahrádka  

 



a) - Pan A. F., v rámci změny užívání stavby č.p. 245, Havlíčkovo náměstí, Žďár nad 
Sázavou 1, provedl úpravy souvisejících prostor. Tyto úpravy se týkaly stavby SO 02 – 
parkoviště, postaveném na pozemku p. č. 50 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a stavby SO 03 opěrné zdi a zpevněných ploch, 
postavených na pozemku p. č. 49 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár a obci 
Žďár nad Sázavou, které byly vybudovány v rámci stavby „Stavební úpravy víceúčelové 
stavby č.p. 254, Havlíčkovo nám., Žďár nad Sázavou pro změnu v užívání části stavby, 
opěrné zdi, parkoviště, zpevněné plochy, kanalizační řad a přípojka vody a kanalizace“, 
ke které byl vydán kolaudační souhlas dne 27.11.2019 rozhodnutím Městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou, odborem stavebním pod č.j. SÚ/1417/19/Kle-4-Souh. 
V souladu se Smlouvou zakládající právo provést stavbu, která byla uzavřena mezi 
městem Žďár nad Sázavou a panem F., se p. F. zavázal po řádném ukončení stavby tj. 
do 30 dnů ode dne vydání Kolaudačního souhlasu, popřípadě jiného povolení užívání 
stavby (kromě povolení předčasného užívání nebo zkušebního provozu) vypořádat 
stavbu, a to formou uzavření smlouvy darovací, popřípadě kupní s kupní cenou 1 Kč za 
celou stavbu. Tímto dojde k nahrazení účelně vynaložených nákladů investora tak, jak 
předvídá ust. § 1084 občanského zákoníku. 
Pan F., po konzultaci s daňovou poradkyní žádá radu města, aby byla zvýšena výše 
kupní ceny, a to za objekt SO 02 – parkoviště na výši 100 Kč včetně DPH, když náklady 
na vybudování činily 305.498,42 Kč bez DPH a ve výši 100 Kč včetně DPH za objekt SO 
03 – opěrné zdi a zpevněné plochy, když náklady na pořízení činily 1.090.125,20 Kč bez 
DPH.  
V rámci shora uvedené stavby následně dojde k vypořádání vodovodní a kanalizační 
přípojky, to však až po konzultaci se SVK Žďársko. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a územního plánování MěÚ ZR:  
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Souhlas dle podmínek smlouvy. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
- výdaj - úhrada kupní ceny v celkové výši 200 Kč včetně DPH 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi p. 
A.F., bytem Ostrov nad Oslavou, podnikající fyzickou osobou se sídlem podnikání 
Havlíčkovo náměstí 254/7, Žďár nad Sázavou 1, IČO 18535038, DIČ CZ6808111376 – 
jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou – jako kupujícím, v předloženém znění.  

(příloha č. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kupní smlouva 
 
kterou níže uvedeného dne uzavřeli: 
 
pan A F , nar. , bytem  Ostrov nad Oslavou  podnikající fyzická 
osoba se sídlem podnikání Havlíčkovo náměstí 254/7, Žďár  nad Sázavou 1, IČO 18535038 , 
DIČ CZ6808111376,  
jako prodávající na straně jedné (dále jen prodávající) 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, zastoupené 
jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem jako kupující na straně druhé (dále jen  kupující) 
 
 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavby SO 02 – parkoviště, postaveném na 
pozemku p.č. 50, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou a  stavby SO 03 opěrné zdi a zpevněných ploch, postavených na pozemku p.č. 49, 
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, které byly vybudovány 
v rámci stavby:  
„ Stavební úpravy víceúčelové stavby č.p. 254, Havlíčkovo nám., Žďár nad Sázavou pro 
změnu v užívání části stavby, opěrné zdi, parkoviště, zpevněné plochy, kanalizační řad a 
přípojka vody a kanalizace “ 
ke které byl vydán kolaudační souhlas dne 27.11.2019 rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou, odborem stavebním pod č.j. SÚ/1417/19/Kle-4-Souh (dále jen parkoviště a opěrná zeď).  
 
 

 
II. 

Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo ke stavbě parkoviště a opěrné zdi  
 
a to: 

- za kupní cenu ve výši 100 Kč včetně DPH za objekt  SO 02 – parkoviště   
- za kupní cenu ve výši 100 Kč včetně DPH za objekt SO 03 – opěrné zdi a zpevněné 

plochy    
 
a kupující tyto objekty SO 02 - parkoviště a SO 03 – opěrné zdi a zpevněné plochy za 
dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. 
 
Kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu prodávajícímu v souladu s daňovým 
dokladem, který bude prodávajícím kupujícímu zaslán.  
 
 

III. 
 
Vlastnické právo k parkovišti a opěrné zdi přejde na kupujícího dnem podpisu této smlouvy. 
 
Prodávající se zavazuje před podpisem této smlouvy předat kupujícímu veškerou dokumentaci, 
týkající se parkoviště a opěrné zdi, zejména dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně dokladů prokazujících kvalitu provedení prací a dodávek. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na jednání dne 
16.12.2019, usnesením č.j. 476/2019/OP 
 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství a zveřejnění v 
Registru smluv provede kupující.  
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
…………………………………………    …………………………………… 
Ing. Martin Mrkos, ACCA       
starosta města Žďáru nad Sázavou      
     
 
 





b) - Pro získání pozemku p. č. 5342/1 - trvalý travní porost ve výměře 5 864 m2 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, 
je nutné respektovat zásady SPÚ pro směny pozemků, což je směna pozemků ve 
dvojnásobné výměře a úhrada kupní ceny pozemku. Město Žďár nad Sázavou má zájem 
získat tento pozemek pro své rozvojové aktivity. Jako vhodný pozemek pro směnu byl 
navržen pozemek p. č. 8143 - orná půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě za sídlištěm 
„Vysočany“, ZR 5, ze kterého bychom oddělili výměru 11 728 m2, rozdíl bychom 
ponechali na možné rozšíření bývalé cesty.  
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Bez připomínek. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
Rozdíl kupních cen směňovaných pozemků dle ZP. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města vyhlašuje záměr na směnu pozemků p. č. 5342/1 - trvalý 
travní porost ve výměře 5 864 m2 v k. ú. Město Žďár - pro budoucí výstavbu v ul. Jamská, 
ZR 1 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému 
úřadu, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za část pozemku p. č. 8143 - orná půda 
v k. ú. Město Žďár ve výměře 11 728 m2 (dle mapového podkladu) pro zemědělskou 
činnost v lokalitě za sídlištěm „Vysočany“, ZR 5 z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Státnímu pozemkovému 
úřadu, za dodržení podmínek SPÚ pro směnu pozemků. 

(příloha č. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 2

JANTUP
Elipsa



JANTUP
Elipsa

JANTUP
Mnohoúhelník



c) - Pan J. Ch., trvale bytem Borač, požádal o pronájem pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6591 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1, pod řadovou PREFA garáží v souvislosti 
se změnou vlastníka garáže na základě kupní smlouvy. Dříve byl předmětný pozemek 
užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku mezi p. Ing. 
Z. Š., trvale bytem ZR 2 a městem Žďár nad Sázavou ze dne 25. 3. 1996. 
  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s pronájmem 
bez připomínek. 
 
- Rada města dne 4. 11. 2019 po projednání schválila vyhlášení záměru na pronájem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6591 – zastavěná plocha ve 
výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, 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, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou 
PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného 
vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 5. 11. do 5. 12. 2019. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- příjem z nájemného za pozemek ve výši 594 Kč/rok  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. J. Ch., trvale bytem Borač, a to p. č. 6591 – zastavěná 
plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, 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, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – 
pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku 
jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné 
garáže. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše 
nájemného 33 Kč/m2/rok. 

(příloha č. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 3

JANTUP
Čára



d) - V souvislosti s přípravou výstavby Průmyslové zóny Jamská II ve Žďáře nad Sázavou 1 
– akce „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II – 1. etapa Žďár nad 
Sázavou“ je třeba zpřesnit výměru pro ukončení pachtu části pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, potřebných pro výstavbu, které jsou dosud užívány 
k zemědělskému obhospodařování.  
Město Žďár nad Sázavou - jako propachtovatel a „Staviště“ zemědělské obchodní 
družstvo se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou - jako pachtýř uzavřeli dne 
4.8.2016 Smlouvu o zemědělském pachtu, ke které byl dne 30.3.2017 uzavřen Dodatek 
č. 1, dne 12.7.2017 Dodatek č. 2, dne 8.6.2018 Dodatek č. 3, dne 7.5.2019 Dodatek č. 4 
a dne 22.10.2019 Dodatek č. 5 (dále jen Smlouva).  
Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené Smlouvy o zemědělském pachtu, 
v části Příloha č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy, a to uzavřením Dodatku č. 6 
k uvedené Smlouvě. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a územního plánování MěÚ ZR:  
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Bez připomínek. 

 
- Radě města je předkládáno k projednání a schválení uzavření Dodatku č. 6 k uvedené 
Smlouvě.  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 6 
ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 4. 8. 2016 včetně pozdějších dodatků, mezi 
městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem a pachtýřem „Staviště“ zemědělské 
obchodní družstvo se sídlem Veselíčko 70, předmětem kterého je zpřesnění výměry 
v části Příloha č. 1 – pro ukončení části pachtu pozemků k zemědělskému 
obhospodařování v souvislosti s přípravou výstavby Průmyslové zóny Jamská II ve Žďáře 
nad Sázavou 1 - akce „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II – 1. 
etapa Žďár nad Sázavou“, v předloženém znění.    (příloha č. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek č. 6 

ke Smlouvě o zemědělském pachtu 

 

Město Žďár nad Sázavou 

 sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

zastoupené: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města 

 IČO: 00295841 

 DIČ: CZ00295841 

(dále jen „Propachtovatel“) na straně jedné 

 a  

 

„Staviště“ zemědělské obchodní družstvo 

sídlo: Veselíčko 70, 591  01 Žďár nad Sázavou  

zastoupené: ing. Petrem Filipem, předsedou představenstva  

 IČO: 48530867 

zapsané: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka    
2472 

(dále jen „Pachtýř“) na straně druhé 

Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 4.8.2016 Smlouvu o zemědělském pachtu, ke které 
byl dne 30.3.2017 uzavřen Dodatek č. 1, dne 12.7.2017 Dodatek č. 2, dne 8.6.2018 Dodatek 
č. 3, dne 7.5.2019 Dodatek č. 4 a dne 22.10.2019 Dodatek č. 5 (dále jen Smlouva).  

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené Smlouvy o zemědělském pachtu, 
v části Příloha č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy, a to s účinností od 1.10.2019. 
V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna. 

Uzavření Dodatku č. 5 bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na jednání konaném 
dne 16.12.2019 usnesením č. 476/2019/OP. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne     Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 

Za stranu Propachtovatele     Za stranu Pachtýře 

 

 

........................................................     …………………….………. 

Ing. Martin Mrkos, ACCA     Ing. Petr Filip 

starosta města Žďáru nad Sázavou    předseda představenstva 
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Příloha č. 1
dodatku č. 6

Smlouva o zemědělském pachtu - Staviště z.o.d. Veselíčko
doba určitá

číslo druh pův.vým. pův.vým. doba číslo cena cena 
parcely pozemku  v m2  v ha LV Podíl za ha celkem

část 9006 orná půda 16800 1.68 určitá 1 5 550.00 9 324.00
část 9019 orná půda 117 0.0117 určitá 1 5 550.00 64.94
část 9020 orná půda 852 0.0852 určitá 1 5 550.00 472.86
část 9021 orná půda 2142 0.2142 určitá 1 5 550.00 1 188.81
část 9022 orná půda 205 0.0205 určitá 1 5 550.00 113.78
část 9023 orná půda 2576 0.2576 určitá 1 5 550.00 1 429.68
9026 orná půda 4300 0.43 určitá 1 5 550.00 2 386.50
část 9027 ostatní plocha 547 0.0547 určitá 1 5 550.00 303.59
9033 orná půda 1638 0.1638 určitá 1 5 550.00 909.09
část 9034/3 orná půda 77 0.0077 určitá 1 5 550.00 42.74
část 9044 orná půda 85 0.0085 určitá 1 5 550.00 47.18
část 9047 orná půda 2213 0.2213 určitá 1 5 550.00 1 228.22
9051 orná půda 2400 0.24 určitá 1 5 550.00 1 332.00

33952 3.3952 18 843.36

Blok č. 1 - Jamská - Novoměstská

k. ú. Město Žďár



e) - Společnost ICE Industrial Services a.s., se sídlem U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 
Praha 10, IČO 29158541, daruje městu finanční dar ve výši 30.000 Kč na realizaci 
obnovy původních cest v krajině. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: příjem 30.000 Kč 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města rozhodla o přijetí daru ve výši 30.000 Kč na realizaci 
obnovy původních cest v krajině a schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena 
mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ICE Industrial Services a.s., se sídlem U 
Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 29158541, v předloženém znění. 

(příloha č. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Darovací smlouva  
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:  
 
ICE Industrial Services a.s.  
se sídlem U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10  
IČO 29158541  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 18866 
zastoupená Ing. Tomášem Vránkem, MBA, předsedou představenstva 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
Město Žďár nad Sázavou  
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 
 IČO 00295841  
zastoupené starostou panem Ing. Martinem Mrkosem, ACCA,  
jako "obdarovaný" na straně druhé  
tuto 

darovací smlouvu:  
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun 
českých) (dále jen "dar"), a to na realizaci obnovy původních cest v krajině (tj. na ekologický a 
sociální účel v souladu s § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění). 
 

čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) přijímá a zavazuje 
se použít tento finanční dar k účelu, uvedenému v čl. I této smlouvy.  
 

čl. III  
Dar bude dárcem poukázán na účet obdarovaného, vedený u Komerční banky číslo účtu: 
19-328751/0100, variabilní symbol 4034, a to nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů 
ode dne podpisu této smlouvy. 
 

čl. V  
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.  
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí 
a s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
16.12.2019 usnesením č.j. ........./2019/OP. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne     Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
ICE Indrustrial Services a.s.     Město Žďár nad Sázavou 
Ing. Tomáš Vránek, MBA     Ing. Martin Mrkos, ACCA  
předseda představenstva     starosta města Žďáru nad Sázavou  
za dárce       za obdarovaného 
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f) - Město Žďár nad Sázavou v současné době realizuje obnovu původních cest v lokalitě 
rybníků Vetla a Peršlíku ve Žďáře nad Sázavou. Město má zájem obnovit původní cesty 
a vysázet na těchto cestách stromy. Na tuto akci byl zpracován projekt „Revitalizace 
krajiny – Vetla“, který stanovuje i rozsah výsadby. Ve většinovém rozsahu celé původní 
cesty, a to v místech, kde šíře cesty tuto výsadbu dovolí, budou vysazovány zejména 
ovocné stromy (švestka, jabloň) a pouze na významných stanovištích budou vysazeny 
stromy typu lípa, javor. Cesty budou mít pouze travní úpravu. Sousedícím pozemkem 
k obnovované cestě je i pozemek ve vlastnictví p. V. K., bytem ZR 1, a to pozemek p. č. 
9844 – orná půda ve výměře 13 845 m2 v k. ú. Město Žďár. 
Shora uvedený vlastník byl v této věci městem osloven a seznámen s projektem. Při 
vyměřování cesty, která povede na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
bylo zjištěno, že stávající cesta navazující na hráz rybníka Peršlík vede právě přes část 
pozemku p. č. 9844 v k. ú. Město Žďár shora uvedeného vlastníka. Bylo dohodnuto 
majetkoprávní vypořádání cesty formou uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti pro město Žďár nad Sázavou za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 
10.000 Kč + platná sazba DPH. 
Věcné břemeno bude zřízeno za účelem užívání cesty vedoucí od hráze rybníka Peršlík, 
v rozsahu stanoveném GP č. 4529-128/2019 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku, 
a umožnění výsadby stromů na této cestě. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
ve prospěch města Žďáru nad Sázavou bez připomínek. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- výdaj za jednorázovou neopakující se úplatu 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 mezi p. V. K., trvale bytem ZR 1 – jako povinným a 
městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, dle GP č. 4529-128/2019 pro vymezení 
rozsahu VB na části pozemku p. č. 9844, zapsaném v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad 
Sázavou na LV č. 3442, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví 
povinného - za účelem užívání cesty vedoucí od hráze rybníka Peršlík, v rozsahu 
stanoveném GP č. 4529-128/2019 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku, a 
umožnění výsadby stromů na této cestě – vše v rámci projektu „Revitalizace krajiny – 
Vetla“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce 
uvedené služebnosti užívání cesty a vysázených stromů 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. 6) 
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g) - V lednu r. 2019 požádala společnost E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ 
CZ28085400, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. 1040015996/001  na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a 
to na části p. č. 48 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování kabelového vedení NN, 
rozpojovací skříň v rámci stavby „Žďár n. S., Havlíčkovo náměstí.: u knihovny, úprava 
DS“ v lokalitě Havlíčkova náměstí, ZR 1. 
  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB. 
K projektu odbor KS zpracuje podmínky realizace. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  

 
- Vzhledem k tomu, že přeložka je realizována na žádost města byla dohodnuta za 
zřízení předmětného VB jednorázová neopakující se úplata ve výši 2.000 Kč, ke které 
bude připočtena platná sazba DPH.  

 
Finanční dopad do rozpočtu města: příjem - jednorázová neopakující se úplata ve výši 
2.000 Kč + platná sazba DPH 

 
- Rada města na zasedání dne 14. 1. 2019 přijala níže uvedené usnesení: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným 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 – jako oprávněným – na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 48 v k. ú. Město Žďár, 
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 umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v rámci stavby „Žďár 
n.S., Havlíčkovo náměstí: u knihovny, úprava DS“ v lokalitě Havlíčkova náměstí, ZR 1, 
včetně přístupu a příjezdu k uvedené distribuční soustavě za účelem provozu, údržby, 
oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 2.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 
- Předmětná smlouva č. 1040015996/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
– služebnosti vedení distribučního zařízení byla dne 17. 1. 2019 byla mezi zúčastněnými 
stranami uzavřena.  

 
- Nyní 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. 
1040015996/002 na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to z důvodu 
doplnění VB ještě i na části p. č. 46 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a 
provozování stavby „Žďár n.S.,Havlíčkovo n:u knihovny,úpra.DS“, spočívající v umístění 
rozpojovací skříně a zemního kabelového vedení NN, v lokalitě Havlíčkova náměstí „u 
Čechova domu“, 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 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:  2 

   
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. 46, 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.,Havlíčkovo n.:u knihovny,úpra.DS“, spočívající v umístění 
rozpojovací skříně a zemního kabelového vedení NN, v lokalitě Havlíčkova náměstí „u 
Čechova domu“, 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. 7)  
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h) - 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. 
1030051732/001 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech 
p. č. 8037/52 a 8065/6 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby 
„Žďár n. S., Hrnčířská: bytový dům 1,2 Prima“, spočívající v umístění zemního 
kabelového vedení NN, rozpínací skříně NN v lokalitě sídliště Klafar, ul. Hrnčířská, ZR 8 - 
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 MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
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:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje 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 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ 
CZ28085400 – jako oprávněným – na částech p. č. 8037/52 a 8065/6, 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, k. ú. Město Žďár - za 
účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Hrnčířská: bytový dům 1,2 Prima“, 
spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, rozpínací skříně NN“ v lokalitě 
sídliště Klafar ul. Hrnčířská, ZR 8 - 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. 8)  
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i) - Společnost SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3, požádala o uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
na částech p. č. 4669/90, 4669/1, 4976/1, 5039, 5267, 5266/1, 5021, 5034, 5036, 5038, 
5043/1, 5042/1, 9011, 9035, 5041/2, 5390/2, 9520/4, 9520/3, 5386/3, 9516/1, 9512/2, 
9512/8, 9525/1, 9520/1, 9512/11, 9513/1, 9520/5, 9034/1 a 9512/10 - vše v k. ú. Město 
Žďár – za účelem vybudování optického kabelového rozvodu v délce 1 835 m v rámci 
akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Jamská – průmyslová zóna – optický kabelový rozvod“ 
včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další 
rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  

  
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
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 60.000 
Kč + platná sazba DPH 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti umístění optického kabelového rozvodu, mezi městem 
Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, 
ZR 3 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
na částech p. č. 4669/90, 4669/1, 4976/1, 5039, 5267, 5266/1, 5021, 5034, 5036, 5038, 
5043/1, 5042/1, 9011, 9035, 5041/2, 5390/2, 9520/4, 9520/3, 5386/3, 9516/1, 9512/2, 
9512/8, 9525/1, 9520/1, 9512/11, 9513/1, 9520/5, 9034/1 a 9512/10 – vše v k. ú. Město 
Žďár – za účelem vybudování optického kabelového rozvodu v délce 1 835 m v rámci 
akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Jamská – průmyslová zóna – optický kabelový rozvod“ 
včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další 
rekonstrukce ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění optického kabelového 
rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 60.000 Kč + platná 
sazba DPH. 

(příloha č. 9) 
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j) - Společnost Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s. se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, IČO 46993665, požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1674/16 a 
1674/20 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou – za účelem umístění podpěr a vedení 
přečerpávacího potrubí do areálu společnosti dle zhotoveného návrhu GP č. 259-
137/2019 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku.   

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunál. služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
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:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Agroslužby Žďár nad 
Sázavou, a.s. se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46993665 – jako 
oprávněným – dle zhotoveného návrhu GP č. 259-137/2019 pro vymezení rozsahu VB 
k části pozemku p. č. 1674/16 a 1674/20, 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. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou - za 
účelem umístění podpěr a vedení přečerpávacího potrubí do areálu společnosti - včetně 
přístupu a příjezdu 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) - V listopadu r. 2017 požádalo Společenství vlastníků jednotek, Wolkerova 1, 3, 5, 7, 9, 
11 se sídlem Wolkerova 2082/7, ZR 4, IČO 26265559, o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a 
to na části p. č. 3887 v k. ú. Město Žďár - za účelem přístavby výtahů a vybudování 
přístupového chodníku k BD Wolkerova č.p. 2079 - 2084 na p. č. 3881 v k. ú. Město 
Žďár, č.or. 1 – 11, ZR 4.   
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se zřízením VB 
bez připomínek. 
Zřízením VB nedojde k významnému znehodnocení pozemku. Z tohoto důvodu nebudou 
tvořeny opravné položky k pozemku.  

 
- Rada města dne 20. 11. 2017 po projednání schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a 
Společenstvím vlastníků jednotek Wolkerova 1, 3, 5, 7, 9, 11 se sídlem Wolkerova 
2082/7, ZR 4, IČO 26265559 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, 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, a to na části p. č. 3887 v k. ú. Město Žďár u uvedeného byt. domu – 
za účelem umístění přístavby výtahů a přístupového chodníku k BD Wolkerova č.p. 2079 
- 2084 na p. č. 3881 v k. ú. Město Žďár, č.or. 1–11, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu za 
účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch 
oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

 
- Dne 21. 11. 2017 byla předmětná smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB mezi oběma 
stranami uzavřena s tím, že v případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů 
realizována nebo pokud zatížená nemovitost nebude výtahy a přístupovým chodníkem, a 
to do 24 měsíců ode dne podpisu této smlouvy, nejsou smluvní strany výše uvedenými 
závazky vázány. Budoucí oprávněný tuto skutečnost písemně oznámí budoucímu 
povinnému. 
- Zároveň byla městu uhrazena i úhrada za zřízení VB ve výši 12.100 Kč včetně DPH. 

 
- Vzhledem k tomu, že stavba „Přístavba trakčních osobních výtahů bytového domu a 
zpevněné plochy pro bezbariérový přístup k výtahům (přístupový chodník) Wolkerova 
č.p. 2079-2084, č.or. 1-11 ve Žďáře nad Sázavou“ nebyla dosud realizována, žádá SVJ 
Wolkerova 2082/7, ZR 4 o prodloužení shora uvedené uzavřené smlouvy ze dne 
21.11.2017. 
- Žadatel dále uvádí, že opakovaně žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci 
v podprogramu „Bytové domy bez bariér“, a to doposud neúspěšně. 
 
- RM je předkládáno ke schválení prodloužení platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene ze dne 27. 11. 2017. 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku na prodloužení 
platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 27. 11. 2017 ve 
věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad 
Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků jednotek Wolkerova 1, 3, 5, 7, 9, 11 
se sídlem Wolkerova 2082/7, ZR 4, IČO 26265559 – jako oprávněným - na pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, a to na části p. č. 3887 v k. ú. Město Žďár u uvedeného 
byt. domu – za účelem umístění přístavby výtahů a přístupového chodníku k BD 
Wolkerova č.p. 2079 - 2084 na p. č. 3881 v k. ú. Město Žďár, č.or. 1–11, ZR 4 včetně 
přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce 
ve prospěch oprávněného.  
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 
Platnost uzavřené smlouvy se nově prodlužuje o 48 měsíců. 

(příloha č. 11) 
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l) - Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 
4, IČO 64949681, požádala město Žďár nad Sázavou o předběžný souhlas se zatížením 
pozemku p. č. 1107 v k. ú. Město Žďár, který je v současné době v majetku Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, ale po procesních záležitostech přejde do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 
V současné době společnost T-Mobile Czech Republic a.s. žádá Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene 
pro pozemky dotčené stavbou, kdy citovaný pozemek je jedním z dotčených pozemků. 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podmiňuje uzavření smlouvy budoucí 
o zřízení věcného břemene souhlasem města Žďáru nad Sázavou, jelikož město bude 
nastupující vlastník. Předpokládané dotčení je 5m.   
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neuděluje předběžný souhlas budoucímu 
oprávněnému T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 
4, IČO 64949681, se zatížením pozemku p. č. 1107 v k. ú. Město Žďár (v současné době 
v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, po procesních 
záležitostech přejde do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou) ve věci uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jako budoucím povinným a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se 
sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4, IČO 64949681 jako budoucím oprávněným, 
pro pozemky dotčené stavbou sítě „INSCZ FTTH Žďár nad Sázavou“ v lokalitě ul. 
Žižkova, ZR 1, m.j. i na části dotčeného pozemku p. č. 1107 v k. ú. Město Žďár. 
Žádost může být řešena až po rozhodnutí města Žďáru nad Sázavou o celkovém 
umístění optických sítí na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

(příloha č. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 12

JANTUP
Elipsa



m) - Paní Ing. V. S. v souvislosti s ukončením pracovního poměru požádala o odprodej 
mobilního telefonu inv.č. M004017 XiaomiRedmi 6A Global Black 5,45". Pořizovací cena 
byla 2.305,70 Kč, datum pořízení 16.11.2018. 
Ing. L. V. navrhuje kupní cenu ve výši 50% ceny pořizovací, tzn. 1.153 Kč.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: příjem ve výši 1.153 Kč. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje prodej mobilního telefonu inv.č. 
M004017 XiaomiRedmi 6A Global Black 5,45" paní Ing. V. S. a schvaluje kupní cenu ve 
výši 50% ceny pořizovací, tzn. 1.153 Kč.  

(příloha č. 13) 
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n) - Pan M. P., bytem ZR 7 a paní L. V., bytem ZR 3, požádali o pronájem a výpůjčku 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - části p. č. 4580 – ostatní plocha, 
zeleň v k. ú. Město Žďár (dle mapovíého podkladu), a to pronájem části ve výměře cca 
10 m2 pozemku – za účelem užívání na užitkovou zahrádku a výpůjčku další části ve 
výměře cca 120 m2 – za účelem užívání zatravněné zahrádky u bytového domu čp. 
1529/29 na p. č. 4579 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 pronájem a 
výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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 - části p. č. 4580 – 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár (dle mapovíého podkladu), a to pronájem části 
ve výměře cca 10 m2 pozemku – za účelem užívání na užitkovou zahrádku a výpůjčku 
další části ve výměře cca 120 m2 – za účelem užívání zatravněné zahrádky u bytového 
domu čp. 1529/29 na p. č. 4579 v ul. Špálova, ZR 7 v k. ú. Město Žďár, z důvodu změny 
užívání bytu v uvedeném byt. domě.  

 (příloha č. 14) 
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