
POŘAD 
30. schůze rady města konané dne 16.12.2019 

 

1.                                         Souhlas zřizovatele se smlouvou o 
partnerství 
Anotace: 
Souhlas zřizovatele s uzavřením 
smlouvy o partnerství v projektu Přímá 
pomoc a podpora školám ve Žďáře nad 
Sázavou 
CZ.02.3.61/0.0.0.0./19_75/0016414 
s realizátorem projektu Kolpingovým 
dílem České republiky z.s. 

mat.480/2019/POMŠ Mgr. Klusáková 

2. Přijetí daru pro PO MŠ 
Anotace: 
Oznámení o přijetí darů pro MŠ ZR, 
příspěvkovou organizaci, Okružní 
729/73, Žďár nad Sázavou. 

mat.481/2019/POMŠ Mgr. Klusáková 

3. Dodatek č. 1 podnájemní smlouvy 
Anotace: 
Poliklinika uzavřela po schválení radou 
města podnájemní smlouvu na 
podnájem prostor na provoz lékárny. Dle 
pravidel města předkládá ředitelka 
organizace Dodatek č. 1 této smlouvy ke 
schválení. 

mat.487/2019/Pol. Ing. Komínková 

4. Smlouva o spolupráci – monitoring 
cyklistů 
Anotace: 
Návrh smlouvy o spolupráci s Krajem 
Vysočina za účelem sdíleného využití 
dat ze sčítačů v oblasti rozvoje 

cykloturistiky a cyklodopravy. 

mat.473/2019/KS Ing. Wurzelová 

5. OZV č. 4/2019 – užívání veřejného 
prostranství 
Anotace: 
Návrh nové vyhlášky města o místním 
poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 

mat.474/2019/KS Ing. Wurzelová 

6. Příspěvek MHD 2019 
Anotace: 
Návrh dodatku smlouvy ve věci 
vypořádání dopravcem avizovaného 
navýšení příspěvku MHD na rok 2019. 

mat.475/2019/KS Ing. Wurzelová 



 

7. Smlouva o přístupu do pasportu 
města 
Anotace. 
Návrh vzoru smlouvy o dálkovém 
on-line přístupu do digitálních pasportů 
města v jejich aktuální podobě a o 
podmínkách jejich aktualizace pro 
externí uživatele provádějící a zajišťující 
práce spojené s údržbou, rozvojem a 
správou zeleně a komunikací a 
případného dalšího majetku města a 
činnosti s tím spojených. 

mat.486/2019/KS Ing. Wurzelová 

8. Majetkoprávní jednání 
Anotace:  viz přiložená tabulka 

mat.476/2019/OP JUDr. Prokopová 

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

mat.477/2019/OP JUDr. Prokopová 

10. Ceník úhrad za zřízení služebností 
včetně věcných břemen 
Anotace: 
Ceník úhrad za zřízení služebností 
včetně věcných břemen podle 
veřejnoprávních předpisů na majetku 
města Žďáru nad Sázavou 

mat.478/2019/OP JUDr. Prokopová 

11. Všeobecné technické podmínky 
zásahu do pozemků ve vlastnictví 
města Žďár n. S. 
Anotace: 
Stanovení všeobecných technických 
podmínek zásahu do pozemků ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

mat.479/2019/OP JUDr. Prokopová 

12. Family  a Senior Point – dodatek 
smlouvy 
Anotace: 
Činnost Family Pointu a Senior Pointu 
na území města zajišťuje na základě 
smlouvy o dílo Kolpingovo dílo České 
republiky z. s. ve 4. poschodí budovy 
Polikliniky Žďár nad Sázavou. 

mat.482/2019/OS Ing. Navrátilová 

13. 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.489/2019/OS Ing. Krábek 



 

14.  Seniorská obálka 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou se snaží 
vytvořit bezpečné prostředí na svém 
území. Jedním z takovýchto kroků je 
zapojení města do projektu MPSV 
s názvem Seniorská obálka. Seniorská 
obálka pomáhá občanům v situacích, 
kdy se dostanou do tísně, ohrožení 

zdraví nebo života. 

mat.490/2019/OS Ing. Krábek 

15. Návrh řešení škodních událostí 
Anotace: 
Projednání návrhů škodní komise na 
řešení škodních událostí na majetku 
města 

mat.483/2019/oFKIA/TAJ JUDr. Hostomská 
Ing. Bořilová 

16. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 
SECAP 
Anotace: 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Státního fondu životního prostředí na 
realizaci projektu Udržitelná energie a 
klima ve Žďáře nad Sázavou. 

mat.488/2019/oP Ing. Prokop 

17. Změna Organizačního řádu MěÚ 
Anotace: 
Změna organizačního řádu – stanovení 
počtu zaměstnanců zařazených do 
městského úřadu 

mat.492/2019/TAJ JUDr. Hostomská 

18. Různé: 

• Úprava hodnocení ředitele 
příspěvkové organizace 

Ústní zpráva Ing. Mrkos, ACCA 

 

 



Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 29 - 476/2019/OP 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 

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  



 
 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR

  m2 
(rozsah)

Využití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 

Dohoda o 
splátkách dluhu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1905/33/35

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
b) 

Dohoda o 
splátkách dluhu 

49,46 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 
1829/27/3

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
c) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

55,96 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
203/11/33

 
42,32 m2 

 
bydlení DPS 

 
d) 

Dohoda o 
ukončení 
smlouvy 

86 262,- 
Kč/rok 

 

ZR 
nám. 

Republiky 
294/24

 
65,65 m2 

prostory určené pro 
podnikání 

 
e) 

Dohoda o 
ukončení 
smlouvy o 
výpůjčce 

 
0 
 

ZR 
nám. 

Republiky 
294/24

 
movité věci 

 
provoz informačního 
centra 

 
f) 

Souhlas 
s odprodejem 
movitých věcí 

 
celkem 

3 582,- Kč 

ZR 
nám. 

Republiky 
294/24

 
movité věci 

 
provoz informačního 
centra 

 
g) 

Souhlas 
s umístěním 
provozovny 

 
-- 

ZR 
Dolní 165/1 

 
-- 

 
prostory určené pro 
podnikání 

 
h) 

Prodloužení 
vyhlášeného 

záměru 

1000,- 
Kč/m2/rok 

 

ZR 
Dolní 165/1 

dle volných 
kanceláří 

prostory určené pro 
podnikání 

 
i) 

Schválení 
smlouvy o 

nájmu prostor 
sloužících 
podnikání 

 

 
600,- 

Kč/m2/rok 
 

 
ZR 

Dolní 165/1 

 
 

23,88 m2 

 
prostory určené pro 
podnikání 


