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ŽĎÁR NAD ~ÁZAVOU 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJÚ 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 32 

DNE: 13. 1. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 500/2020/0P 

NÁZEV: 

Byty a prostory sloužící podnikání 

ANOTACE: 

Dle přiložené tabulky 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města po projednání schvaluje jednání týkající se bytů a prostor sloužících podnikání dle 
předloženého návrhu 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěU, úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánováni: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu a Odbor sociální: 
marketingu: 

Odbor občansko-správní a OZU: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízeni: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Předkládá: majetkoprávní odbor 

majetkoprávní odbor 



Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v m' Využití 
ZR (rozsah) 

Záměr na 55,96 ZR 
a) pronájem bytu Kč/m2/měs. Revoluční 31,00 m2 bydlení 

1829/27/18 
Záměr na 55,96 ZR 

b) pronájem bytu Kč/m2/měs. Brodská 31,00 m2 bydlení 
1932/43/4 

Změna trvání 55,96 ZR 
c) nájmu bytu Kč/m2/měs. Brodská 31,00 m2 bydlení 

1825/11/21 
Prodloužení 1000 ZR prostory určené pro 

d) vyhlášeného Kč/m2/rok Dolní ulice 44,16 m2 podnikání 
záměru 165/1 
Schválení 1000 ZR prostory určené pro 

e) smlouvy o Kč/m2/rok Dolní ulice 27,74 m2 podnikání 
nájmu prostor 165/1 
sloužících 
podnikání 
Schválení 1000 ZR prostory určené pro 

f) smlouvy o Kč/m2/rok Dolní ulice 73,51 m2 podnikání 
nájmu prostor 165/1 
sloužících 
podnikání 
Dohoda o 1 022 ZR prostory určené pro 

g) ukončení nájmu Kč/m2/rok Švermova 23,94 m2 podnikání 
1132/4 



a) Návrh usnesení 
Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 18 umístěného v bytovém domě č.p. 1829 
na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí 
pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu, varianty č. 1. 

b) Návrh usnesení 
Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4 umístěného v bytovém domě č.p. 1932 
na ulicí Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí 
pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu, varianty č. 1. 

c) Návrh usnesení 
Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 21, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na 
ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí 
pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou. 

dl Návrh usnesení 
Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem částí prostor sloužících 
podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, 
zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše 
nájemného u kanceláří je 1 000 Kč/m2/rok. 

e) Návrh usnesení 
Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází 
v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na 
ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, Katastrální území Město 
Žďár, a to kanceláře č. 514 ve výměře 27,74 m2

. Smlouva bude uzavřena s účinností od 
1.1.2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a paní JUDr. Janou Trávníčkovou, Nové Dvory 
95, 592 12 Nížkov. Výše nájemného bude 1 000,- Kč/ m2/rok. 

fl Návrh usnesení 
Rada města schvaluje pronájem částí prostor sloužících podnikání, které se nachází 
v objektu č.p.165, kt~rý je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na 
ulicí Dolní č.or.1 ve Zďáře nad Sázavou, část Zďár nad Sázavou 1, Katastrální území Město 
Žďár, a to kanceláře č. 603 ve výměře 73,51 m2

• Smlouva bude uzavřena s účinností od 
1.2.2020 mezí městem Žďár nad Sázavou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, IČO 
41197518, DIČ CZ41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3. Výše nájemného 
bude 1 000,- Kč/ m2/rok. 

g) Návrh usnesení 
Rada města schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne 
10.6.2013, která bude uzavřena mezí městem Žďár nad Sázavou a paní Martinou Šulcovou, 
a to ke dni 31.12.2019, v předloženém znění. 



Bod a} Vyhlášení záměru na pronájem bytu 
Od 01.01.2020 jsou v platnosti nová pravidla pro pronájem obecních bytů v majetku města 
Žďáru nad Sázavou. Z tohoto důvodu předkládáme radě města i novou variantu vyhlašování 
záměru na volné byty. 
Vyhlášení na pronájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, 
č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 
v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu. 

Varianta č.1 
Pro nájemce nerekonstruovaných bytů v bytovém domě, ve kterém se nachází volný byt 
(počet obsazených bytů touto formou v letošním roce= O) 

Varianta č.2 
Pro žadatele nebydlící (doposud využívaný způsob obsazení bytů) 

Byt byl v minulosti rekonstruován, ale částečná rekonstrukce bude nutná. 

Stanovisko odboru majetkoprávního: 
Majetkoprávní odbor doporučuje radě města schválit variantu č.1. 

Bod bl Vyhlášení záměru na pronájem bytu 
Vyhlášení na pronájem bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodské, 
č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 
v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu. 

Varianta č.1 
Pro nájemce nerekonstruovaných bytů v bytovém domě, ve kterém se nachází volný byt 
(počet obsazených bytů touto formou v letošním roce = O) 

Varianta č. 2 
Pro žadatele nebydlící (doposud využívaný způsob obsazení bytů) 

Byt byl v minulosti rekonstruován, ale částečná rekonstrukce bude nutná. 

Stanovisko odboru majetkoprávního: 
Majetkoprávní odbor doporučuje radě města schválit variantu č.1. 

Bod cl Změna nájmu bytu na dobu neurčitou 
Nájemce: D.H., bytem Žďár nad Sázavou 3 

Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje. 

Stanovisko odboru majetkoprávního: 
Na základě výše uvedeného doporučujeme radě města schválit prodloužení nájemního 
poměru s žadatelem na dobu NEURČITOU a to s účinností od 01.02.2020. 

Bod dl Prodlouženi vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících 
podnikání 
Radě města je předkládán návrh na prodloužení záměru na pronájem prostor sloužících 
podnikání, a to níže uvedené kanceláře, nacházející se v objektu č.p.165/1 na ulici Dolní, 
č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je součástí pozemku parc.č. 



3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Město Žďár. Nájemné pro tento 
objekt stanovila rada města u kanceláří ve výši 1 000 Kč/m2/rok. 

VOLNÉ PROSTORY NA ULICI DOLNÍ 165/1 

pořadové cena v 
číslo Kč/m2 kancelář číslo výměra v m2 poznámka 

1. 1 000 204 44,16 volná jako celek 

Bod e) Schválení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání 
Do vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově 
č.p.165, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, se přihlásila 
paní JUDr. Jana Trávníčková, Nové Dvory 95, 592 12 Nížkov. 

Doporučujeme radě města schválit Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání, a to 
kanceláře dveře č. 514 ve výměře 27,74 m2

, která se nachází v objektu č.p.165 na ulici Dolní 
č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 
3348, zastavěná plocha a nádvoří v Katastrálním území Město Žďár. 
Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a paní 
JUDr. Janou Trávníčkovou, Nové Dvory 95, 592 12 Nížkov. Výše nájemného bude 1 000,
Kč/ m2/rok. 

Bod fl Schválení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání 
Do vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání umístěných v budově 
č.p.165, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, se přihlásila 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČO 41197518, DIČ CZ41197518, se sídlem Orlická 
2020/4, 130 00 Praha 3. 

Doporučujeme radě města schválit Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání, a to 
kanceláře dveře č. 603 ve výměře 73,51 m2

, která se nachází v objektu č.p.165 na ulici Dolní 
č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 
3348, zastavěná plocha a nádvoří v Katastrálním území Město Žďár. 
Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.2.2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a 
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, IČO 41197518, DIČ CZ41197518, se sídlem Orlická 
2020/4, 130 00 Praha 3. Výše nájemného bude 1 000,- Kč/ m2/rok. 

Bod 9\. Dohoda o ukončení smlouyv o nájmu nebytového prostoru 
Město Zďár nad Sázavou a paní Martina Sulcová se dohodli na ukončení smlouvy o nájmu 
nebytových prostor, které se nachází v objektu č.p. 1132, jež je součástí pozemku parc. č. 

3834, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Švermova č. or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 4, katastrální území Město Žďár. Dohoda bude ukončena ke dni 
31.12.2019. 



Město Žd'ár nad Sázavou Varianta č.1 

VYHLAŠUJE ZÁMĚR 
Obsah: Vyvěšeno: 13.01.2020 

Pronájem bytu Uzávěrka: 30.01.2020 

Zoracoval odbor: majetkoprávní 
Zodpovídá: L. Milfajtová Tel.: 566 688153 
Obsah: 

Pronájem volného bytu určeného k rekonstrukci (pro stávající nájemce) č.18 v budově č.p. 
1829 na ulici Revoluční č.or. 27 ve Žd'áře nad Sázavou, část Žd'ár nad Sázavou 3 

1. Byt č. 18 se nachází v bytovém domě č.p. 1829, který je součástí pozemku parc. č. 1248, 
zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Revoluční č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území 
Město Žďár 

2. Byt sestává z jednoho pokoje+ kuchyně+ příslušenství, celková plocha bytu je 31,00 m2
, 

započitatelná plocha je 29,50 m2 

3. Základní nájemné je 55.96,- Kč/m2/měsíc = 1.651,- Kč/měsíc 
4. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 01.05.2020 
5. Způsob přihlašování do výběrového řízení: 
Přihlášky se podávají na tiskopise, který je k dispozici na podatelně městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou a na internetových stránkách www.zdarns.cz 
Přihlášky se podávají v zalepené obálce, kde na čelní stranu uveďte: 
Výběrové řízení na volný byt určený k rekonstrukci (pro sUívající nájemce) Revoluční 
1829/27118, ZR 3 
Obálku odevzdejte nejpozději do 12.00 hod. v den uzávěrky na sekretariát starosty k 
zaevidování 
6. Do výběrového řízení na tento volný byt se mohou přihlásit pouze nájemci bytů, 
bydlící ve stejném domě, kde se nachází volný byt. Žádosti žadatelů, kteří nesplňují 
tuto podmínku, budou z výběrového řízení vyřazeny. 

Poznámka: Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášeno k trvalému pobytu šest osob. 

O výsledku výběrového řízeni budou písemnou formou informováni pouze - budoucí nájemce, dále pak 
náhradník (pokud byl určen). Pokud nebude ostatním žadatelům ve I hutě 1 O pracovních dnu po rozhodnutí 
RM zasláno písemné sděleni, znamená to, že ve výběrovém řízení nebvli úsoěšni. 

Upozornění: 

Písemné přihlášky na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty na Městském úřadě ve Žďáře nad 
Sázavou v zalepených obálkách výrazně označených Výběrové řízení 
jména a adresy zájemce, nejpozději do termínu uzávěrky záměru včetně. 

na byt (viz . bod.5) a s uvedením 

' 
Schválil: 

Ing. Martin MRKOS, ACCA v.r. 
starosta města 



Město Žd'ár nad Sázavou varianta č.2 

VYHLAŠUJE ZÁMĚR 
Obsah: Vyvěšeno: 13.01.2020 

Pronájem bytu Uzávěrka: 30.01.2020 

Zpracoval odbor: majetkoprávní 
Zodpovídá: L. Milfajtová Tel.: 566 688153 
Obsah: 

Pron~jem bytu č.18 v budově č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, 
část Zďár nad Sázavou 3 

1.) Bytč. 18 se nachází v bytovém domě č.p. 1829, který je součástí pozemku parc. č. 1248, 
zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Revoluční č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár 
2.) Byt sestává z jednoho pokoje+ kuchyně + příslušenství, celková plocha bytu je 31,00 m2

, 

započitatelná plocha je 29,50 m2 

3.) Základní nájemné je 55.96,- Kč/m2/měsíc = 1.651,- Kč/měsíc 
4.) Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 01.05.2020 
5.) Způsob přihlašování do výběrového řízení: 
Přihlášky se podávají na tiskopise, který je k dispozici na podatelně 
Žďáře nad Sázavou a na internetových stránkách www.zdarns.cz 

městského úřadu ve 

Přihlášky se podávají v zalepené obálce, kde na čelní stranu uveďte: 
Výběrové řízení na byt Revo/uční1829/27/18, ZR 3 
Obálku odevzdejte nejpozději do 12.00 hod. v den uzávěrky na sekretariát starosty k 
zaevidování 

Poznámka: Na tomto bytě je v době vyhlášení záměru přihlášeno k trvalému pobytu šest osob. 

O výsledku výběrového řízení budou písemnou formou informováni pouze - budoucí nájemce, dále pak 
náhradnlk {pokud byl určen). Pokud nebude ostatnlm žadatelům ve lhůtě 10 pracovnich dnů po rozhodnuti 
RM zasláno písemné sděleni, znamená to, že ve výběrovém řízeni nebyli úspěšnl. 

Upozornění: 

Pisemné přihlášky na vyhlášený záměr přijimá sekretariát starosty na Městském úřadě ve Žďáře nad 
Sázavou v zalepených obálkách výrazně označených Výběrové řizení na byt {viz . bod.5) a s uvedením 
jména a adresy zájemce, nejpozději do terminu uzávěrky záměru včetně. 

Schválil: 
Ing. Martin MRKOS, ACCA v.r. 

starosta města 



Město Žd'ár nad Sázavou varianta č.1 

VYHLAŠUJE ZÁMĚR 
Obsah: Vyvěšeno: 13.01.2020 

Pronájem bytu Uzávěrka: 30.01.2020 

Z_Qracoval odbor: majetkoprávní 
Zodpovídá: L. Milfajtová Tel.: 566 688153 
Obsah: 

Pronájem volného bytu určeného k rekonstrukci (pro stávající nájemce) č. 4 v budově č.p. 
1932 na ulici Brodské č.or. 43 ve Žd'áře nad Sázavou, část Žd'ár nad Sázavou 3 

1. Bytč. 4 se nachází v bytovém domě č.p. 1932, který je součástí pozemku parc. č. 1275, 
zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Brodské č.or. 43 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území 
Město Žďár 

2. Byt sestává z jednoho pokoje + kuchyně + příslušenství, celková plocha bytu je 30,40 m2
, 

započitatelná plocha je 28,95 m2 

3. Základní nájemné je 55.96,- Kč/m2/měsíc = 1.620,- Kč/měsíc 
4. Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 01.05.2020 
5. Způsob přihlašování do výběrového řízení: 
Přihlášky se podávají na tiskopise, který je k dispozici na podatelně městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou a na internetových stránkách www.zdarns.cz 
Přihlášky se podávají v zalepené obálce, kde na čelní stranu uveďte: 
Výběrové řízení na volný byt určený k rekonstrukci {pro stávající nájemce) Brodská 
1932/43/4, ZR 3 
Obálku odevzdejte nejpozději do 12.00 hod. v den uzávěrky na sekretariát starosty k 
zaevidování 
6. Do výběrového řízení na tento volný byt se mohou přihlásit pouze nájemci bytů, 
bydlící ve stejném domě, kde se nachází volný byt. Žádosti žadatelů, kteří nesplňují 
tuto podmínku, budou z výběrového řízení vyřazeny. 

Poznámka: Na tomto bytě není v době vyhlášení záměru přihlášena k trvalému pobytu žádná 
osoba. 

O výsledku výběrového řízeni budou pfsemnou formou informováni pouze - budoucf nájemce, dále pak 
náhradník (pokud byl určen). Pokud nebude ostatním žadatelům ve lhůtě 10 pracovních dnů po rozhodnuti 
RM zasláno písemné sděleni, znamená to, že ve výběrovém řízeni nebyli úspěšní. 

Upozornění: 

Písemné přihlášky na vyhlášený záměr přijlmá sekretariát starosty na Městském úřadě ve Žďáře nad 
Sázavou v zalepených obálkách výrazně označených Výběrové řízení na byt (viz . bod.5) a s uvedením 
jména a adresy zájemce, nejpozději do terminu uzávěrky záměru včetně. 

Schválil: 
Ing. Martin MRKOS, ACCA v.r. 

starosta města 



Město Žďár nad Sázavou varianta č. 2 

VYHLAŠUJE ZÁMĚR 
Obsah: Vyvěšeno: 13.01.2020 

Pronájem bytu Uzávěrka: 30.01.2020 

Zpracoval odbor: majetkoprávní 
Zodpovídá: L. Milfajtová Tel.: 566 688153 
Obsah: 

~ronájem bytu č. 4 v budově č.p. 1932 na ulici Brodské č.or. 43 ve Žd'áře nad Sázavou, část 
Zďár nad Sázavou 3 

1.) Bytč. 4 se nachází v bytovém domě č.p. 1932, který je součástí pozemku parc. č. 1275, 
zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Brodské č.or. 43 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár 
2.) Byt sestává z jednoho pokoje+ kuchyně+ příslušenství, celková plocha bytu je 30,40 m2

, 

započitatelná plocha je 28,95 m2 

3.) Základní nájemné je 55.96,- Kč/m2/měsíc = 1.620,- Kč/měsíc 
4.) Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 01.05.2020 
5.) Způsob přihlašování do výběrového řízení: 
Přihlášky se podávají na tiskopise, který je k dispozici na podatelně městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou a na internetových stránkách www.zdarns.cz 
Přihlášky se podávají v zalepené obálce, kde na čelní stranu uved1e: 
Výběrové řízení na byt Brodská1932143!4, ZR 3 
Obálku odevzdejte nejpozději do 12.00 hod. v den uzávěrky na sekretariát starosty k 
zaevidování 

Poznámka: Na tomto bytě nejsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu žádné 
osoby. 

O výsledku výběrového řízení budou písemnou formou informováni pouze - budoucí nájemce, dále pak 
náhradník (pokud byl určen). Pokud nebude ostatním žadatelům ve lhůtě 10 pracovních dnů po rozhodnuti 
RM zasláno písemné sdělení, znamená to, že ve výběrovém řízení nebyli úspěšní. 

Upozornění: 

Písemné přihlášky na vyhlášený záměr přijlmá sekretariát starosty na Městském úřadě ve Žďáře nad 
Sázavou v zalepených obálkách výrazně označených Výběrové řízení na byt (viz . bod.5) a s uvedením 
jména a adresy zájemce, nejpozději do termínu uzávěrky záměru včetně. 

Schválil: 
Ing. Martin MRKOS, ACCA v.r. 

starosta města 



DOHODA 
o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 10.6.2013 

uzavřená mezi: 

1. městem Žd'ár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 
295841, DIČ CZ00295841, zastoupené starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, 
adresa pro doručování písemností: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
(dále jen pronajímatel) na straně jedné 

a 

2. paní Martinou Šulcovou, trvale bytem Švermova 1132/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
IČO 75795434, podnikající pod jménem Martina Šulcová, na základě živnostenského 
listu č.j.: MU/OŽ/2912/2009/U/2, vydaný MěÚ Žďár nad Sázavou, dne 18.12.2009, 
adresa pro doručování písemností: Švermova 1132/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4 
(dále nájemce) na straně druhé. 

I. 

Obě smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru 
nacházejícího se v objektu č.p. 1132, č.or. 4, na ulici Švermova ve Žďáře nad Sázavou 4, 
který je součástí pozemku p. č. 3834, uzavřené dne 10.6.2013, a to ke dni 31.12.2019. 

ll. 

Tato dohoda obsahuje jeden list a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají účinnost 
originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise této dohody. 

Uzavření této dohody bylo schváleno radou města Žďár nad Sázavou dne 13.01.2020 
usnesením č.j. 500/2020/0P. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 

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

Martina Šulcová 


