
POŘAD 
36.  schůze rady města konané dne 24.02.2020 

 
 
1.                                         

Informace o probíhajících a připravovaných 
projektech města 
Anotace: 
Informace o probíhajících a připravovaných 
projektech města. 

 
Ústní zpráva 
 

Ing. Mgr. Radilová, DiS. 
JUDr. Prokopová, Ph.D. 
Ing. Škodová 

2. Plnění ročního taktického plánu PO Kultura za rok 
2019 
Anotace: 
PO Kultura předkládá radě města plnění ročního 
taktického plánu za rok 2019. 

Mat.č.550/2020/Kultura Ing. Lorencová 

3. Darovací smlouva, smlouva o podnájmu 
Anotace: 
Ředitelka PO Kultura Žďár, Dolní 183, žádá na 
základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města, 
část 2., čl. 3 Nabývání majetku, odst. 3.3. o souhlas 
s přijetím finančního daru a na základě Pravidel 
zřizovatele ve vztahu k PO města, část 2., čl. 2. PO 
má k majetku zejména následující práva a 
povinnosti, odst. 2.9. o souhlas s uzavřením 
Smlouvy o podnájmu na dobu určitou. 

Mat.č.551/2020/Kultura Ing. Lorencová 

4. Žádost PO Kultura Žďár  
Anotace: 
Rozhodnutí o uložení příspěvkové organizace 
k prominutí uloženého odvodu za porušení 
rozpočtové kázně. 

Mat.č.552/2020/Kultura Ing. Lorencová 
 

5. Plnění ročního taktického plánu PO KMJS za rok 
2019 
Anotace: 
PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad 
Sázavou předkládá radě města plnění ročního 
taktického plánu za rok 2019. 

Mat.č.553/2020/KMJS Mgr. Kratochvíl 

6. Informace zástupců SKLH Žďár n. S. 
Anotace: 
Informace zástupců SKLH Žďár n. S. 

Ústní zpráva/15:00 p. Koželuh, p. Nečas 

7. Souhlas se smlouvou o podnájmu 
Anotace: 
Mateřská škola Žďár nad Sázavou žádá radu města 
o souhlas se Smlouvou o podnájmu se společností 
Fakta s. r. o. – vzdělávací zařízení a zařízení pro 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Mat.č.559/2020/POMŠ Mgr. Klusáková 

8. Plnění ročního taktického plánu PO Poliklinika Žďár 
nad Sázavou za rok 2019 
Anotace: 
PO Poliklinika Žďár nad Sázavou předkládá radě 
města plnění taktického plánu za rok 2019. 

Mat.č.575/2020/Pol. Ing. Komínková 



 

9. Plnění ročního taktického plánu PO SSm za r. 2019 
Anotace: 
PO SSM předkládá radě města plnění ročního 
taktického plánu za rok 2019. 

Mat.č.576/2020/POSSm Mgr. Šerák 

10. Žádost o vyjádření v souladu s Komunitním plánem 
sociálních služeb 
Anotace 
Podání žádosti o ponechání a o rozšíření kapacit 
sociálních služeb zařazených do krajské sítě 
sociálních služeb Kraje Vysočina. Potřeba 
zachování a případného navýšení kapacit sociálních 
služeb plyne ze Strategického plánu sociálního 
začleňování města Žďár nad Sázavou pro období 
2016 – 2019 a navazujícího Tematického akčního 
plánu pro oblast bydlení ve městě Žďár nad 
Sázavou pro období 2019 – 2022 a Komunitním 
plánem sociálních služeb města Žďáru nad 
Sázavou pro období 2018 – 2020. 

Mat.č.565/2020/OS Ing. Navrátilová 

11. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ky PO Active-SVČ 
Anotace: 
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Active 
– středisko volného času, příspěvková organizace. 

Mat.č.555/2020/OŠKSM Mgr. Sedlák 

12. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ky  PO ZUŠ 
Anotace: 
Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad 
Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková 
organizace. 

Mat.č.574/2020/OŠKSM Mgr. Sedlák 

13. Vyhodnocení dotačního programu KULTURA  2020 
Anotace. 
Vyhodnocení žádostí z dotačního programu 
KULTURA 2020 navržené Kulturní komisí 

Mat.č.560/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

14. Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2020 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu SPORT 
2020 navržené Komisí pro sport a volný čas. 

Mat.č.561/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

15. Vyhodnocení dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 
2020 
Anotace. 
Vyhodnocení žádosti dotačního programu 
SPORTOVIŠTĚ 2020 navržené Komisí pro sport a 
volný čas. 

Mat.č.567/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 



 

16. Memorandum o mediální spolupráci se Žďárským 
průvodcem 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou navazuje mediální 
spolupráci s vydavatelem měsíčníku Žďárský 
průvodce a jeho přidruženými weby a sociálními 
sítěmi. 

Mat.č.566/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

17. Dotační program Dotace uvolněných zastupitelů 
2020 
Anotace: 
Návrh dotačního programu Dotace uvolněných 
zastupitelů 2020 

Mat.č.577/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

18. Dotační program Dotace rady města 2020 
Anotace: 
Návrh dotačního programu Dotace rady města 2020 

Mat.č.578/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

19. MAS Havlíčkův kraj – dotační období 2021 – 2027 
Anotace: 
Schválení Územního souhlasu města s realizací 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj a 
Seznamu projektových záměrů města Žďár nad 
Sázavou. 

Mat.č.558/2020/ŠKSM Ing. Prokop 

20. Dodatky smluv – navýšení cen dle inflace za rok 
2019 
Anotace: 
Návrh dodatků ke smlouvám se stávajícími 
dodavateli na základě roční míry inflace 2,8 % za 
rok 2019. 

Mat.č.556/2020/KS Ing. Wurzelová 

21. Částečná revokace usnesení RM  
č. 3/2018/STA 
Anotace: 
Navýšení nákladů na jednotlivé vybrané návrhy 
participativního rozpočtu dle návrhů z roku 2018. 

Mat.č.557/2020/KS Ing. Wurzelová 

22. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.č.562/2020/OP JUDr. Prokopová, Ph.D. 

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

Mat.č.563/2020/OP JUDr. Prokopová. Ph.D. 

24. Návrh příkazní smlouvy na zajištění realizace 
Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2020. 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou v rámci státní správy 
zajišťuje každoročně realizaci Programu obnovy 
venkova Vysočiny. Jedná se o dotační program 
Kraje Vysočina pro obce správního obvodu Žďáru 
nad Sázavou. 

Mat.č.554/2020/RÚP Ing. Škodová 



 

25. Tvrz – Smlouva o společném postupu zadavatelů 
Anotace: 
Smlouva o společném postupu zadavatelů 
„Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad 
Sázavou“. 

Mat.č.571/2020/RUP Ing. Škodová 

26. RO – Smlouvy s SVK -  RVK ul. Nádražní 
a RVK  sídliště Žďár 7 
Anotace: 
Návrh rozpočtových opatření v souvislosti 
s předložením návrhů smluv na rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace na ulici Nádražní a na 
rekonstrukci vodovodu a kanalizace v sídlišti Žďár 
nad Sázavou 7. 

Mat.č.572/2020/RUP Ing. Škodová 

27. Revokace usnesení č. 22/2017/RUP/7  - názvy ulic 
Anotace: 
V roce 2017 rozhodlo zastupitelstvo města o 
názvech ulic v novém obytném souboru Klafar III, 
C2. Pro lepší územní rozdělení je navržena změna 
názvu pokračující ulice K Milířům na ulici 
Drátenická. 

Mat.č.573/2020/RUP Ing. Škodová 

28. Problematika psího útulku 
hosté: zástupci o. p. s. Úsvit 

Ústní zpráva Mgr. Kunc 

29. Přijetí daru 
Anotace: 
Žádost o přijetí daru od Spolku rodičů a přátel ZŠ 
Švermova 4, z. s. 

Mat.č.568/2020/4.ZŠ PaedDr. Ptáček 

30. Sdělení informace o stavu soudního jednání 
Anotace. 
Sdělení informací o stavu soudního jednání ve věci 
pracovněprávního sporu. 

Mat.č.569/2020/4.ZŠ PaedDr. Ptáček 

31. Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 
2019 o činnosti v oblasti poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má povinnost dle 
ustanovení § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
každoročně do 1.3. zveřejnit výroční zprávu za 
předchozí kalendářní rok o své činnosti v oblasti 
poskytování informací. 

Mat.č.564/2020/ÚTS JUDr. Hostomská 

32. 
Různé 

  

 

 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 36 – 562/2020/OP dne 24. 2. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Smlouva o poskytování 

právních služeb 
- schválení 
 

ROWAN LEGAL, 
advokátní kancelář 
s.r.o., Praha 

Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Podpora výstavby služebních bytů ve 
Žďáře nad Sázavou – právní služby 
v rámci možností zajištění nového 
bytového fondu ve městě 
 

b) Prodej pozemku 
- vyhlášení změny 
záměru 

APING a.s., Praha k.ú. Město Žďár 
PZ Jamská, ZR 1 
 

část p.č. 9513/1 – orná 
půda – ve vým. 1671 m2 
(původní záměr byl na  
výměru 3093 m2 ) 
 

Rozšíření pozemku pro zajištění 
provozu objektu - dokončení 
rozestavěné stavby na pozemku za 
podmínek shodných s podmínkami 
původního prodeje Kuchyně 
Spektrum 
 

c) Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

L. Ř., Bohdalec  k.ú. Město Žďár 
lok. Jihlavská - 
Brněnská, ZR 1 
za 
lok. Jamská, ZR 1 
 
 

6861 – travní porost 
- 5630 m2 
6862 – orná p. – 762 m2 
6863 – ost.pl. – 1016 m2 
za 
část 5378 – orná půda, 
nově dle návrhu GP 5378/1 
- 3914 m2  
5384/1 – trav.por.- 265m2 
část 5385/1 – travní porost 
- 831 m2 

Příprava průmyslové zóny Jihlavská-
Brněnská, komunikace a stezky 
 
 
 
Realizace podnikatelského záměru 
v PZ Jamská 

d) Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 
 

CONGRESSUS-
HOTEL s.r.o., Brno 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Kovářova, ZR 1 

část 2052 – ost.pl.- cca 
- 45 m2, 39 m2,486 m2 a  
část 2055/11 – ost.pl. 
– 3 m2, 15 m2, 62 m2  
za 
2048/1 – ost.pl. – 35 m2 
2056 – ost.pl. - 76 m2 
část 2061 – ost.pl.– 39 m2 
část 2066 – ost.pl.– 46 m2 
 

Majetkoprávní řešení vztahů  
- přeložka chodníku  
 
 
 
- revitalizace hotelu Jehla na bytový 
komplex 



e)  Nabytí vlastnického práva 
ke komunikaci 
- schválení Kupní 
smlouvy 
 

UNIT INVEST, spol. 
s r.o., ZR 

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

části 8037/52, 8037/56, 
8065/6 

Převod stavby komunikace pro pěší a 
odstavných parkovacích ploch po 
dokončení stavby bytových domů – 
Rezidenční bydlení Klafar 
 

f) Kupní smlouva a 
Smlouva o advokátní 
úschově 
- schválení 

P. K., Králíky 
Ing. A. P., Praha 

k.ú. Město Žďár 
lok. Krejdy 

9075 – trav.por.- 25475 m2 
9076 – orná p. - 57436 m2 
9077 – ost. pl. – 1615 m2 
9083 – lesní poz.-1994 m2 
 

Znění kupní smlouvy a způsob úhrady 
za nabytí pozemků, schválené 
zastupitelstvem města v 2/2020 

g) 
  

Pronájem pozemku 
- schválení 

ENPEKA a.s., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Studentská, ZR 4 
 
 

část 3371 – ost.pl., 
- 9 m2 

Dočasné umístění pojízdné prodejny 
pečiva před objektem Polikliniky 

h) 
 

Pronájem pozemku 
- prodloužení pronájmu 
- vyhlášení záměru 

OBUV Halouzka, 
s.r.o., ZR 
L. K., ZR  

k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, ZR 6 

6400 zast.pl.- 149 m2

 
6401 zast.pl.- 127 m2 

část.6402 - ost.pl.- 160m2 

Prodloužení pronájmu pozemku o 1 
rok 
- pod prodejnou OBUV Halouzka, 
- prodejnou použitého zboží z dovozu 
- pod objektem provozovny rychlého 
občerstvení v lokalitě nádraží 
 

i) Výpůjčka pozemků 
- vyhlášení záměru na 
změnu smlouvy 

ZDAR a.s., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul.Chelčického, ZR 6 

6410 – ost.pl. Snížení rozsahu výpůjčky pozemků 
pro zajištění provozu autobusového 
nádraží z důvodu akce – úprava 
parkoviště na autobusovém nádraží 
 

j) Smlouva o zemědělském 
pachtu 
- schválení dodatku č. 6 

AGRO-Měřín a.s., 
Měřín 
 

k.ú. Město Žďár 
lokalita Vysočany, 
ZR 5 

část 8143 – orná půda  
- nově dle návrhu GP 
8143/1 – 11 728 m2 

Změna výpovědní lhůty z důvodu 
přípravy směny pozemků ve vlast. 
města a ČR-Státního pozemkového 
úřadu 
 

k) Souhlas s provedením 
prací 
- schválení 
 

44 podílníckých obcí 
zast. LDO Přibyslav 

k.ú. Staré Ransko 
obec Krucemburk 

409/4 Rekonstrukce lesní cesty – akce – 
Oprava LC - Javorka 



l) Věcné břemeno 
- schválení odpovědi 
 

 T-Mobile Czech 
Republic a.s., Brno 
 

k.ú. Město Žďár 
části ZR 1, ZR 3 

Viz přílohy Odpověď na investiční záměr na 
stavbu optické sítě v souvislosti 
s žádostí o uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  
 

m) Věcné břemeno 
- schválení po zaměření 
GP 

Cetin, a.s., Praha k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 
 

5316 Podzemní komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě – stavba 
16010-050488_VPIC_Žďár n.S., RD 
ul.Jamská 
 

n) Věcné břemeno 
- schválení po zaměření 
GP 

Satt a.s., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Sázavská, ZR 3 
 

8008/1, 8008/10, 8008/11, 
8008/12, 8010/8 

Horkovodní přípojka k BD č.p. 2550, 
který je součástí pozemku p.č. 
8008/13 po dokončení stavby – 
Bytový dům 16 B.J. Klafar, ul. 
Sázavská 
 

o) Věcné břemeno 
-schválení  

E.ON Distribuce 
a.s., České 
Budějovice 
 

k.ú. Stržanov, ZR 2 
 
 

352/32, 352/31, 352/23 Kabel NN – stavba – Stržanov: 
přípojka NN, D. S. 

 



 
 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR

  m2 
(rozsah)

Využití 

 
 
 
 
 

 
a) 

Záměr na 
pronájem bytu 

55,96 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1876/27/14

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
b) 

Změna doby 
trvání nájmu 

55,96 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/15

 
51,26 m2 

 
bydlení  

 
c) 

Žaloba na 
vyklizení bytu – 
zrušení 
usnesení a 
schválení 
nájmu bytu 

55,96 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1876/27/18 

 
31,00 m2 

 
bydlení  


