
POŘAD 
45.  schůze rady města konané dne 01.06.2020 

 
1. PO Základní škola Žďár nad Sázavou,  

Komenského 6 – převod majetku 
Anotace: 
Žádost o schválení Smlouvy o 
bezúplatném převodu uzavřené mezi 
PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 a PO Mateřská škola 
Žďár nad Sázavou. 

Mat.708/2020/3.ZŠ Mgr. Kuttelwascher 

2. Udělení souhlasu s převodem 
finančních prostředků z rezervního 
fondu 
Anotace: 
Udělení souhlasu s převodem 
finančních prostředků z rezervního 
fondu do fondu investic. 
Uložení odvodu z fondu investic. 

Mat.712/2020/4.ZŠ PaedDr. Ptáček 

3. Výsledek veřejné zakázky 
Anotace: 
Seznámení s výsledkem veřejné 
zakázky a schválení nových přehledů 
úhrad 

Mat.713/2020/POSSm Mgr. Šerák 

4.                                         Výpověď nájemní smlouvy OUTDOOR 
AKZENT s.r.o. 
Anotace: 
Návrh výpovědi na billboard soukromé 
společnosti umístěný na pozemku 
města. 

Mat.č.687/2020/KS Ing. Wurzelová 

5. Smlouva o poskytnutí příspěvku 
v souvislosti se zajištěním dopravní 
obslužnosti na území Kraje Vysočina 
Anotace: 
Návrh Kraje Vysočina na zapojení 
města do spolufinancování Veřejné 
dopravy Vysočiny. 

Mat.č.688/2020/KS Ing. Wurzelová 

6. Vyhodnocení DP Dotace pro podporu 
spolkové činnosti v sociální a zdravotní 
oblasti 2020 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního 
programu „Dotace pro podporu 
spolkové činnosti v sociální a zdravotní 
oblasti 2020“. 

Mat.č.690/2020/OS Ing. Krábek 

7. Vyhodnocení DP Dotace pro 
poskytovatele sociálních a zdravotních 
služeb na území města Žďár nad 
Sázavou 2020 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního 
programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb na 
území města Žďáru nad Sázavou 2020“ 

Mat.č.691/2020/OS Ing. Krábek 



 

8. VPS – Charita, Senioři ČR 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje 
aktivity organizací, které pracují 
s občany města nebo se o ně starají. 
Dotace mohou být poskytnuty v rámci 
dotačního programu nebo jako 
individuální dotace. K poskytnuté dotaci 
se uzavírá veřejnoprávní smlouva. 

Mat.č.703/2020/OS Ing. Krábek 

 
9. 

Informace z pracovní skupiny pro 
změnu financování sociálních služeb 
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. Podání 
informace z pracovní skupiny. 

 
Mat.č.711/2020/OS 

p.Filip, DiS. – předseda 
komise prorodinných 
aktivit, sociální  
a zdravotní 
Ing. Krábek  

10. 
Pohřebnictví 

Ústní zpráva/15:00 p. Gabriel 
Santa G, s. r. o. 

11. Výsledky konkurzního řízení  
na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky PO Active-SVČ 
Anotace: 
Výsledky konkurzního řízení na 
obsazení vedoucího pracovního místa 
 ředitele/ředitelky Active-Středisko 
 volného času, příspěvková organizace. 

Mat.714/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

12. Použití ochranné známky „Santiniho 
hvězda“ k prodeji piva Revolta v TIC 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou je držitelem 
ochranné slovní známky SANTINIHO 
HVĚZDA. Pro zvýšení prodeje produktů 
v TIC je možné ji využít na prodej piva 
ve spolupráci s Pivovarem Revolta.  

Mat.č.689/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

13. Dar spol. EFKO pro TIC 
Anotace: 
Přijetí finančního daru firmy EFKO – 
karton, s.r.o. za účelem realizace 
výstavního a prodejního sektoru jeho 
produktu (hračky Igráček) v Turistickém 
informačním centru města Žďáru nad 
Sázavou a pověření starosty města 
podpisem darovací smlouvy 
v předloženém znění. 

Mat.č.693/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 



 

14. Individuální dotace sport 
Anotace: 
V dotačních programech Organizovaný 
sport dospělých 2020 a Sport 2020 bylo 
pro administrativní nedostatky vyřazeno 
několik žádostí, popřípadě byla kvůli 
administrativní chybě přidělena malá 
částka nedostačující na provoz daného 
klubu. Z tohoto důvodu si dva sportovní  
kluby následně podaly žádost o 
poskytnutí individuální dotace.  

Mat.č.694/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

15. Revokace usn. RM 577/2020/ŠKSM – 
DP Dotace uvolněných zastupitelů 
Anotace: 
Revokace usn. RM 577/2020/ŠKSM – 
Dotační program Dotace uvolněných 
zastupitelů. 

Mat.č.695/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

16. Vyhodnocení DP Volný čas 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí z dotačního 
programu Volný čas 2020 navržené 
Komisí pro sport a volný čas. 

Mat.č.709/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

17. Závěrečná zpráva Českého dědictví 
UNESCO 
Anotace: 
Projednání závěrečného účtu a zprávy 
o výsledcích přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí České 
dědictví UNESCO za rok 2019. 

Mat.č.710/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

18. Veřejnoprávní smlouva se spolkem 
SE.S.TA 
Anotace: 
Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Žďár nad Sázavou a spolkem 
SE.S.TA, předmětem které je poskytnutí 
dotace na provoz expozice „Umění 
baroka“ a „Muzea nové generace“ 
v roce 2020 ve výši 400 000 Kč. 

Mat.č.715/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

19. Návratná finanční výpomoc SKLH 
s. r. o. 
Anotace: 
Žádost sportovního klubu ledního 
hokeje Žďár nad Sázavou o finanční 
zápůjčku pro udržení činnosti A týmu 
tohoto klubu v sezóně 2020/2021. 

Mat.č.716/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 



 

20. Závěrečný účet města Žďáru nad 
Sázavou za rok 2019 
Přezkoumání hospodaření města za rok 
2019 
Anotace: 
Doporučení ZM ke schválení – 
Závěrečný účet města za rok 2019, 
sestavený podle § 17 zák. č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2019 
podle zák. č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. 

Mat.č 696/2020/OF Bc. Vácová 

21. Účetní závěrka města za rok 2019 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města ke 
schválení účetní závěrku města Žďáru 
nad Sázavou za rok 2019; schválení ÚZ 
vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích; zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a prováděcí vyhlášky 
k zákonu o účetnictví č. 220/2013 Sb. o 
požadavcích na schvalování účetních 
závěrek některých vybraných účetních 
jednotek (vyhláška naplňuje st. § 4 odst. 
8 písm. w) ZoÚ) 

Mat.č.697/2020/OF Bc. Vácová 

22. Rozpočtové opatření č. 3/2020 
Anotace: 
Rada města doporučuje ZM ke 
schválení RO č. 3/2020 se snížením 
objemu upraveného rozpočtu  
o 1.554 tis Kč. 

Mat.č.698/2020/OF Bc. Vácová 

23. Smlouva o přezkoumání 
hospodaření města za rok 2020 
Anotace: 
Schválení Dohody o rozsahu plnění 
auditora a výši odměny za přezkoumání 
hospodaření města na rok 2020. 

Mat.č.699/2020/OF Bc. Vácová 

24. Majetkoprávní jednání RM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.č.700/2020/OP JUDr. Prokopová, Ph.D. 

25. Majetkoprávní jednání ZM 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.č.701/2020/OP JUDr. Prokopová, Ph.D. 

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

Mat.č.702/2020/OP JUDr. Prokopová, Ph.D. 

27. Smlouvy o poskytnutí dotace 
Anotace: 
Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočiny na akci Oprava cyklostezky ve 
Žďáře, Obnova zeleně na Zelené hoře a 
propagace památky UNESCO a Povodí 
rybníka Velký Posměch a Velký 
Žďárský – projektová dokumentace. 

Mat.č.704/2020/RÚP Ing. Škodová 



 

28. Smlouvy se spol. GasNet a E.ON 
Anotace: 
Uzavření smlouvy mezi městem a s.r.o. 
GasNet o podmínkách napojení 
v lokalitě ulice Nádražní, smlouvy s a.s. 
E.ON o přeložce distribučního zařízení 
u propojení ul. Jamská - OC Saller a 
smlouvy s a.s.E.ON o připojení 
k distribuční soustavě BD ul. Sázavská. 

Mat.č.705/2020/RÚP Ing. Škodová 

29. Místní komunikace Jamská – převod na 
město 
Anotace: 
Záměr na převedení místní komunikace 
Jamská z majetku Kraje Vysočina na 
město. 

Mat.č.706/2020/RÚP Ing. Škodová 

30. Smlouva MA 21 
Anotace: 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Žďár nad Sázavou 
a Krajem Vysočina. 

Mat.č.692/2020/STA Ing. Mrkos, ACCA 

31. Návrh řešení škodní události 
Anotace. 
Projednání návrhu škodní komise na 
řešení škodní události na majetku 
města. 

Mat.č.707/2020/Taj JUDr. Hostomská 

32. 
Různé 

  

 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 45 - č.j. 700/2020/OP dne 1. 6. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- zrušení původního 
usnesení a vyhlášení 
nového záměru 
 

Z. a Z. M., Stržanov 
 
 

k.ú. Stržanov, ZR 2 
 

195/1 – ost.plocha 
- 35 m2 

Majetkoprávní vypořádání pozemku u 
RD – zbytková část bývalé cesty 

b) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru na 
změnu původního záměru 
 

O. P., Řečice k.ú. Město Žďár 
ul. Špálova, ZR 7 

4669/1 – ost.pl. –nově dle 
GP pozemky 
4669/99 – zast.pl.- 70 m2 
4669/100 – ost.pl. – 12 m2

4669/101 – ost.pl. – 66 m2

 

Majetkoprávní vypořádání pozemků 
po přístavbě RD (původně přestavba 
bývalé kotelny u BD na RD) 

c) Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru na 
změnu podmínek 
původního záměru 
 

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 

d) 
 

Pronájem a výpůjčka 
pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

Ing. T. K. 
R. Ch., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Okružní, ZR 3 
 

894 – ost.plocha 
- zahrádka - 17,5 m2 
- zatravněno - 52,5 m2 

Zahrádka a údržba pozemku u BD 

e) 
 

Pronájem a výpůjčka 
pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

V. a M. B., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Luční, ZR 5 
 

2759 – ost.plocha 
- zahrádka - 8 m2 
- zatravněno - 42 m2 

Zahrádka a údržba pozemku u BD 

f) 
 

Výpůjčka pozemku 
- schválení 

Žijeme Žďárem, z.s., ZR 
 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Farská humna, 
ZR 1 
 

137/1 – ost.plocha 
- cca 2600 m2 

Veřejně prospěšná akce – Bleší trh 

g) 
 

Smlouva zakládající 
právo provést stavbu 
- schválení 

Vamafil, spol. s r.o., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská 

9513/1, 9513/2, 9518/5 Výstavba zpevněné plochy – 
komunikace v rámci Přístavby výrobní 
a skladové haly 
 



h) 
 

Nabytí vlastnického práva 
ke komunikaci a VO 
- schválení Kupní 
smlouvy 
 

Theiareal, s.r.o., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Novoměstská, 
ZR 1 
 

na části 4669/90 vč. 2 ks 
VO a na 4976/3 vč. 1 ks 
VO 

Převod stavby komunikace pro pěší a 
3 ks veřejného osvětlení, 
vybudovaných v rámci stavby 
Obchodní centrum Novoměstská 
 

i) 
 

Smlouva o vzájemné 
spolupráci 
- schválení 
 

ZP Ostrov, a.s., Ostrov 
nad Oslavou 

k.ú. Město Žďár 
lok. Vetla, ZR 1 

podél cesty na pozemcích 
9820, 9825, 9814, 9807, 
9783 
 

Neobhospodařování pozemků  podél 
obnovené polní cesty  

j) 
 

Věcné břemeno 
- schválení  

F. a J. A., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Jungmannova , 
ZR 1 
 

2185 Kanalizační přípojka pro č.p. 125/2 – 
RD, ul. Bezručova, ZR 2 
 

k) Věcné břemeno 
- schválení  

Společenství vlastníků 
domu Lesní 245, ZR 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Lesní, ZR 2 
 

570/13, 1147/1 Nové lodžie v rámci stavebních úprav 
bytového domu 
 

l) 
 

Prodej pozemku 
- zrušení usnesení a 
zrušení záměru 

M. T., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Novoměstská,  
ZR 1 

část 5055/1 – orná půda  
– nově dle GP 5055/8 ve 
výměře 800 m2  

Umístění skladu pro internetový 
prodej motocyklových pneumatik – 
rozšíření areálu společnosti 
 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 45 pro ZM č.j. 701/2020/OP dne 1. 6. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí pozemku  

- schválení 
Ing.O. B. Blatiny  
J. B., ZR 
J. K., ZR 
Ing. M. P., ZR 
M. S., ZR 
D. Š.,Makotřasy 
Marco,spol.s r.o., ZR 
SLaFO,v.o.s., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, ZR  
 

6150 – zastavěná plocha 
a nádvoří - 252 m2 

Realizace akce – Nádražní – městská 
třída dle architektonické soutěže 
 

b) Nabytí pozemku 
- schválení Smlouvy o 
bezúplatném převodu 
vlastnického práva 
k nemovitým věcem 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

75/33 – ost.pl. - 532 m2 
75/37 – ost.pl. -  132 m2 
75/53 – ost.pl. –   33 m2 
75/55 – ost.pl. –   16 m2 

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

c) Směna pozemků 
- schválení 
 
 
Zřízení věcného břemene 
- schválení 
 

CONGRESSUS-HOTEL 
s.r.o., Brno 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Kovářova, ZR 1 

část 2052 – ost.pl.- nově 
dle GP pozemky 
2052/12 - ost.pl. - 473 m2 
2052/14 - ost.pl. -   45 m2, 
2052/15 – ost.pl. -  39 m2,  
a část 2055/11 – ost.pl. 
- nově dle GP pozemky 
2055/44 – ost.pl. - 15 m2, 
2055/46 – ost.pl. - 68 m2, 
2055/47 – ost.pl. – 3 m2  
za 
2048/1 – ost.pl. – 35 m2 
2056 – ost.pl. - 76 m2 
část 2061 a část 2066 – 
ost.pl.– nově dle GP 
pozemky 
2061/2 – ost.pl. - 38 m2 
2066/2 – ost.pl.– 50 m2 

Majetkoprávní řešení vztahů  
- přeložka chodníku, úpravy veřejného 
parkoviště a parkoviště pro objekt 
v rámci revitalizace hotelu Jehla na 
bytový komplex 
 
Zřízení VB ve prospěch města pro 
veřejné parkování na pozemcích nově 
označených dle GP 2052/13 a 
2055/45 ve vlastnictví společnsti 
Congressus-hotel s.r.o., Brno  



d) Směna pozemků  
- schválení Smlouvy 
 

K. V., Bukovice 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6468 – zast.pl.- 1260 m2  
6469/1 – ost.pl.-3211 m2 
za 
část 6984/3 – ost.pl. 
část 6985/2 – ost.pl.  nově 
dle GP 6984/3 
- ve výměře 6657 m2  
 

Výstavba propojovací komunikace 
Jihlavská - Brněnská, ZR 

e)  Prodej pozemků 
- uzavření Dodatku č. 1 
Kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení předkupního 
práva 
 

Kovo Koukola Invest, 
s.r.o., Brno 

k.ú. Město Žďár 
PZ Jamská, ZR 1 
 
 

 9525/9 - 2960 m2 
 

Realizace podnikatelského záměru – 
výstavba vícepatrové budovy pro 
vývojové a administrativní pracovníky 
a částečně jednopatrová hala pro 
vývoj, výrobu a testování CNC strojů, 
automatizačních zařízení, speciálních 
obráběcích nástrojů a softwarů 
 

f) Prodej pozemku 
- schválení dodatku č.2 
ke Kupní smlouvě a sml.o 
zříz.předk.práva - 
prodloužení termínu  
k dokončení stavby 
- schválení 
 
 

K. V. 
Nové Město na Mor. 

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

 9518/11 - 2082 m2  Výstavba kanceláří a skladovací haly 

 



 
 

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 

1905/33/33

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
b) 

Změna trvání 
doby nájmu  

55,96 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1829/27/11

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
c) 

Změna trvání 
doby nájmu 

55,96 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Revoluční 

1829/27/15

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
d) 

Smlouva o 
nájmu bytu 

55,96 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Libušínská 
204/13/56

 
40,34 m2 

 
bydlení DPS 

 
e) 

Žaloba na 
vyklizení bytu 

55,96 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/22

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
f) 

Vyhlášení 
záměru na 
pronájem 
prostor 
sloužících 
podnikání 

 
dle nabídky 

zájemce 

ZR 5 
Na Úvoze 

766/15 

 
restaurace 
101,70 m2 

sklad 
35,33 m2 

 
prostory určené pro 
podnikání 

 
g) 

Vyhlášení 
záměru na 
pronájem 
prostor sklepa 

 
dle nabídky 

zájemce 

ZR 2 
Santiniho 4/4 

 
sklep 

cca 20 m2 

 
prostory určené pro 
skladování 

 
h) 

Vyhlášení 
záměru na 
pronájem 
prostor garáže 

 
dle nabídky 

zájemce 

ZR 1 
Veselská  

par.č. 193/1 

 
garáž 
18 m2  

 
prostory určené pro 
garážování 


