
POŘAD 
46. schůze rady města konané dne 15.06.2020 

 

1.                                         Prodej nepotřebného majetku 
Anotace: 
V souladu s Pravidly zřizovatele bod 4.2 
žádá PO Poliklinika o písemný souhlas 
s prodejem majetku. 

Mat.726/2020/Pol. Ing. Komínková 

2. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.717/2020/OP JUDr. Prokopová, Ph.D. 

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

Mat.718/2020/OP JUDr. Prokopová, Ph.D. 

4. Určení lhůty k předložení akcií 
k výměně 
Anotace: 
Určení lhůty k předložení akcií 
společnosti SATT a.s., se sídlem 
Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 607 
49 105 k výměně. 

  Mat.719/2020/OP JUDr. Prokopová, Ph.D. 

5. Vyřazení majetku – odpis pohledávek 
Anotace: 
Vyřazení nefunkčního a 
nepotřebného hmotného majetku, odpis 
nedobytných pohledávek, věci nalezené 
a předané MěÚ v r. 2016 

Mat.727/2020/OP JUDr. Prokopová, Ph.D. 

6. Volba členů představenstva a dozorčí 
rady spol. SATT a. s.  
Anotace: 
Volba členů představenstva a dozorčí 
rady společnosti SATT, a.s. 

Mat.720/2020/OP JUDr. Prokopová, Ph.D. 

7. Zpráva o nouzovém stavu v ORP 
Žďár n. S. 
Anotace: 
Zpráva informuje o činnosti Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, Krizového 
řízení v době nouzového stavu 
vyhlášeného Vládou České republiky dle 
zákona č. 240/2000 Sb. Krizový zákon 
v časovém úseku 12. března až 17. 
května 2020.   

Mat.731/2020/KŘ PhDr. Mgr. Pospíchal 

8. Vyhodnocení dotačního programu 
Dotace rady města 2020 
Anotace: 
Vyhodnocení dotačního programu rady 
města, schválení veřejnoprávní smlouvy, 
pověření starosty města uzavřením 
těchto smluv s jednotlivými žadateli 

Mat.721/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

9. Aktualizovaný Místní plán inkluze 
Anotace: 
Schválení aktualizovaného Místního 
plánu inkluze pro období 2020-2023. 

Mat.722/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 



10. Ceník půjčování kol v TIC 
Anotace: 
Schválení ceníku půjčování, nájemního 
řádu a smlouvy o pronájmu jízdního kola 
a smlouvy o pronájmu jízdních kol 
v Turistickém  informačním centru ve 
Staré radnici. 

Mat.730/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

11. Částečná revokace usnesení rady 
města č. 694/2020/ŠKSM 
 – Individuální dotace sport 
Anotace: 
Částečná revokace usnesení rady města 
č. 694/2020/ŠKSM – Individuální dotace 
sport. 

Mat.734/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

12. Dar SKLH z. s. 
Anotace: 
Žádost Sportovního klubu ledního hokeje 
Žďár nad Sázavou z. s. o finanční 
podporu. 

Mat.736/2020/ŠKSM Mgr. Sedlák 

13. Dodatek č. 1 Telematika 
Anotace: 
Dodatek smlouvy na realizaci akce 
Dopravní telematika ZR 

Mat.723/2020/KS Ing. Wurzelová 

14. Smlouva komunikace SATT 
Anotace: 
Smlouva o technických službách – 
Údržba v návaznosti na rámcovou 
dohodu o technických službách se SATT 
a.s. 

Mat.724/2020/KS Ing. Wurzelová 

15. Krátkodobé smlouvy  
na výpůjčku / nájem pro akce 
podporované městem 
Anotace: 
Návrh smluv na jednodenní výpůjčky 
pozemků pro městem podporované 
veřejně prospěšné akce. 

Mat.725/2020/KS Ing. Wurzelová 

16. Částečná revokace usnesení  
č. 1472/2018/OS 
Anotace: 
Částečná revokace usnesení  
č. 1472/2018/OS v doplnění a aktualizaci 
Smlouvy o partnerství s finančním 
příspěvkem pro projekt „Cesta k lepšímu 
bydlení“ reg. č.  
CZ 03.2.60/0.0/0.0/16_00773 

Mat.728/2020/oPr Ing. Prokop 

17. Právní akt projektu Revitalizace 
stezky kolem rybníka Konvent 
Anotace: 
Předložení právního aktu – Registrace 
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – 
ze strany SFŽP na  realizace projektu – 
„Revitalizace stezky kolem rybníku 
Konvent“ reg. č. 

Mat.733/2020/oPr Ing. Prokop 



CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010807 

18. Rozvoj cyklodopravy – změnové listy 
Anotace: 
Rada města schvaluje Změnové listy 
„Rozvoj cyklodopravy, Žďár nad 
Sázavou“ 

Mat.729/2020/RUP Ing. Škodová 

19. Doplnění pořadníku DPS 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má k dispozici 
celkem 213 bytů v DPS. Ročně požádá 
o přidělení bytu v DPS asi 50 klientů. Při 
splnění všech kritérií jsou zapsáni do 
seznamu uchazečů, z něhož vybíráme 
zájemce s nejvyšším předpokladem 
využití pečovatelské služby. Z těchto 
osob je sestaven pořadník schvalovaný 
radou města. 

Mat.732/2020/OS Ing. Krábek 

20. Různé   

 

 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 46 – č.j. 717/2020/OP dne 15. 6. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
 

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) 

b) Prodej pozemku 
- schválení Dodatku č. 2 
Kupní smlouvy a smlouvy  
o zřízení předkup. práva  

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 a dokončení stavby 

c) Směna pozemků 
- schválení Směnné 
smlouvy a smlouvy o 
zřízení práva věcného 
břemene 
 
 
 
 

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 Směnné 
smlouvy 
 

ČR, příslušnost 
hospodařit s maj. státu 
Státní pozemkový úřad 
Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Novoměstská 
PZ Jamská II, ZR 1 
 
k.ú. Stržanov, ZR 2 
 

4992 – orná půda 
- 947 m2 
 
290/19 – orná půda 
- 2142 m2 

Pozemek pro výstavbu v PZ Jamská II 
za pozemek k zemědělskému 
obhospodařování v pachtu  
 
 

e)  Prodej pozemku 
- vyhlášení záměru 
 

AUTO…s.r.o., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, ZR 6 
 

6207 – ost.pl. - 669 m2 
 

Realizace záměru – dokončení areálu 
prodeje a servisu vozidel 
 



f) Pronájem pozemku 
- schválení 

B. J., ZR 
 
 
 

k.ú. Město Žďár,  
ul. Jihlavská, ZR 1 

6566 – zast. pl.  
– 18 m2  

Stávající stavba Prefa garáže 
v lokalitě u Zdaru 
 

g) Věcné břemeno 
- schválení 

Ing. A. J. a  
Mgr. J. J., ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Makovského,  
ZR 7 

4669/1 Vodovodní a kanalizační přípojka k 
RD 
 

h) Věcné břemeno 
- schválení Dodatku č. 1 
Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení VB 

Společenství vlastníků 
domu Revoluční 7-15, 
ZR, statutární orgán 
Zelená hora, SBD, ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 

1066/3 Stavební úpravy obytného domu  - 
provedení předsazených betonových 
lodžií a oprava hromosvodu – 
prodloužení platnosti smlouvy 
 

i) Věcné břemeno 
- schválení po zaměření 
GP 

SATT a.s., ZR k.ú. Město  Žďár, 
 ul. Hrnčířská, ZR 8 
lok. Klafar III 
 

8003, 8004, 8037/1, 
8037/2, 8037/52, 8037/54, 
8065/6 

Stavba Žďár nad Sázavou – Klafar – 
ul. Hrnčířská, Libická – novostavba 
horkovodu 
 

j) Smlouva o převodu 
některých práv a 
povinností z rozhodnutí o 
umístění stavby 
- schválení 
 

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

 Postoupení práv a povinností 
stavebníka (město Žďár n.S.) pro 
stavbu SO 400 Kabelové rozvody 
PVSEK, vyplývající z rozhodnutí o 
umístění stavby Technická a dopravní 
infrastruktura pro průmyslovou oblast 
Jamská II, ZR 
 

k) Věcné břemeno 
- schválení  

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

Viz text Podzemní komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě – stavba 
11010-095841 – 0256/20 PZ Jamská 
ZRNS_OK et.1 

l) Nákup výpočetní techniky 
s příslušenstvím  
– schválení Kupní 
smlouvy 
 

XANADU a.s., Praha k.ú. Město Žďár 
ul. Žižkova, ZR 1 
 

Movité věci  
- 10 ks - noteboky 
- 10 ks - dokovací stanice 
- 10 ks - brašny 

Dodávka výpočetní techniky 
 

 



 
 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR

  m2 
(rozsah)

Využití 

 
 
 
 
 

 
a) 

Vyhlášení 
záměru na 
pronájem bytu 

55,96 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1825/11/6

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
b) 

Uzavření 
smlouvy o 
nájmu bytu 

55,96 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/19

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
c) 

Výpověď nájmu 
bytu 

55,96 
Kč/m2/měs. 

ZR  
Brodská 

1936/35/1

 
31,00 m2 

 
bydlení  

 
d) 

Vyhlášení 
záměru 
na pronájem 
nebytových 
prostor 

 
1000 

Kč/m2/rok 
 

 
ZR 

Dolní 165/1 

 
dle volných 
kanceláří 

 
prostory určené pro 
podnikání 


