
POŘAD 
49. schůze rady města konané dne 27.07.2020 

 

1. Sociálně zdravotní pomezí 
Anotace: 
Kraj Vysočina realizuje projekt 
„Tvorba systému sociálně 
zdravotního pomezí v Kraji 
Vysočina“. V rámci tohoto projektu 
zřizuje i koordinátory pomoci  při 
jednotlivých obcích s rozšířenou 
působností, tj. i ve Žďáře nad 
Sázavou. 

Mat.772/2020/OS p. Říčanová 

2. Pověření výkonem 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. 

Mat.774/2020/OS p. Říčanová 

3. Petice ul. Pelikánova – zeleň 
Anotace: 
Odpověď na petici ohledně zeleně na 
ulici Pelikánova. 

Mat.773/2020/KS Ing. Wurzelová 

4. Monitoring finančního řízení PO – 
čtvrtletní zpráva 
Anotace: 
Na základě úkolu z rady města č. 58, 
usnesení 915/2017/taj.  
je předkládána čtvrtletní zpráva  
o stavu finančního řízení a kontroly 
v příspěvkových organizacích města 
z SW Croseus. 

Mat.775/2020/OFKIA Ing. Bořilová 

5. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 

Mat.776/2020/OP JUDr.Prokopová,Ph.D. 

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

Mat.777/2020/OP JUDr.Prokopová,Ph.D. 

7. Letní kino 2020 
Anotace: 
Kultura Žďár PO žádá o převod 
finančních prostředků alokovaných 
na akci Odpoledne s dechovkou na 
Letní kino 2020. 

Mat.755/2020/Kultura Ing. Lorencová 
 

8. Žádost o dočasné snížení 
nájemného 
Anotace: 
Kultura Žďár PO žádá zřizovatele o 
dočasné snížení nájemného 
z důvodu zavedení pandemických 
vládních opatření a tím pozastavení 
kulturní i hospodářské činnosti 
organizace v 1. pololetí 2020. 

Mat.756/2020/Kultura Ing. Lorencová 



9. Změna ceníku krátkodobých 
podnájmů 
Anotace: 
Kultura Žďár PO žádá zřizovatele o 
schválení ceníku krátkodobých 
podnájmů s platností od 1.10.2020 
dle předloženého návrhu. 

Mat.757/2020/Kultura Ing. Lorencová 

10. Rozpočtové opatření č. 2 PO 
Knihovna Matěje Josefa Sychry, 
Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
PO KMJS Žďár n. S. předkládá radě 
města návrh rozpočtového opatření 
č. 2. 

Mat.771/2020/KMJS Mgr. Kratochvíl 

11. Poskytnutí záruky ke smlouvě  
o úvěru s Československou 
obchodní bankou, a.s.  
Anotace: 
Poliklinika Žďár nad Sázavou žádá  
o poskytnutí záruky ke smlouvě  
o úvěru s Československou 
obchodní 
bankou, a. s.  
Úvěr ve výši 2,5 mil. Kč je 
poskytován jako dofinancování 
pořízení nového skiagrafického 
rentgenu. 

Mat.778/2020/Pol. Ing. Komínková 

12. Různé   

 



Obsah majetkoprávních jednání RM č. 49 - č.j. 776/2020/OP dne 27. 7. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Pronájem pozemku 

- vyhlášení záměru 
 

P. Š., ZR k.ú. Stržanov část 3/1 – ost.pl., 
ost.kom.  
– cca 45 m2 

Umístění stavebního materiálu 
v rámci rekonstrukce RD č.p. 74 

b) Pronájem pozemku 
- vyhlášení záměru 

Vlastní podnět 
 
 
 

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

137/1 – ost. pl.  
– cca 500 m2  

Provozování lehkého občerstvení – 
bistro nebo kavárna s programovou 
nadstavbou, veřejné WC 
 

c) Pronájem pozemku 
- schválení  
 

AUTO…s.r.o., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Dolní-Žižkova, 
ZR 1 
lokalita před Domem 
kultury 
 

část 2061/1 – 
ost.pl.,zeleň  
- cca 10 m2  

Umístění reklamního zařízení – 
výstava vozů 

d) 
 

Likvidace a vyřazení 
majetku 
- schválení 
 

Vlastní podnět k.ú. Město Žďár 
ul. Horní-Smetanova 
ul. Dolní-Žižkova 
ul. Dolní-Sázavská 
k.ú. Zámek Žďár 
ul. Bezručova 

semafory v křižovatkách 
a na náměstí, 
dynamický zpomalovací 
semafor 

Výměna semaforů za nové v rámci 
akce Dopravní telematika ZR 

 



 
 

Obsah byty a prostory sloužící podnikání: 
 
 
 

Bod Druh úkonu Nájemné Lokalita v 
ZR

  m2 
(rozsah)

Využití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 

Uzavření 
Smlouvy o 
nájmu bytu 

55,96 
Kč/m2/měs  

ZR  
Libušínská 
203/11/59

 
40,34 m2 

 
Bydlení DPS 

 
b) 

Ukončení 
Smlouvy o 
nájmu bytu 

55,96 
Kč/m2/měs  

ZR  
Libušínská 
203/11/56

 
40,34 m2 

 
Bydlení DPS 

 
c) 

Uzavření 
Smlouvy o 
nájmu bytu 

55,96 
Kč/m2/měs  

ZR  
Haškova 

2169/8/22

 
38,22 m2 

 
Bydlení DPS 

 
d) 

Uzavření 
Smlouvy o 
nájmu 
nebytového 
prostoru - 
garáže 

 
dle nabídky 

zájemce 

 
ZR 1 

Veselská 
par.č. 193/1 

 
18 m2  

 
prostory určené pro 

garážování 


