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ŽĎÁR NAD sfiz.AVOU 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJÚ 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

MATERIÁL PRO RADU MĚST A č. 51 

DNE: 7. 9. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 814/2020/0P 

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: Mlstostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěU,: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního Odbor školstvl, kultury, sportu a Odbor sociální: 
plánování: marketingu: 

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

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

Městská policie: Regionálnl 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) 

Smlouva o 55,96 ZR 
a) nájmu bytu Kč/m2/měs. Libušínská 20,53 m2 bydlení DPS 

204/13/63 
Vyhlášení 1 000 ZR 

b) záměru na Kč/m2/rok nám. 182,92 m2 Prostory určené pro 
pronájem Republiky podnikání 

1785/49 

a) Návrh usnesení 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 63, umístěného v bytovém domě 
č.p. 204, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku 
p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem K. C., bytem 
Ostrov nad Oslavou, dle předloženého návrhu. 

b) Návrh usnesení 
Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, 
které se nachází v objektu č.p. 1785, který je součástí pozemku parc.č. 3756, zastavěná 
plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, (DM centrum) o celkové výměře 182,92 m2 

Nebytový prostor je vhodný k provozování hostinské činnosti. Minimální výše nájemného je 
1.000 Kč/m2/rok. 



Bod a) Obsazení volného bytu v DPS 
Na základě doporučení sociálního odboru MěÚ ve Žďáře nad Sázavou předkládáme radě města ke schválení 
obsazení bytů v DPS následovně: 

Byt vel. 0+1, ul. Libušínská 204113/63, Žd'ár nad Sázavou 1 
Budoucí nájemci: pan K.C. 

bytem Ostrov nad Oslavou 

Návrh odboru sociálního a majetkoprávního: 
Sociální odbor doporučuje radě města ke schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 63, umístěném 
v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínské, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je 
součástí pozemku p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem K. C., bytem 
Ostrov nad Oslavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 15.09.2020. Sazba 
nájemného je 55,96 Kč/m2 • 

Návrh usnesení: 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 63, umístěného v bytovém domě č.p. 204, č.or. 13, 
Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 v k.ú. Město Žďár. 
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem K. C., bytem Ostrov nad Oslavou, dle předloženého návrhu. 

Bod bl Vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících podnikání 

Rada města na svém zasedání dne 24.8.2020 rozhodla o výpovědi části prostor sloužíclch podnikání, 
z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru uzavřené 
dne 29.1.2019, včetně Dodatku č. 1, a to s panem Jaroslavem Vlčkem, IČO 60411121, Štursova 1533/7,591 
01 Žďár nad Sázavou, který provozoval restauraci s názvem bar Dobré časy, nacházející se v objektu č.p. 
1785, který je součástí pozemku parc.č. 3756, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 49 ve 
Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, (DM centrum) o celkové výměře 
182,92 m2 

Z toho důvodu doporučujeme radě vyhlášení záměru. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok. 


