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Město Žďár nad Sázavou 

ZÁPIS 
ze 103. schůze rady města konané dne 

01.07.2022 
 
Počet přítomných členů: 6 
 
Omluveni: PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil  
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Radek Zlesák 
 
Schválený pořad 103. schůze rady města: 
 
1. Memorandum o vzájemné spolupráci při výsadbě, údržbě a obnově zeleně ve městě  

– CETIN a.s.   
2. Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina 
3. Vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele „Místní komunikace Jamská – nákupní park“. 
4. Výběr dodavatele Rekonstrukce rybníku Velký Posměch   
5.  Návrh na zvýšení vstupného – Moučkův dům 
6. Různé: Týdenní svoz popelnic v letním období 

  
 

PŘEHLED USNESENÍ 
 

1. Usn. 103/2022/SRI/1 
Memorandum o vzájemné spolupráci při výsadbě, údržbě a obnově zeleně ve 
městě – CETIN, a. s. 
Rada města po projednání schvaluje předložený návrh Memoranda o vzájemné 
spolupráci při výsadbě, údržbě a obnově zeleně ve městě – CETIN, a. s.  
 
       Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 
 

2. Usn. 103/2022/SRI/2 
Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace, která bude 
uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina na akci „ Zvýšení kybernetické 
bezpečnosti“ a na akci „Park Klafar – vodohospodářské řešení“ v předloženém 
znění a pověřuje starostu města jejich podpisem. 
 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 
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3. Usn. 103/2022/SRI/3 
Vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Jamská – 
Nákupní park“ 
Rada města po projednání schvaluje vyhlášení zadávacího řízení na stavební 
práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „Místní 
komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad Sázavou“ včetně zadávacích 
podmínek, a komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. 
 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 
 
 

4. Usn. 103/2022/SRI/4 
Výběr dodavatele Rekonstrukce rybníku Velký Posměch 
Rada města po projednání schvaluje výběr dodavatele a pověřuje starostu 
k uzavření smlouvy o dílo. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 
 
 

5. Usn. 103/2022/ŠKSM/5 
Návrh na zvýšení vstupného – Moučkův dům 
Rada města po projednání schvaluje návrh na zvýšení vstupného do expozice 
Regionálního muzea Žďár nad Sázavou umístěné v Moučkově domě. 
 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 
 
 

6. Různé 
Ústní zpráva 
Změna intervalu svozu KO v letním období 
Rada města schvaluje změnu čtrnáctidenního svozu komunálního odpadu na 
svoz týdenní v době letního období od 04.07.2022 do 30.09.2022. 

 
       Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 
 
 
Ověřovatel: Ing. Radek Zlesák v. r.  

 
 
 
 
 
        
Ing. Martin Mrkos, ACCA   v. r.                     Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.  
      starosta města                        místostarostka města 

 
 
 

                Rostislav Dvořák v. r.  
                místostarosta města 
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