
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4 

 DNE:   14. 3. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO:   4/2019/OP/6 

 

NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání 

 

ANOTACE: 
 

Dle předložené tabulky 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání dle předloženého návrhu 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor majetkoprávní  

Předkládá: 

Rada města 

 



Obsah majetkoprávních úkonů ZM  - 4/2019/OP/6 dne 14.3.2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

- schválení změny 
záměru 

Vlastní podnět k.ú. Město Žďár 
ul. Barvířská, ZR 8 
lok. Klafar III 
 

8037/6 - 8037/31,  
8064/6, 8065/7, 8065/8 

Změna termínu pro vydání povolení 
umístění a provedení stavby a termínu 
pro vydání dokladu o užívání stavby – 
výstavba řadových rodinných domů 
 

b) Nabytí pozemku 
- schválení 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Vysocká, ZR 5 
 

2264/5 – ost.pl., 
ost.kom. – 409 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání chodníku 
v ulici Vysocká 
 
 

c) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
Mělkovice 

8605 – ost.pl., ost.kom. 
– 347 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání komunikace 
v lokalitě místní části Mělkovice 
 
 

d) 
 

Prodej pozemku 
- revokace 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Klafar III, ZR 8 

část p.č. 8037/2 – orná 
půda – cca 26 m2 

Výstavba nové trafostanice pro 
zásobování nové lokality rodinných 
domů elektrickou energií 
 

e) 
 

Prodej pozemků  
- Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě  
- schválení 
 

F. L.,  
Radostín n. Osl., 
L. S., 
Ostrov n. Osl. 
 

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

část 9035 – orná p. 
cca  - 454 m2  
 

Prodloužení termínu pro vydání povolení 
stavby - pozemek pro rozšíření firmy LS 
MONT s.r.o. – vybudování výrobní haly 
v PZ Jamská, ZR  

f) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

F. P., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Kosinkova, ZR 7 

část 4669/1 – ost.pl.  
-cca 195 m2 

Rozšíření zahrady u krajového ŘRD 

 



a) - Rada města dne 14. 1. 2019 vyhlásila záměr na změnu termínu pro vydání povolení 
umístění a provedení stavby a termínu pro vydání dokladu o užívání stavby, týkajících se 
výstavby řadových rodinných domů na ulici Barvířská, lokalita Klafar ve Žďáře nad 
Sázavou dle záměru č. Z-191/2017-OP a záměru č. Z-1/2018-OP s tím, že povolení 
umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2019 a doklad o užívání 
stavby bude vydán nejpozději do 30. 9. 2022.  

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 18. 12. 2018 do 17. 1. 2019. 
 
- Rada města dne 25. 2. 2019 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
změnu termínu pro vydání povolení umístění a provedení stavby a termínu pro vydání 
dokladu o užívání stavby, týkajících se výstavby řadových rodinných domů na ulici 
Barvířská, lokalita Klafar ve Žďáře nad Sázavou dle záměru č. Z-191/2017-OP a záměru 
č. Z-1/2018-OP s tím, že povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději 
do 30. 9. 2019 a doklad o užívání stavby bude vydán nejpozději do 30. 9. 2022.  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu termínu pro 
vydání povolení umístění a provedení stavby a termínu pro vydání dokladu o užívání 
stavby, týkajících se výstavby řadových rodinných domů na ulici Barvířská, lokalita Klafar 
ve Žďáře nad Sázavou dle záměru č. Z-191/2017-OP a záměru č. Z-1/2018-OP s tím, že 
povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2019 a doklad o 
užívání stavby bude vydán nejpozději do 30. 9. 2022.  

(příloha č. 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



b) - Kontrolou majetku ve vlastnictví města bylo zjištěno, že na pozemku p. č. 2264/5 – 
ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 409 m2 v k. ú. Město Žďár se nachází chodník z ul. 
Wonkova, ZR 1 na ul. Vysocká, ZR 5, který je v majetku města. Pozemek vlastní dle 
výpisu z katastru nemovitostí Česká republika s příslušností hospodařit Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha – Nové Město. 

 
Město Žďár nad Sázavou proto požádalo ÚZSVM o možnost bezúplatného převodu do 
majetku města. 
 
ÚZSVM s tímto převodem souhlasí a zaslal městu ke schválení v zastupitelstvu města 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
ÚZSVM/BZR/6884/2018 – BZRM včetně ověřovací Doložky. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s nabytím 
pozemku bez připomínek. 

 
- Rada města dne 25. 2. 2019 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 2264/5 – 
ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 409 m2 v k. ú. Město Žďár, na kterém se nachází 
chodník v majetku města z ul. Wonkova, ZR 1 na ul. Vysocká, ZR 5, z vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní 
pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 
1686/26, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku zastavěného 
chodníkem. 
Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/6884/2018 – BZRM včetně 
ověřovací Doložky, v předloženém znění. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí 
pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 2264/5 – ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře 409 m2 v k. ú. Město Žďár, na kterém se nachází chodník v majetku 
města z ul. Wonkova, ZR 1 na ul. Vysocká, ZR 5, z vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště 
Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 
1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku zastavěného chodníkem. 
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/6884/2018 – BZRM včetně ověřovací Doložky, 
v předloženém znění. 

(příloha č. 2) 
 

 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 2









JANTUP
Elipsa



c) - Kontrolou majetku ve vlastnictví města bylo zjištěno, že na pozemku p. č. 8605 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace ve výměře 347 m2 v k. ú. Město Žďár se nachází veřejná 
místní komunikace, která slouží jako přístupová cesta k nemovitostem ve vlastnictví 
fyzických osob a zároveň jako cesta pro pěší od autobusové zastávky do Mělkovic – 
místní části města Žďáru nad Sázavou. Tato cesta je v majetku města. Pozemek vlastní 
dle výpisu z katastru nemovitostí Česká republika s příslušností hospodařit Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha – Nové Město. 
 
Město má zájem na celkové opravě této přístupové cesty od silnice I. třídy I/19 do místní 
části Mělkovice včetně opravy železničního přejezdu. 

  
Z uvedených důvodů město Žďár nad Sázavou proto požádalo ÚZSVM o možnost 
bezúplatného převodu do majetku města. 
 
ÚZSVM s tímto převodem souhlasí a zaslal městu ke schválení v zastupitelstvu města 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č. ÚZSVM/BZR/76/2019 – BZRM včetně ověřovací Doložky. 

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí s nabytím 
pozemku bez připomínek. 

 
- Rada města dne 25. 2. 2019 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 8605 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 347 m2 v k. ú. Město Žďár, na kterém se 
nachází veřejná místní komunikace, sloužící jako přístupová cesta k nemovitostem ve 
vlastnictví fyzických osob a zároveň jako cesta pro pěší od autobusové zastávky do 
Mělkovic – místní části města Žďáru nad Sázavou, z vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště 
Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 
1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku zastavěného veřejnou 
místní komunikací. 
Rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. 
ÚZSVM/BZR/76/2019 včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí 
pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 8605 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 347 m2 v k. ú. Město Žďár, na kterém se nachází veřejná místní 
komunikace, sloužící jako přístupová cesta k nemovitostem ve vlastnictví fyzických osob 
a zároveň jako cesta pro pěší od autobusové zastávky do Mělkovic – místní části města 
Žďáru nad Sázavou, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště 
Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1 – za účelem majetkoprávního 
vypořádání vztahů k pozemku zastavěného veřejnou místní komunikací. 



Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. ÚZSVM/BZR/76/2019 včetně ověřovací 
Doložky, v předloženém znění.  

(příloha č. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 3











JANTUP
Elipsa



d) - V rámci budování elektrické sítě v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou je nutné 
vybudovat novou trafostanici, která bude tuto lokalitu zásobovat elektrickou energií. 
Z tohoto důvodu se společnost E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ 
CZ28085400, obrátila na město Žďár nad Sázavou s požadavkem na odprodej pozemku 
ve vlastnictví města pod novou trafostanicí. Jedná se o část pozemku p. č. 8037/2 ve 
výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:     
Bez připomínek. 

 
- Rada města dne 14. 1. 2019 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve 
výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem 
vybudování nové trafostanice, která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar 
III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií s tím, že přesná výměra bude 
určena po zaměření oddělovacím GP. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.  
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 15. 1. do 30. 1. 2019. 
 
Odůvodnění kupní ceny: 
vychází z ceny pozemku nabídnuté v e-aukci - vydraženo dne 16. 1. 2019, pozemku 
určeného pro výstavbu ŘRD v této lokalitě ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
příjem za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH 
 
- Rada města dne 28. 1. 2019 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti 
E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 
01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to části p. č. 8037/2 – orná 
půda ve výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem 
vybudování nové trafostanice, která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar 
III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií s tím, že přesná výměra bude 
určena po zaměření oddělovacím GP. 
- za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH 
 
- Zastupitelstvo města dne 7. 2. 2019 po projednání schválilo odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, 
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, 
IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře cca 26 
m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice, 
která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar III ve Žďáře nad Sázavou 
zásobovat elektrickou energií s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření 
oddělovacím GP. 
- za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH 



- Společnost E.ON Česká republika, a.s. však nesouhlasí se schválenou kupní 
cenou v ZM ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH a žádá o její snížení. 
 
- Z tohoto důvodu bylo městem objednáno zpracování znaleckého posudku. Dle 
zhotoveného ZP č. 4247/2019 ze dne 18. 2. 2019 Ing. F. T., ZR 2, byla část pozemku 
p.č. 8037/2 – orná půda ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár, určená pro výstavbu TS, 
oceněna takto: cena zjištěná činí 607 Kč/m2 a cena obvyklá stanovená porovnávací 
metodou činí 2.500 Kč/m2. 
 
- Dále byl zhotoven GP č. 4417-1/2019 ze dne 1. 2. 2019 pro rozdělení pozemku, kterým 
byla z pův. pozemku p. č. 8037/2 – orná půda oddělena část pozemku pro odprodej ve 
výměře 25 m2, která byla nově označena jako p. č. 8037/39 – orná půda ve výměře 25 
m2 – vše v k. ú. Město Žďár.  
 
Odůvodnění kupní ceny: 
odprodej pozemku za cenu obvyklou dle ZP stanovenou porovnávací metodou ve výši 
2.500 Kč/m2 včetně DPH  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
příjem za kupní cenu ve výši 2.500 Kč/m2 včetně DPH 
  
- ZM je předkládáno k projednání zrušení původního přijatého usnesení ve věci 
odprodeje pozemku a přijetí nového usnesení.   
V radě města bude tato změna projednána na zasedání dne 11. 3. 2019.   
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení:  
1.  Zastupitelstvo města ruší původní usnesení ZM ze dne 7. 2. 2019 v tomto znění: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ 
CZ28085400, a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár 
(dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec 
Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice, která bude novou stavební 
lokalitu rodinných domů Klafar III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií 
s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
- za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH 
 
2.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. 
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ 
CZ28085400, a to dle GP č. 4417-1/2019 ze dne 1. 2. 2019 pro rozdělení pozemku z 
části pův. p. č. 8037/2 – orná půda odděleného dílu ve výměře 25 m2, nově označeného 
jako p. č. 8037/39 – orná půda ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem 
vybudování nové trafostanice, která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar 
III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií  
- za kupní cenu obvyklou dle ZP stanovenou porovnávací metodou ve výši 2.500 Kč/m2 
včetně DPH  

(příloha č. 4) 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 4



e) - Dne 28. 3. 2018 byla mezi městem Žďár nad Sázavu a p. L. S. a p. F. L. uzavřena 
Smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které se město Žďár nad Sázavou zavázalo p. L. a 
S., za podmínek ve smlouvě uvedených, prodat část pozemku p. č. 9035 - orná půda ve 
výměře cca 454 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, vyznačenou v mapovém 
podkladu, který je součástí této smlouvy (dále i předmětný pozemek), za kupní cenu ve 
výši 600 Kč/m2 (bez DPH) za účelem výstavby novostavby objektu výrobní haly v souladu 
s povolením, vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. 

 
Po projednáních v souvislosti s přípravou průmyslové zóny Jamská 2 byla navržena 
změna umístění objektu výrobní haly. Nově v souladu s tímto umístěním, výrobní hala 
nebude zasahovat do části pozemku p. č. 9035 v k. ú. Město Žďár, nýbrž zasáhne do 
části pozemků p. č. 9034/1 a p. č. 9012 v k. ú. Město Žďár. 
 
Z tohoto důvodu byl radě města předložen návrh na vyhlášení záměru na změnu 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, s tím, že dojde ke změně převodu pozemku p. č. 
9035 v k. ú. Město Žďár za část pozemků p. č. 9034/1 a p. č. 9012 v k. ú. Město Žďár 
s tím, že kupní cena bude stanovena ve výši 600 Kč/m2 (bez DPH), za část pozemku ve 
výměře 454 m2 a zbývající výměra pozemků, přesahující výměru stanovenou smlouvou o 
budoucí kupní smlouvě a která bude dotčena výstavbou výrobní haly za 1.000 Kč/m2 (bez 
DPH). 
 
Aby  investor mohl započít s přípravou povolení stavby výrobní haly, byla navržena ke 
schválení Smlouva o právu stavby, která bude podkladem pro vydání povolení stavby a 
následně bude upravena dodatkem ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, popřípadě 
smlouvou kupní.  
 
Dále v čl. II. „Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy“ Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě ze dne 28. 3. 2018 je m.j. ujednáno, že: V případě, že pravomocné povolení 
stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2019, pozbývá tato smlouva platnosti. 
Vzhledem ke shora uvedené změně záměru požádali zároveň budoucí kupující o 
prodloužení termínu pro vydání pravomocné povolení stavby, a to nejpozději do 
31.12.2019. 
 
- Rada města dne 25. 2. 2019 po projednání přijala níže uvedené usnesení: 
1. Rada města vyhlašuje záměr na změnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která byla 
uzavřena dne 28. 3. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. L., bytem Radostín 
nad Oslavou a p. L. S., bytem Ostrov nad Oslavou, a to tak, že dojde ke změně v prodeji 
pozemků - místo původně schválené p. č. 9035 v k. ú. Město Žďár nově prodej části 
pozemků p. č. 9034/1 a p. č. 9012 v celkové výměře cca 715 m2 v k. ú. Město Žďár (dle 
mapového podkladu) s tím, že kupní cena bude stanovena ve výši 600 Kč/m2 (bez DPH) 
za část pozemků ve výměře 454 m2 a zbývající výměra pozemků cca 261 m2, přesahující 
výměru stanovenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě, a která bude dotčena výstavbou 
výrobní haly - za 1.000 Kč/m2 (bez DPH). 
Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů. 

 
2. Rada města schvaluje Smlouvu o právu stavby, která bude uzavřena mezi městem 
Žďár nad Sázavou a p. F. L., bytem Radostín nad Oslavou a p. L. S.,  bytem Ostrov nad 
Oslavou, v předloženém znění. 

 
3. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze 
dne 28. 3. 2018, mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. L., bytem Radostín nad 
Oslavou a p. L. S.,  bytem Ostrov nad Oslavou s tím, že schvaluje prodloužení termínu 
pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 31. 12. 2019, v předloženém 
znění. 



RM doporučuje ZM ke schválení uzavření shora uvedeného Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 28. 3. 2018.  
 
- Záměr na změnu smlouvy v prodeji pozemků bude zveřejněn na úřední desce města 
v době od 26. 2. do 13. 3. 2019. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
budoucí kupní smlouvě ze dne 28. 3. 2018, mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. L., 
bytem Radostín nad Oslavou a p. L. S., bytem Ostrov nad Oslavou s tím, že schvaluje 
prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 
31.12.2019, v předloženém znění.  

(příloha č. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy 

uzavřený mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
na straně jedné (dále jen budoucí prodávající) 
 
a 
 
Františkem Lavickým, r.č. , bytem 594 44  a 
Liborem Skryjou, r.č. , bytem 594 45 
na straně druhé  (dále jen budoucí kupující) 
 
 
 
Budoucí prodávající a budoucí kupující uzavřeli 28.3.2018 Smlouvu o uzavření budoucí kupní 
smlouvy  předmětem které byla dohoda účastníků, že při splnění podmínek v této smlouvě 
stanovených prodá budoucí prodávající budoucím kupujícím část pozemku p.č. 9035, orná půda 
ve výměře cca 454 m2,  v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, vyznačenou v mapovém 
podkladu, který je součástí této smlouvy (dále i předmětný pozemek) za kupní cenu ve výši 600 
Kč/ m2 (bez DPH) a budoucí kupující se zavazují na tomto pozemku za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou, postavit novostavbu objektu výrobní haly v souladu s povolením, 
vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou (dále jen Smlouva).  
 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předpoklady pro uzavření kupní 
smlouvy s tím, že čl. II. ve znění:  
 

II. 
Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy 

Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena po právní moci stavebního povolení 
vydaného na stavbu (popřípadě po uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo jiného povolení 
stavby) dále jen povolení stavby, na výzvu budoucích kupujících a to nejpozději do 20 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy budoucích kupujících budoucímu prodávajícímu a 
schválení v nejbližším zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou, které se bude konat po 
doručení výzvy budoucích kupujících, nejpozději však do zahájení řízení o povolení užívání 
stavby (kolaudační souhlas apod.). 
V případě, že  pravomocné povolení  stavby nebude vydáno nejpozději do 31.3.2019 pozbývá 
tato smlouva platnosti. 
 
se mění následovně: 
 

II. 
Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy 

Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena po právní moci stavebního povolení 
vydaného na stavbu (popřípadě po uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo jiného povolení 
stavby) dále jen povolení stavby, na výzvu budoucích kupujících a to nejpozději do 20 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy budoucích kupujících budoucímu prodávajícímu a 
schválení v nejbližším zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou, které se bude konat po 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 5



doručení výzvy budoucích kupujících, nejpozději však do zahájení řízení o povolení užívání 
stavby (kolaudační souhlas apod.). 
V případě, že  pravomocné povolení  stavby nebude vydáno nejpozději do 31.12.2019 pozbývá 
tato smlouva platnosti. 
 
V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna. 
 
Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
14.3.2019, usnesením č.j. ………… 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………….. 
Ing. Martin Mrkos,  ACCA     
starosta města Žďáru nad Sázavou    budoucí kupující 
za budoucího prodávajícího      
 
       
 
       ……………………………………. 
       
       budoucí kupující 
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f) - Ing. F. P., bytem ZR 7, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 195 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem 
rozšíření zahrady p. č. 4255 u RD č.p. 2220 na p. č. 4254 v k. ú. Město Žďár v lokalitě 
sídliště „Vodojem“ ul. Kosinkova, ZR 7. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Nesouhlasíme. V území se řeší směna pozemků pro cestu přes hráz Göttlerova rybníku. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Bez připomínek. 
 
- RM na zasedání dne 11. 3. 2019 bude předloženo k projednání níže uvedené usnesení: 
Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad 
Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 195 m2 (dle 
mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady p. č. 4255 u RD 
č.p. 2220 na p. č. 4254 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ ul. Kosinkova, ZR 
7. 

 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 
– ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 195 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město 
Žďár – za účelem rozšíření zahrady p. č. 4255 u RD č.p. 2220 na p. č. 4254 v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ ul. Kosinkova, ZR 7. 

 (příloha č. 6) 
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