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DNE: 31. 10.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 8/2019/0P/12 

NÁZEV: 

Nabytí a využití části hotelu FIT 

ANOTACE: 
Nabytí a využití objektu č. p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a 

nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 - "hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města, s ohledem na jiné priority, které město Žďár nad Sázavou v současné době 
řeší , rozhodlo, že nebude usilovat o nabytí části objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. 

č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 

1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1- .. hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města : 

Tajemník ~ěU , Usek tajemníka a 
správy MěU : 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finančn í: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

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

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

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízen í: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města : 

Zpracoval: Předkládá: 

majetkoprávní odbor Rada města 



Název materiálu: Nabytí a využití části hotelu FIT 

Počet stran: 2 

Počet příloh: 1 

Popis 
Nabytí a využití objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 1 -"hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

Geneze případu 
Město Žďár nad Sázavou jako jednu z možností využití nemovitostí ve Žďáře nad Sázavou pro 
potřeby města zvažovalo nabytí části objektu č.p . 1687, který je součástí pozemku p.č . 349, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve 
Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 - "hotel Fit". 
Využití bylo zvažováno zejména při projednávání sociálního bydlení ve Žďáře nad Sázavou. V 
materiálu číslo 1520/2018/0S pro radu města, která se konala dne 23.4.2018, byly pro sociální 
bydlení uvedeny následující možnosti využití: 
Přestavba části Hotelu FIT 
Podmínka realizace - nákup poloviny budovy a investice pro vybudování bytů . V horních patrech 
lze zřídit sociální bydlení z dotace a následně další postupná rekonstrukce a naplňování vize. 
Objekt je dnes z větší části pronajatý a dá se tedy počítat s příjmy z těchto pronájmů . Tyto příjmy 
by mohly generovat prostředky na postupnou rekonstrukci objektu. 
V budově by mimo sociální byty mohlo nově sídlit ředitelství příspěvkové organizace Sociální 
služby města Žďár nad Sázavou, čímž by se uvolnily kapacity pro potřeby Domu klidného stáří, 
kde ředitelství sídlí. Další prostory by mohly být využívány např. Oblastní charitou Žďár nad 
Sázavou, která dnes sídlí v budově Hotelového domu Morava, či Klubem seniorů sídlící v budově 
České pojišťovny v Dolní ulici. Uvolněné prostory v těchto objektech města by se mohly 
pronajmout. Na přilehlém pozemku za objektem Hotelu FIT by mohla vzniknout další parkovací 
místa pro potřeby objektů na Doležalově náměstí (Městské divadlo, sokolovna, ZUŠ apod.). Vyřešil 
by se tak letitý problém města . 

Ve 4. podlaží objektu by mohlo vzniknout celkem 8 bytů o dispozicích 1 +kk. 

Vlastníkem tohoto objektu je Agrovysočina, a.s., Zarybník 516, Měřín . Předseda představenstva 

této společnosti zaslal městu Žďár nad Sázavou žádost o vyjádření , zda má město Žďár nad 
Sázavou zájem o koupi budovy "hotelu Fit" s tím, že v případě nezájmu města budou rozhodovat o 
realizaci dalších záměrů s touto budovou. 
Vlastník objektu nesdělil kupní cenu, za kterou by nemovitost městu prodal. Při stanovení kupní 
ceny se bude vycházet zejména ze znaleckých posudků při dodržení ustanovení § 39 zákona o 
obcích. 
- Radě města na zasedání dne 3. 5. 2018 byly předloženy k projednání níže uvedené 
varianty usnesení, a to: RM doporučuje zastupitelstvu města: 
Varianta 1) uložit vedení města , aby jednalo se společností Agrovysočina , a.s., Zarybník 516, 
Měřín o možnosti nabytí a podmínkách nabytí a využití objektu č.p. 1687, který je součástí 
pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na 
ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 - "hotel Fit" do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou. 



Varianta 2) nevyužít nabídku společností Agrovysočina , a.s. , Zarybník 516, Měřín - možnost 
nabytí objektu č. p. 1687, který je součástí pozemku p. č . 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 1 - "hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 
-Po projednání bylo RM přijato a doporučeno ZM k přijetí usnesení viz varianta 1). 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17.5.2018 schválilo následující usnesení: 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města , aby jednalo se společností Agrovysočina, a.s., 
Zarybník 516, Měřín o možnosti nabytí a podmínkách nabytí a využití objektu č . p. 1687, který je 
součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 - "hotel Fit" do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

Návrh řešení 

V souladu s tímto usnesením odbor rozvoje a UP zadal zpracování možnosti rekonstrukce hotelu 
na polyfunkční objekt. Studie, která tuto rekonstrukci navrhuje je uvedena v příloze materiálu. 
Po projednání s vedením města bylo rozhodnuto, že v současné době město nemá finanční 
prostředky - s ohledem na jiné priority města - na řešení odkoupení a rekonstrukci hotelu FIT na 
polyfunkční objekt. Z tohoto důvodu je předkládán radě města návrh, aby rada města doporučila 
zastupitelstvu města ukončení prací a jednání o možnosti nabytí a podmínkách nabytí a využití 
objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město 
Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 1 - "hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

Rada města na svém zasedání, které se konalo dne 21.10.2019 přijala následující usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijetí následujícího usnesení: 
Zastupitelstvo města, s ohledem na jiné priority, které město Žďár nad Sázavou v současné době 
řeší , rozhodlo , že nebude usilovat o nabytí části objektu č. p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 

349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 
1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 - "hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou. 
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A.l Jdentlfikaůlf údaje 

A.l.l Údaje o stavbě 

mbev stavby: Rekonstrukce hotelu na Polyfunkčnf obJekt FIT 
mlstostavby: Žďár nad Sázavou 

Hornl30 

pfedmět dokumentace Studie 

A.1.2 Údaje o udavateli Město Žd'ár nad Sázavou 
2.ifkova 1, 591 31 2:ďár nad Sázavou 

A.1.3 údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant: 

Datum : 08/2018 

POPIS AEŠEN[ 

Objekt bývalého hotelu Fit byl postaven v 80. letech mi nulého stole tl. Projekt Je z roku 1986. 
Konstrukčně se jedná o že lezobetonový skelet. Ve!keré- konstrukce a d etailní fdeni jsou poplatné době 
svého vzniku. lze konstatovat, le objekt nevyhoví pfedevJím současným tepel ně technickým 
požadavkům. Jedná se pfedevlim o obvodový plálť a okenní sestavy. Bude nutné provést revizi skladby 
střešního pláště a povrchů teras. V p řípadě interiéru bude nutné počltat s přestavbou a náhradou 
vět!lny povrchů . Detailnl fešenl, napflklad vněUI i vnit1nf zábradlr Jsou ve lmi nekvalitni a bude nutné je 
také nahradit soudobým fe!en lm. 

Předpokládáme, že stíivajíci sítě budou v celém rozsahu rekonstruovány a nahrazeny novým vedenlm. 
Vzhledem k existenci lnstalačnlho mezipatra mezi 2. a 3. nadzemnlm podlažlm je technické řešeni 

snadno realizovatelné. 

Přes všechny tyto nedostatky je možné konstatovat, že s jedná o významný o bjekt na d l)lelitém mlstě, 
jehož objem dotváří celkovou urbanistickou situaci v m lstě. Jeho rekonstrukci vznikne další pfidaná 
hodnota, obohacujíc! vstup do města o polyfunkčnl dUm ob5ahujicl rUzno rodou škálu ubytováni a 
pronajimatelné prostory pro slulby a zdravotnlctvl. Dostatek paricovaclch kapacit v bezprostřednlm 
okoll a stávajlcí napojeni na komunikaci zaručují jeho snadnou saturaci indlviduii lnl dopravou. 

V studii rekonstrukce navrhujeme zachován í stávajlclch ve rtikálnlch komuni kačnlch jader. Hlavni 
komunlkačnl jádro proti vstupu bude pouze opatfeno novým výtahem a nově ře!eným zá bradlím. 
Společné únikové schodiště mezi oběma objekty zůstává nezměněno. 

Ve vstupnf hale bude umfstěna recepce, která vzhledem k různorodosti obsahu domu umožni kontrolu 
vstupu a podáni Informaci náv!t~vnlkům. V 1. nadzemním podlaží jsou dá le navrženy p ronajímatetné 
prostory, které mohou sloužit jako kance lá7e, slu~by nebo ordfnace. Na tyto prostory navazuje 
rehabilitačnl centrum obsahujícl zrekonstruovanY baz~n stejné velikosti s ne rezovou konst rukci, malý 
terapeutfcký a cvlčebnf sál, šatny pro dámy a pány, wc se sprchou pro Invalidy, dvě masá!nl mlsta a 
kanceláf se zázemlm pro obsluhu. Součásti pfízemí jsou i technické mfstnostf zajilťujlcl provoz bazénu a 
strojovna vzduchotechniky. 

V 2. nadzemním podlažf jsou navrleny dvě varianty felenf. V prvnl Jsou navr'-eny p ronajimatelné 
p rostory, které je mofné upravit dle poptávky na kancel.17e, prostory pro služby, komunitnl cent rum, 
fitcentrum apod. Na tyto prostory pak navazuJI t f! byty 2+kk a 1 byt 3+kk. Byty Jsou na vlastní oddělené 
chodbě s vlastními sklepnlml boxy na patře. V druhé ve rzi jsou kanceláfe směrem do ulice nahrazeny 
pěti byty l+kk. 

3. nadzemnl pod lal! obsahuje malometrážní byty ve dvou variantách. V prvnf z variant se jedna o 
klasické l +kk a 2+kk obsahujlci vstupnl zádvefl, komoru, koupelnu se sprchou,wc,umývadlem a 
prostore m pro pračku . Ob)'vaci prostor je navržen tak, aby kromě kuchyňského koutu bylo možné do 
prostru alternativně umlstit i částečn~ oddělený prostor p ro span í. Okna jsou navr!ena otvlravá, dvě 
z nich jsou řdena jako francouzská, vYklopná a otvíravá, opatřená čirým skleněnYm záb radlim 
V druhé z variant je a! osm byt!) velikosti l+kk a 2+kk možné fe!it jako bezbar iérové byty, splňujk1 
v'echny poladavky pro použiti osoba mf s omezenou schopnosti pohybu. 



Dle tohoto požadavku jsou upraveny koupelny s wc a sprchovým koutem, vý!ka kuchyňské linky atd . 
Veškeré dal~ i prostory v domě jako chodby nebo výtah těmto požadavkům vyhovuji. 

V 4. a S. nadzemnlm podlali jsou navrleny malometr.ilnl byty velikosti 1-tkk a 2+kk. v Jenom pfipadě 3 + 
kk. U kntjnlch bytů a bytů v S. ustoupeném nadzemnlm podlaH pfedpokládáme vyulití sUvajících teras. 
V kafdém z těchto pater je opět mofné umístit až osm bezbariérových bytů. V celém objektu je tak 
možné real izovat cca af 30 bezbariérových bytů poskytujiclch bydleni pro osoby s omezenou možnosti 
pohybu nebo pro seniory. 

Nově navrlená fasáda objektu by měla vyjadfovat i nové funkčnl uspof'ádánf obsahu domu. V horních 
patrech to jsou byty s vlastni oken ni sestavou a v pi"íze:mi a prvnlm patfe pak pro najímatelné komerčnl 
prostory. Fasáda je výtvarně fešena jako dvoubarevná. kombinace bUé omftky a re!ného cihelného 
obkladu, kladeného na střih. SUvajlcl pergola u vstupu do objektu je zrušena a nahrazena jednoduchou 
betonovou markýzou. 

ETAPIZACE 

Vzhledem k existenci vhodného konstrukčnlho systému, kterým je železobetonový skelet bude 
rekonstrukce poměrně nekomplikovaná a umožni i etapizaci stavby. 
Jako pNnÍ etapu je možné provést rekonstrukci 3. - S. nad.zemnlho podlaží na malometrální byty a 
veškeré nově navrfené sltě rozvést technickým mezipatrem. V 1. A 2. podlafl by pak zůstali komerčně 
využitelné prostory. Tyto by bylo možné zrekonstruovat v následuj(cl druhé etapě, pripadně je 
rekonstruovat postupně dle smluv s nájemci. 

BILANCE 

1np 
Pronajimatelné prostory 
Rehabllftačnl centrum 
Technické prostory 

Celkem bez chodeb a komunikací) 

2np 
Var.Ol 
Pronajlmatelné prostory 
Byty 

2+kk 
2+kk 
2+kk 
3+kk 

Sklepni boxv 
Technické prostory 
var.02 
Prona imatelné prostory 
Byty 
l+kk 

2+kk 
2+kk 
2+kk 
2+kk 
3+kk 
Sklepni bo><y 
Technické prostory 

Celkem bytů Vl 
Celkem bytových ploch Vl 

Celkem prona lmatelných ploch Vl 

Celkem bytů V2 
Celkem bytových ploch V2 
Celkem pronalmatelných ploch V2 

Počet M2 

256 
4 45 

147 

848 

504 

1 64 

1 50 
1 44 
1 65 
4 12 

65 

332 

4 32 
1 42 

1 64 
1 50 

1 44 

1 65 
4 12 

65 

4 
223 
504 

9 
393 
332 



3np Zastavěná plocha 1162 m2 
Var.Ol Obestavěný prostor 15 800m3 
Byty 

hkk 6 38 Pfedpoklc\daná cena rekonstrukce za m3 5500,-
1+kk 1 34 
2+kk 3 43 Rekonstrukce p1edpokládá kompletní 

2+kk 1 47 výměnu sítí, výměnu výplni otvorů, 
zatepleni fasád, novou skladbu stfech a 

Celkem ll 438 teras. 
Předpokládaná cena bez DPH 87 000 000,-

Var.02- bezbar iérové bvtv 

Byty Předpokládaná cena bez DPH l.etapa 42 300 000, -

1+kk bezbariérové byty 6 38 Předpokládaná cena bez DPH 2 .etapa 44 700 000,-

1+kk 1 34 
2+kk bezbariérové byty 3 43 
2+kk 1 47 

Oceněni staveb podle účelových měrných 
jednotek je neilt:dnodulšlm způsobem 

sta novení předpokl.ádaných cen staveb a 

Celkem ll 438 
slou!f zejména k prvnímu propočtu cenv 
stavebnkh pr~d. Protože se odv/ji od staveb 
realizovaných v minulosti a slučuje ceny 

4np různorodých (zejména to do stiinda rdu) 

IBvtv stavebních objektů je nezbytné k této ceně 

1+kk s 38 pfistupovat pouze jako k lnformil tlvnlmu 

2+kk 3 43 materl ilu, jeho! presnost je odvozena od 

3+kk 1 65 
Kancel~r 1 19 

minima údajů o konkrétnl stav~ (v~tlinou 

jde o pro po~ ke studlfm nebo k 
e konomickým prognlltám). Odchylka 

Celkem 9 384 
skutelné budoucf ceny od propočtu podle 
cenových ukazatelů můle u konkrétnlth 
stave b dosahovat af ±25%, a to podle 

Snp technické . technologické nárolnosti 

Byty realizace konkrétní stavby a podle standard u 

1+kk 8 32 
2+kk 1 42 

pfípadně nadstandardu )e)iho vybaveni. 
Silná odchylka, se kterou je nutno 
kalkulo\lat je ±15%. Dle současné zkušenosti 

Celkem 9 298 
je molné pfedpokláda t, le výběro\lé fize ní 
snffl niiklady cca o 10 %. 

Celkem pronajímatelnýť;h prostor 1033 
(bez chodeb) V2 
1+kk 24 
2+kk 12 
3+kk 2 

Celkem bytových Joch 1513 
Celkem bytů 38 



; -

-~~ 
__ - _ "Si_ ___ _ 

-~ 

I 

I 



---- ~----- --- -~ ---~---·---=----=-:--: 
I 

:I 
~~ ---. 

I I I 
:1·-··- · · -··-··-··-y-··-··-··-··-··-·r -··-··-··-··-· · -··-··-··-··- ··-··- ··-··-··-··-··- ··-··-··r··-··- ;--··-· ·r-~ . . 

.!. ------~------..-------·============ 

STUDIE , ti:EIU VIY HOTElU FIT • 2.0AR HAD l .lz.t.VOU 

~--
•lflliiOIA-WA-~~~ .... . . 10.\11 .... '""""-

-u• u .o.-ti,IIIN -

~"'"' ~--tfn' - - ---

' I 
' I 
' ' 

:J 

r 



' I 

; r- ··-··-··-··-··-··-··- ··-··--·-··-·r-··-··-··- -·-··-·i-··-··-··- ··--·-··-··-··- ··-··-··-··-··r ··-··-;·-··- ··r 1 

I ' 

:j 
~-----~- --w;_ --_- -_ ·- -- · -===::::::::...::=== 

-------- -------- -------------
I TUDIE PAESTAVII't HOTELU fiT - 10.4A MMJ S.t.zAVOU 

;;m;m .. 
• ,.,., l}AA _ _ ...."J~· '· ... _:_"_:_"'_'_- c_""_::__:_c___ ____ ___________ _ 

::.7,:::..c.~J.tll!l~ .. -... _____ ___ ______________ _ 
_,,.._,OII.U....,__,..-.,.. ... """'_'~"""'·· 

~~--~~~~ 



STUDIE PAEITAVI!IY HOTELU fiT -10AR NAO SAZAYOU 

--...... -l.l,tllft-

~-·· -- --· ----------------------



STUDIE Pti:ESTAVIY I+OTELU FIT· ZbAR MAO sAlAVOU 

~· 

--·~ ... -u. ........ . 



I 

STUD IE PAEITAVI Y HOTlLU f i T . to.AR NAO S.lZAVOU 

;;,;;;m· 
•t..,oi!II""'-"""-~A ~ ...... ....,. ,.., __ 
_ ...... .. ..o. -ll,tli M- --;;;;;;~;;=-·- - ·-··-
=:~:..~--lWU.·-",· .... =-=u"--------------------=:::: 



--------------------------------------------------l 

i 
L 

STUOIE PltESfAV&Y HOTElU riT . 10.4R NAD IAZAVOU 

~---- w•· oll._ "....._......__ • ., .... , ___ _ 

-....... - ....... _ 
--------------------------------···-· -- - -------------------



: OJ]] rnrrmJTnnrrTID 
omrnmrnrrmn 
am CD !DillrniiD 

I TU DIE PftEITAVIY HOTElU FIT -10AA NAO a.lz,t,VOU 

~ - - ----· · 
•lfTGte.IA-UU.-, lllll;liiUI. M< l iZDAA ... I Ioi.V.'f!MI 



(S) 
;;;;;;;;;;-;-;;~.~~'-'" ,-<r--20<;:::, ... :-:-;,_..,::::::,vo::-u --------

_ .......... -Q,., .. _ 
otog1i>ll.o-c.t~ 



STUDIE PltfSTAV81' HOH.UJ fiT· !OAA NAD IIAzAVOU 

OOI'IIINA - IIollllll.'ff . ll 



---------------------------------------------

ITUOtE PA:EITAVI'I' HOTfLU , IT • 204tt NA.D I Az.WOU 

""-ru 
--nM-•~LbM·o.-••.,..---

---·-------------------------------

l 
I 
I 
I 





.-..... 
o ' 

L-.------,,: \r-----.-'-......, 

----- ------ --- - -
STUOI~ PllESTAVIY HOfUU FIT · 10.l" Nof.O IA.lAVO!J 

~'ll~ 

10.1~~----t.IIMI•--~- ---------------· 
--u·- •-. ... •-
.;.-. . .. -."c~......_ 

_,..._ ..... -..-...""!'_-... .. _ ................. --------------.. ~-- ...... 




