Město Žďár nad Sázavou
ZÁPIS
z 98. schůze rady města konané dne 9.5.2022
Počet přítomných členů: 7
Ověřovatel zápisu: MUDr. Jan Mokříš
Schválený pořad 98. schůze rady města:
Žádost SKLH o zrušení poplatku za pronájem reklamních ploch na rok 2022
Ceník sportovišť PO SPORTIS
Souhlas s bezúplatným převodem majetku – staženo z programu
Smlouva o pachtu části závodu
Dodatek č. 2 k rámcové dohodě o technických službách v režimu vertikální
spolupráce
6. Žádost o výjimku z vyhlášky č. 6/2021
7. Výjimka z OZV č. 3/2016
8. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího
místa ředitele/ředitelky Active – středisko volného času, příspěvkové organizace
9. Mimořádná odměna ředitelům ZŠ a MŠ v souvislosti s přijímáním ukrajinských
dětí a žáků ke vzdělávání
10. Pověření výkonem opatrovníka
11. Majetkoprávní jednání
12. Bytová problematika
13. Pronájem prostor sloužících podnikání
14. Vyhlášení záměru na prodej pozemku pro výstavbu 3 bytových domů
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
17. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
související
18. Rozpočtové opatření č. 7/2022
19. Návrh řešení škodních událostí
20. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
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PŘEHLED USNESENÍ
1. Usn. 98/2022/SPORTIS/1
Žádost SKLH o zrušení poplatku za pronájem reklamních ploch na rok 2022
Rada města schvaluje žádost o zrušení poplatku za pronájem reklamních ploch
na rok 2022 v upraveném znění.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

2. Usn. 98/2022/SPORTIS/2
Ceníky sportovišť PO SPORTIS
Rada města schvaluje nové ceníky sportovišť ve variantě č. 1
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

3. Usn. 98/2022/POL/14
Souhlas s bezúplatným převodem majetku
Bod stažen z programu

4. Usn.98/2022/POL/15
Smlouva o pachtu části závodu
Rada města
I. schvaluje smlouvu o pachtu části závodu včetně příloh
II. ukládá ředitelce polikliniky uzavřít smlouvu o pachtu části závodu
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

5. Usn. 98/2022/KS/4
Dodatek č. 2 k rámcové dohodě o technických službách v režimu vertikální
spolupráce
Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 2 k rámcové dohodě o
technických službách v režimu vertikální spolupráce mezi městem a jeho
společností SATT, a. s., IČ: 60749105 ve znění dle přílohy.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0
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6. Usn. 98/2022/KS/5
Žádost o výjimku z vyhlášky č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Rada města po projednání bere na vědomí informace o žádosti občanky města
paní K o výjimku z obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č.
6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která je
přílohou tohoto materiálu.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0
7. Usn. 98/2022/ŠKSM/6
Výjimka z Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016
Rada města, v souladu s ustanovením čl. 3 Obecně závazné vyhlášky města
Žďáru nad Sázavou č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství, uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, označeném v příloze č. 1 vyhlášky, jako bod 1.
Centrum a blízké okolí. Výjimka se uděluje subjektům pro akce dle přílohy č. 1
Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0
8. Usn. 98/2022/ŠKSM/7
Jmenování členů konkurzní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky Active – středisko volného času, příspěvková
organizace, se sídlem Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
Rada města po projednání jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Active – Středisko
volného času, příspěvkové organizace se sídlem Dolní 3, 591 01 Žďár nad
Sázavou.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0
9. Usn. 98/2022/ŠKSM/8
Mimořádná odměna ředitelům základních škol a mateřské školy v souvislosti
s přijímáním ukrajinských dětí a žáků ke vzdělávání
Rada města po projednání navrhuje mimořádnou odměnu ředitelce Základní
školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, řediteli Základní školy Žďár nad
Sázavou, Palachova 2189/35 a ředitelce Mateřské školy Žďár nad Sázavou
v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí a žáků ke vzdělávání.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

10. Usn. 98/2022/OS/12
Pověření výkonem opatrovníka 4/2022
1. Rada města pověřuje výkonem funkce opatrovníka pana
pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou pana Bc. Karla Březinu.
2. Rada města ruší pověření ke dni 13.5.2022 pana Karla Březiny k výkonu
funkce opatrovníka paní
.
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3. Rada města pověřuje ode dne 14.5.2022 výkonem funkce opatrovníka paní
pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní
Mgr. Petru Bukáčkovou.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

11. Usn. 98/2022/OS/9
Majetkoprávní jednání RM
a) Rada města schvaluje 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 p. č. 539 – zahrada ve výměře 11 m2 v k. ú. Zámek
Žďár v lokalitě ul. U Pily - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě
užívaného pozemku uvnitř soukromých pozemků bez přístupu k nemovitosti u RD
č.p. 201/10, ZR 2 ve vlastnictví žadatele.
(příloha č. 1)
b) Rada města schvaluje 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 p. č. 156/2 – trvalý travní porost ve výměře 113 m2
v k.ú. Stržanov – za účelem rozšíření pozemku p. č. 157 v k. ú. Stržanov, součástí
kterého je RD Stržanov č.p. 78 ve vlastnictví žadatele (pojezdná brána), případně
následná směna s majiteli p. č. 156/1 v k. ú. Stržanov (v podílovém vlastnictví).
(příloha č. 2)
c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6580 – zastavěná plocha ve výměře
18 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, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 pod řadovou
PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného
vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné
garáže.
(příloha č. 3)
d) Rada města schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad
Sázavou společnosti STAVOPROJEKTA, stavební firma, a. s. se sídlem Kounicova
67, 602 00 Brno, IČO 26232073, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště ve Žďáře nad
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 1015
– ostatní plocha, zeleň ve výměře 80 m2 (dle mapového podkladu), nacházející se v
lokalitě ul. Okružní, Žďár nad Sázavou 3 – za účelem přístupu a stavebních prací montáž nových lodžií ve vybraných bytových jednotkách BD č.p. 792/71, ZR 3 - na
dobu určitou do doby ukončení stavebních prací na uvedenou stavbu a s tím
spojeným vyklizením pozemku a následná fakturace nájemného proběhne na
základě písemného oznámení tohoto termínu ze strany nájemce pronajímateli – výše
nájemného činí 10 Kč/m2/den.
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(příloha č. 4)
e) Rada města schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad
Sázavou společnosti STAVOPROJEKTA, stavební firma, a. s. se sídlem Kounicova
67, 602 00 Brno, IČO 26232073, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště ve Žďáře nad
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 1459
– ostatní plocha, zeleň ve výměře 120 m2 (dle mapového podkladu), nacházející se
v lokalitě ul. Okružní, Žďár nad Sázavou 3 – za účelem přístupu a stavebních prací montáž nových lodžií ve vybraných bytových jednotkách BD č.p. 2015/35 a 2016/37,
ZR 3 - na dobu určitou do doby ukončení stavebních prací na uvedenou stavbu a
s tím spojeným vyklizením pozemku a následná fakturace nájemného proběhne na
základě písemného oznámení tohoto termínu ze strany nájemce pronajímateli – výše
nájemného činí 10 Kč/m2/den.
(příloha č. 5)

f) Rada města schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
společnosti Foodzr spol. s r. o. se sídlem nám. Republiky 70/6, Žďár nad Sázavou 1,
IČO 05853915, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště ve Žďáře nad Sázavou na LV č.
1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 313 – ostatní plocha,
ostatní komunikace ve výměře 30 m2 (dle mapového podkladu), nacházející se v
lokalitě u objektu č.p. 70, nám. Republiky 6, ZR 1 – za účelem umístění restaurační
zahrádky před hotelem „U Labutě“ v souladu s Manuálem dobré praxe reklamy a
označování provozoven ve Žďáře nad Sázavou – za předpokladu dodržení městem
stanovených podmínek.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou
a výše nájemného 600,-- Kč/m2/rok, pokud bude zařízení v souladu s Manuálem
dobré praxe reklamy a označování provozoven ve Žďáře nad Sázavou dle závazku
ve smlouvě o nájmu, že v průběhu 4 let vybavení restaurační zahrádky uvede do
souladu s Manuálem.
(příloha č. 6)
g) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví
města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště ve Žďáře nad Sázavou na
LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 313 – ostatní
plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 25 m2 (dle mapového podkladu),
nacházející se v lokalitě před objektem č.p. 72, nám. Republiky 4, ZR 1 – za účelem
umístění letní zahrádky u kavárny P-Cafe v souladu s Manuálem dobré praxe
reklamy a označování provozoven ve Žďáře nad Sázavou – za předpokladu dodržení
městem stanovených podmínek.
(příloha č. 7)
h) Rada města schvaluje Smlouvu zakládající právo provést stavbu, která bude
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem pozemku a Krajem
Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČ 708 90 749 – jako
stavebníkem, předmětem které je přenechání pozemku vlastníka stavebníkovi na
dobu určitou, a to části p. č. 3384 v k. ú. Město Žďár, dále souhlas s umístěním a
provedením stavby „Gymnázium Žďár nad Sázavou – úprava vstupu“ a zařízení
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staveniště v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4. Po dokončení stavby bude celá
poškozená plocha opravena a nově vydlážděna. Termín stavby v době od 1.6. –
31.8.2022.
(příloha č. 8)
i) Rada města po projednání schvaluje v předloženém znění uzavření Smlouvy o
převodu práv a povinností ze společného povolení mezi společností EG.D, a.s. se
sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400, DIČ CZ28085400
– jako nabyvatelem a městem Žďár nad Sázavou v souvislosti se stavbou investora
města Žďáru nad Sázavou „Novostavba centra sociálních služeb na pozemcích p. č.
6222 (ostatní plocha), 6223 (zahrada), 6224 (zahrada), 6225 (zahrada), 6384
(ostatní plocha) v k. ú. Město Žďár“ - za účelem vybudování přeložky vedení el.
energie NN.
(příloha č. 9)
j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem
Žďár nad Sázavou – jako povinným a EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá
Pole, 60200 Brno, IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněným, na částech
p. č. 6222 a 6224 v k. ú. Město Žďár, zapsaných 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 a
provozování distribuční soustavy kabelového vedení NN, uzemnění, sloup – stavba
„Žďár n.S.,Dvořákova:přeložka DS,město“ - včetně přístupu a příjezdu
k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a
příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. Přeložka je budována
v souvislosti s novostavbou centra sociálních služeb, ZR 1.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou
neopakující se úplatu ve výši 7.500,-- Kč + platná sazba DPH.
(příloha č. 10)
k) RM po projednání schvaluje Smlouvy o bezúplatném převodu uzavřené mezi:
1. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČO 00295841,
DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné a Mateřskou školou Žďár nad
Sázavou, p.o., se sídlem Okružní 729/73, 591 01 Žďár nad Sázavou 3,
IČO 71001565, jako nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění.
2. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČO 00295841,
DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné a Kolpingovým dílem České
republiky z.s., spolkem se sídlem nám. Republiky 286/22, Žďár nad Sázavou 1, 591
01 Žďár nad Sázavou, IČO 43379729, jako nabyvatelem na straně druhé,
v předloženém znění.
3. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČO 00295841,
DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné a Výchovným ústavem, základní
školou, střední školou a střediskem výchovné péče, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí,
příspěvková organizace se sídlem K Rakůvkám 916, 594 01 Velké Meziříčí, IČO
48895440, jako nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění.
(příloha č. 11, 12, 13)
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l) RM po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi
městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČO 00295841, DIČ:
CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné a SPORTIS, příspěvkovou
organizací, se sídlem Horní 1679/22, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad
Sázavou, IČO 65759800, jako nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění.
(příloha č. 14)
m) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. RSD-1030061738/002, 12MP-003725 v předloženém
znění, na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi ŘSD ČR, s.p.o.
se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, DIČ
CZ65993390, zastoupeným ŘSD ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
– jako investorem, EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČO 28085400, DIČ CZ28085400 – jako oprávněnou a městem Žďár nad Sázavou –
jako povinným, na částech p. č. 6848, 6851/1, 6852, 9541/2, 9542, 9543, 5533,
5534, 5535 a 5536/1, zapsaných 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, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování
distribuční soustavy venkovního vedení VN22 kV a telekomunikačního kabelu –
stavba „SO 410 Úprava vedení VN 22kV u OK2“ a „SO 465 Sdělovací kabel ŽĎAS“ včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem
provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch
oprávněného. Přeložka je budována v souvislosti s propojkou silnice Brněnská x
Jihlavská, ZR 1.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou
neopakující se úplatu ve výši 100.000,-- Kč + platná sazba DPH.
(příloha č. 15)
n) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví
města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště ve Žďáře nad Sázavou na
LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to částí p. č. 2091/1, 2149/10, 2201/2 a 2149/2 v
k. ú. Město Žďár – za účelem zvláštního užívání pozemků z důvodu rekonstrukce
horkovodu a SEK na ul Dolní, ZR 1 - délka výkopu 197bm, šíře 1,5bm – dle
mapového podkladu na dobu určitou v termínu od 18.5. do 31. 7. 2022 v souvislosti
uzavřenou smlouvou s městem Žďár nad Sázavou č. BVB/00021/2022 ze dne
3.2.2022, schválené v RM dne 17.1.2022.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.
(příloha č. 16)
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

7
Zápis RM 98

12. Usn. 98/2022/OP/10
Bytová problematika
Rada města po projednání schvaluje obsazení volných bytů dle předloženého
návrhu.
1. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 27, umístěném
v bytovém domě č.p. 1871 na ul. Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část
Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku parc. č. 1256 v k.ú. Město Žďár.
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem
, bytem
. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce
s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o
nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek.
V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny
nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující
k vyklizení bytu.,
V případě, že schválený budoucí nájemce neuzavře smlouvu o nájmu bytu a výše
uvedený byt do nájmu ve stanovené lhůtě nepřevezme, bude smlouva o nájmu
shora uvedeného bytu uzavřena s náhradníkem, paní
, bytem
, Žďár nad Sázavou, a to za stejných podmínek.
2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, umístěném v bytovém
domě č.p. 1932 na ul. Brodské, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad
Sázavou 3, který je součástí pozemku parc. č. 1275 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o
nájmu bytu bude uzavřena s paní
, bytem
. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v
případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu
vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě,
že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou,
nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení
bytu.,
V případě, že schválený budoucí nájemce neuzavře smlouvu o nájmu bytu a výše
uvedený byt do nájmu ve stanovené lhůtě nepřevezme, bude smlouva o nájmu
shora uvedeného bytu uzavřena s náhradníkem, paní
, bytem
, Žďár nad Sázavou, a to za stejných podmínek.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

8
Zápis RM 98

13. Usn. 98/2022/OP/11
Prostory sloužící podnikání
13.1 Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor
sloužících podnikání, nacházející se v objektu č.p. 1141, který je součástí
pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44
ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, katastrální území Město Žďár,
(AZ centrum) o celkové výměře 70,04 m2.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0
13.2. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce v objektu garáží, na
ulici Veselská, které jsou součástí pozemku p.č. 193/1, zastavěná plocha a nádvoří a
pozemku p.č. 201, zastavěná plocha a nádvoří, bez čp/č.ev., jiná stavba, katastrální
území Město Žďár, který je uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností
Satt a.s., Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 60749105, v
předloženém znění.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0
13.3. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce se spolkem Koruna
Vysočiny z.s., se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO
04415868, v objektu č.p. 294 , který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná
plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 24 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár
nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, v celkové výměře cca 32 m2,
v předloženém znění.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0
13.4. Rada města vyhovuje žádosti pana
ze dne 3.5.2022, o
odpuštění části nájemného za 2. čtvrtletí roku 2022 ve výši 3 140 Kč včetně DPH, z
důvodu neobsazené místnosti č. 210, a to v objektu č.p. 75 , který je součástí
pozemku parc. č. 327, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 2 ve
Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.
Hlasování: Pro 1, proti 2, zdrž. 4

14. Usn. 98/2022/OP/13
Vyhlášení záměru na prodej pozemku pro výstavbu 3 bytových domů
Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků v lokalitě Žďár nad
Sázavou, Klafar, Sázavská ulice, v předloženém znění.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0
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15. Usn. 98/2022/SRI/16
Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
partnerství s finančním příspěvkem mezi Městem Žďár nad Sázavou a
příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou pro potřeby
realizace
projektu
„Cesta
k lepšímu
bydlení
II“
reg.
č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_0015999.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

16. Usn. 98/2022/SRI/17
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 8800107507_2/BVB/P a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy
v předloženém znění.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0
17. Usn. 98/2022/SRI/18
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 4000244639 a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy
v předloženém znění.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

18. Usn. 98/2022/OF/19
Rozpočtové opatření č. 7/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0
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19. Usn. 98/2022/TAJ/3
Návrh řešení škodních událostí
Rada města po projednání
I. Schvaluje
1. Řešení škodní události úhrady pokuty za přestupek dle návrhu předloženého
škodní komisí.
2. Prominutí pohledávky
ve výši 6.378 Kč.
II. Schvaluje
1. Posouzení škodní události vrácení části dotace dle návrhu předloženého
škodní komisí.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1
20. Různé

Ověřovatel:
MUDr. Jan Mokříš v.r.

Mgr. Ludmila Řezníčková v.r.
místostarostka města

Ing. Martin Mrkos, ACCA v.r.
starosta města

Rostislav Dvořák v.r.
místostarosta města
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