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Žďár nad Sázavou 
                               13. 10. 2015 

 

POZVÁNKA  
na 8. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se bude 

konat ve čtvrtek 22. října  2015 v 16.00 hodin 
v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 

 
PROGRAM: 

 

1. Majetkoprávní jednání     

Anotace: v příloze 
 

2. Odpis nedobytných pohledávek   
Anotace: 
Odpis nedobytných pohledávek, které nebyly exekučně vymoženy z důvodů nemajetnosti 
povinných a odpis nedobytné pohledávky, která nebyla v rámci insolvenčního řízení 
uspokojena  (proveden výmaz společnosti z obchodního rejstříku) 

 

3. Terénní program  
Anotace: 
Terénní sociální služba byla zřízena v PO Sociální služby města Žďáru n. S. v souvislosti 
s řešením problematiky soužití občanů v ZR 3 v červnu 2011. Je zajišťována dvěma terénními 
sociálními pracovníky na celkem jeden pracovní úvazek. Žádost do programu Úřadu vlády ČR 
je podávána od roku 2011. V současné době je podána žádost „Podpora terénní práce pro rok 
2016“. Je nutné schválení usnesení ZM pro doplnění žádosti. Terénní práce je důležitým 
prvkem v preventivní práci v dané lokalitě. 
   

4. Rozpočtové opatření č. 7    
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města 
v celkové výši 14.524 tis. Kč 
 

5. Zápis ze zasedání kontrolního výboru  
Anotace: 
Předání zápisu ze zasedání KV ze dne 23. 9. 2015  zastupitelstvu města pro informaci  
 

6. Zápis ze zasedání finančního výboru  
Anotace: 
Předání zápisu ze zasedání FV ze dne 20.10. 2015 zastupitelstvu města pro informaci  
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7. Různé 

 Termíny schůzí rady města v r. 2016 

 Termíny zasedání zastupitelstva města v r. 2016 

 Klub zastupitelstva města 5. 11. 2015 

 Strategický plán rozvoje města 

 Pravidla ocenění osobností Žďáru nad Sázavou 

 Prezentace možných změn Žďárského zpravodaje od r. 2016 

 
 
 

S pozdravem 
 

 
 
 
Mgr. Zdeněk Navrátil, v .r. 
     starosta města 
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Obsah majetkoprávních jednání pro ZM: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
Petrast a.s., ZR k.ú. Město ZR 

ul. Vysocká, ZR 5 
3188 – zast.pl.  
– 19 m2 

Sjednocení pozemku a stavby - zděná 
garáž v lok. řadových garáží – zároveň 
koupě garáže (původní vlastník – 
pronájem pozemku na základě NS)  

b) Směna a koupě 
pozemků  
- schválení  

Manželé P., 
ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Veselská, ZR 1 

část 186/1–díl „a“-10m2 
část 600–díl „b“-3 m2 
část 603–díl „c“-12 m2 
nově dle GP 603/2 
 – 25 m2 a  
část 630-nově dle GP 
- 630/2 – 2 m2 za  
604/2 – 4 m2 

Narovnání právních vztahů po opravě a 
zaměření nového oplocení u RD 

c) 
 

Prodej pozemku 
1. nájem pozemku 
 - schválení 
2. Smlouva o uzavření 
budoucí kupní smlouvy 
- schválení 
 

T.V., ZR 
J.K., ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Haškova, ZR 6 

p.č. 6065 – zast.pl. 
- 302 m2 

Sjednocení vlastnictví pozemku a stavby 
– zast.  objektem technického vybavení 
č.p. 2172 (pův.Satt a.s.) nyní 
v soukromém vlastnictví – budoucí 
přestavba objektu na polyfunkční bytový 
dům Výměnička  

d) 
 

Bezúplatný převod – 
darování 
- schválení 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa 
Jihlava 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Bezručova, ZR 2 

části p.č.75/22 – ost.pl. 
- díl „e,f,g,h,i,j,k,l,m,n“ – 
celkem 139  m2 slouč. 
do 360/1 
 

Majetkoprávní vypořádání po realizaci 
stavby „Stavební úpravy chodníku – ul. 
Bezručova, ve Žďáře n.S.“ 

e) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Vlastní podnět – 
- povinný Kinský Žďár 
a.s., ZR 2 
- oprávněný město 
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Santiniho, ZR 2 

68 Plynovodní přípojka k budově zámecké 
školy v areálu zámku – stavba „Základní 
škola Žďár nad Sázavou, Zámek č.p.4, 
STL plynovodní přípojka“ 

f) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Povinný  
- ČR - SPÚ Praha, 
územ.pracoviště 
Jihlava 
- oprávněný město 

k.ú. Město ZR 
místní část Radonín 

6993 Plynárenské zařízení – „Plynofikace 
Žďár nad Sázavou – Radonín STL 
plynovod vč. 19 ks plynovodních 
přípojek pro RD“ 
 
 

MICKAD
Text napsaný psacím strojem
Příloha



g) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Vlastní podnět 
- povinný  
J.H., ZR 2 
- oprávněný město 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Santiniho, ZR 2 

76/3, 79/3 Podzemní přípojka VO vč. umístění 
sloupu a stávajícího  sloupu VO v rámci 
stavby „Přechod pro chodce,autobusová 
zastávka, ul. Santiniho, Žďár n.S. 
 

h) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Vlastní podnět 
- povinný  
Ing.L.S., Vatín, ZR 
- oprávněný město 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Santiniho, ZR 2 

76/5 Podzemní přípojka VO vč. umístění 
sloupu VO v rámci stavby „Přechod pro 
chodce, autobusová zastávka, ul. 
Santiniho, Žďár n.S. 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

Vlastní podnět 
- povinný I.M., ZR  
MVDr.B. V., Chotěboř 
- oprávněný město 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Santiniho, ZR 2 

730 Podzemní přípojka VO vč. umístění 
sloupu VO v rámci stavby „Pěší trasa 
podél barokního mostu, Žďár n.S. 

 




