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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

 

z 8. zasedání Zastupitelstva města  

Žďáru nad Sázavou konaného dne 22. října 2015  

v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 

 

Zahájení 

Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  8. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis ze 7. zasedání ZM byl 
ověřen a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 7  je k nahlédnutí za předsednickým 
stolem. 

Z jednání zastupitelstva města je pořízen zvukový záznam, který je zpřístupněn 
veřejnosti na webových stránkách města.  

Pan starosta jmenoval  zapisovatelkou 8. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je  22  
(v průběhu zasedání se dostavili další 2 zastupitelé) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.  
 

Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 
omluvili tito členové zastupitelstva města:  

Paní Šárka Vidergotová z důvodu pracovních povinností 

Pan Michal Hubert Zrůst z důvodu nemoci 

Pan Ing. Vlastimil Forst z důvodu pracovních povinností mimo ČR 

Později se dostaví p. Mgr. Jaromír Brychta a p. Michal Olšiak. 

Dále pan starosta podal informaci , že z  dnešního zasedání zastupitelstva města  se 

omluvili následující ředitelé příspěvkových organizací: 

Paní ředitelka ZUŠ Mgr. Dana Foralová  

Pan ředitel Sociálních služeb města Mgr. Václav Šerák 
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Pan starosta navrhl členy návrhové komise  dnešního zasedání a to: 
 p. Jaroslava Miklíka a p. Mgr. Ondřeje Vykoukala. 
 

Navržení zastupitelé souhlasili s tímto návrhem. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o složení návrhové komise: 
 
Návrhová komise: p. Jaroslav Miklík,  Mgr. Ondřej Vykoukal 
Procedurální hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
Pan starosta navrhl  ověřovatelé zápisu z dnešního zasedání a to: 
p. Anna Janů, pana Ing. Rudolfa Voráčka  

 

Navržení zastupitelé souhlasili s tímto návrhem. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o ověřovatelích zápisu: 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Anna Janů, p. Ing. Rudolf Voráček. 

Procedurální hlasování:  Pro 20, proti 0, zdrž. 1 

 

Před projednáním programu dnešního zasedání pan starosta uvedl, že dne 14. 10. 

2015 uběhl rok od tragédie, která se stala na Střední obchodní škole ve Žďáře nad 

Sázavou, kdy byl zavražděn student Petr Vejvoda. Pan starosta požádal přítomné 

v sále o uctění památky Petra Vejvody a jeho hrdinského činu minutou ticha. 

 

Pan starosta se dotázal na návrhy na doplnění či změnu navrženého programu 8. 

zasedání zastupitelstva města. 

Ing. Novotný: 

 Technická připomínka –  požádal o zasílání programu zasedání ZM členům 

zastupitelstva bez anotací. Pozvánka s anotacemi je nepřehledná a zbytečná. 

Anotaci zastupitel města nepotřebuje. Nemá problém se zveřejňováním 

pozvánky vč. anotací na webových stránkách města.  

p. starosta: 

 k připomínce pana Ing. Novotného uvedl, že bude od příštího zasedání 

zasílán program zasedání zastupitelstva města zastupitelům bez anotací 

k jednotlivým  bodům programu zasedání. 
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Návrhy na doplnění či změnu programu 8. zasedání Zastupitelstva města nebyly 

vzneseny. 

Pan starosta města dal hlasovat o schválení programu dle předloženého návrhu. 

1. Majetkoprávní jednání     

 

2. Odpis nedobytných pohledávek   
 

3. Terénní program  
   

4. Rozpočtové opatření č. 7    
 

5. Zápis ze zasedání kontrolního výboru  
 

6. Zápis ze zasedání finančního výboru  
 

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 
 

Procedurální hlasování:  Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

 

1. Mat. 8/2015/OP/4 

Majetkoprávní jednání 

Materiál uvedla vedoucí majetkoprávního odboru JUDr. Prokopová. Uvedla, že 
všechna majetkoprávní jednání byla projednána radou města a doporučena 
zastupitelstvu města ke schválení. K jednotlivým bodům majetkoprávních jednání 
je připravena podat komentář. 
 
Pan starosta zahájil projednávání jednotlivých majetkoprávních jednání: 
a požádal  o rozpravu k bodu a):  
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 
 
a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Petrast, a.s. se sídlem nám. 
Republiky 383/44, ZR 1, a to p. č. 3188 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 
19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových garáží v ul. Vysocká, ZR 1, 
zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou – za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby v souvislosti s 
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následným odkupem garáže, nacházející se na tomto pozemku od stávajícího 
vlastníka. 

- za kupní cenu obvyklou ve výši 22.800,-- Kč, tj. 1.200,-- Kč/m2   
 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

Pan starosta požádal o rozpravu k bodu b): 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 

 
b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu a odprodej pozemků 

s doplatkem rozdílu hodnoty, a to dle zhotoveného GP č. 3866-36/2015 ze dne 
10. 9. 2015 takto: z původního pozemku p. č. 186/1 – ost. plocha, ost. 
komunikace ve výměře 8 480 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 10 m2, z pův. 
pozemku p. č. 600 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 154 m2 oddělen díl 
„b“ ve výměře 3 m2 a z pův. pozemku p. č. 603 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 
160 m2 oddělen díl „c“ ve výměře 12 m2 a tyto díly nově označeny jako p. č. 603/2 
– ost. pl., jiná plocha ve výměře 25 m2 a dále z pův. pozemku p. č. 630 - ost. 
plocha, ostatní komunikace ve výměře 709 m2 oddělen díl ve výměře 2 m2 - nově 
označen jako p. č. 630/2 – ost. pl., ost. komunikace – celkem 27 m2 pozemků ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, vše v k. ú. Město Žďár do 
vlastnictví  O. a Z. P.  (SJM),  ZR  - za část dle GP z původního pozemku p.č. 604 
- zastavěná plocha, zbořeniště ve výměře 219 m2 odděleného dílu ve výměře 4 
m2 nově označeného jako p. č. 604/2 - zastavěná plocha, zbořeniště ve výměře 4 
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. 4580, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví O. a Z. P. (SJM), ZR  - do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  
– za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, související 
s opravou plotu u RD ul. Veselská č.p. 37/50, ZR 1 (po úpravě a vykácení zeleně 
v městském parku „U Ivana“). 
- vše za kupní cenu obvyklou ve výši 800,-- Kč/m2 

Rozdíl mezi hodnotou směňovaných pozemků za cenu obvyklou činí částku ve 
výši 18.400,-- Kč, která bude manžely P. městu doplacena. 

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 
Pan starosta požádal o rozpravu k bodu c): 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 

c)  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví  J.K., ZR  – podíl id. 1/2 a  T. 
V. ZR  – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a 
nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
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Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad 
Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za 
účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka 
(stavba na cizím pozemku) v souvislosti s podanou žádostí na změnu 
využití objektu pro bydlení, v předloženém znění. 

         
     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
Pan starosta požádal o rozpravu k bodu d): 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 
 
d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí – dar pozemků 

ve vlastnictví ČR a ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 
546/56, Praha 4 - Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava, do vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 805-209/2014 ze dne 18. 12. 2014, z části 
původního pozemku p. č. 75/22 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 405 m2 
(ve vlastnictví ŘSD ČR) nově oddělených dílů „e“ ve výměře 27 m2, „f“ ve výměře 
6 m2, „g“ ve výměře 16 m2, „h“ ve výměře 13 m2, „i“ ve výměře 15 m2, „j“ ve 
výměře 8 m2, „k“ ve výměře 7 m2, „l“ ve výměře 20 m2, „m“ ve výměře 19 m2 a „n“ 
ve výměře 8 m2 - v celkové výměře 139 m2, nově sloučených do pozemku p. č. 
360/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou – vše v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 – za účelem 
majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům a v souvislosti se zápisem 
stavby do katastru nemovitostí, po realizaci stavby města „Stavební úpravy 
chodníku – ul. Bezručova ve Žďáře nad Sázavou“, spočívající ve stavebních 
úpravách (rekonstrukci) povrchu stávajícího chodníku.  

      
      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 
Pan starosta požádal o rozpravu k bodu e): 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 
e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti mezi společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 
1/1, Žďár n. Sáz. – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako 
oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. - na 
části p. č. 68 – zastavěná plocha, zapsaném v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  
Žďár nad Sázavou na LV č. 601, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za 
účelem vybudování stavby „Základní škola Žďár nad Sázavou, Zámek Žďár č.p. 
4, STL plynovodní přípojka, odběrné plynové zařízení“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, 
včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce 
stavby plynovodní přípojky ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.  
      

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
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Pan starosta požádal o rozpravu k bodu f): 
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 

 
f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupeným Krajským 
pozemkovým úřadem pro kraj Vysočina se sídlem Fritzova 4, 586 01 Jihlava – 
jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku 
ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad - na části p. č. 6993 – trvalý travní 
porost, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec 
Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem existence a provozování stavby 
„Plynofikace Žďár nad Sázavou – Radonín STL plynovod vč. 19 ks plynovodních 
přípojek pro RD“ v celkové délce 60,6 m v k. ú. Město Žďár, část Radonín, včetně 
přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby 
plynárenského zařízení ve prospěch oprávněného. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 7.320,-- Kč.  

  
     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 
 
Pan starosta požádal o rozpravu k bodu g): 

 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 

 
g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti mezi  J. H. ZR  – jako povinným a městem Žďár nad 
Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví J. H. ZR  - na 
částech p. č. 76/3 a 79/3 – oba ostatní plocha, zeleň, zapsaných v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 598, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. 
Zámek Žďár - za účelem umístění nového podzemního vedení VO včetně 
stávajícího sloupu VO v rámci stavby „Přechod pro chodce, autobusová zastávka, 
ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a 
příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce podzemního vedení 
VO včetně sloupu VO ve prospěch oprávněného, v předloženém znění. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.  

      

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
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Pan starosta požádal o rozpravu k bodu h): 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 
 

 
h)  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti mezi  L. S. Vatín . – jako povinným a městem Žďár nad 
Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví  L. S. Vatín  - na části p. 
č. 76/5 – ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár 
nad Sázavou na LV č. 1072, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem 
umístění nového podzemního vedení VO včetně sloupu VO v rámci stavby „Přechod 
pro chodce, autobusová zastávka, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek 
Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a 
rekonstrukce podzemního vedení VO včetně sloupu VO ve prospěch oprávněného, 
v předloženém znění. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.  

      
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 

 
 
 

Pan starosta požádal o rozpravu k bodu i): 
 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 

 
i) 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti mezi I. M., ZR  a  B. V. Chotěboř – jako povinnými a městem 
Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve spoluvlastnictví I. M., ZR  
(podíl id. 19/24) a B. V., Chotěboř (podíl id. 5/24) - na části p. č. 730 – trvalý travnatý 
porost, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 923, obec Žďár 
nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění nového podzemního vedení 
VO včetně stávajícího sloupu VO v rámci stavby „Pěší trasa podél barokního mostu, 
Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem 
provozu, údržby, oprav a rekonstrukce podzemního vedení VO včetně sloupu VO ve 
prospěch oprávněného, v předloženém znění. 
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou 
neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.  
       

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
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p. starosta : 

- k bodu i) podal informace z jednání s p. Malou a p. Vlčkem, ZR 2 – lávky u 

barokního mostu – na jaře 2016 by měly být lávky z obou stran. 

 

 

2. Mat. 8/2015/OP/5 

Odpis nedobytných pohledávek 

Tento bod uvedla vedoucí majetkoprávního odboru JUDr. Prokopová – jedná se o 

pohledávky, které se přiřazují na podrozvahový účet a pohledávky, které se 

odepisují již z podrozvahového účtu. U každé pohledávky je informace o tom, na 

který účet jde. I v případě, že se pohledávka odepíše a je zaplacena, je vymožena 

(všechny pohledávky jsou uplatněny a vymáhány přes exekutorský úřad) se 

pohledávka již nespáruje v účetnictví s předpisem pohledávky, ale je to vedeno 

jako ostatní příjem. 

 

Pan starosta požádal o rozpravu k bodu. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

 Převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v částce 

148 000 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 1) 

 Odpis (úplné vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence 

města Žďár nad Sázavou v částce  190 312,88 Kč dle předloženého 

návrhu (příloha č. 2a, 2b) 

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

 

3. Mat..8/2015/OS/3 

Žádost o dotaci „Terénní práce v lokalitě ZR 3“ 

Tento bod uvedl vedoucí sociálního odboru Ing. Krábek. Jedná se o podání 

žádosti na Radu vlády ČR o podporu terénní práce v lokalitě ZR 3. Tuto práci 

vykonávají 2 terénní pracovníci, kteří jsou každý na půl úvazku. Jejich činnost je 

rozsáhle popsána v předloženém materiálu. Program se zavedl v červnu 2011, od 

té doby se udělal velký kus práce, řeší se problémy, mluví se o nich, došlo určitě 

k uklidnění situace ve ZR 3, byť dochází i v současné době k napětí mezi 

skupinami obyvatel. V materiálu je uvedena také tabulka, kolik se již získalo 

finančních prostředků-dotací, pro rok 2016 je to požadavek. Téměř celá 

požadovaná částka je určena na mzdy dvou terénních pracovníků.  

Omluvil se za překlep v návrhu usnesení, chybně uvedl rok 2015, správně tam 

patří rok 2016, bude opraveno. 

 



9 

 

Pan starosta požádal o rozpravu k bodu. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotací 

v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2016 u Rady vlády ČR pro 

záležitosti romské menšiny. 

Zastupitelstvo města schvaluje financování spoluúčasti města Žďáru nad 

Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

4. Mat.8/2015/OF/2 

Rozpočtové opatření č. 7/2015 

Materiál uvedla vedoucí finančního odboru p. Vácová. Mezi projednáváním v radě 

města a dnešním zasedáním došlo na město dalších 5 dotací, byly doplněny do 

dodatku k rozpočtovým opatřením č. 7/2015, zastupitelé dodatek obdrželi dnes na 

zasedání. Jedná se o dotace z Kraje Vysočina  na sociální služby, Slavnosti 

jeřabin, podpory polytechnické výchovy v MŠ, hospodaření v lesích, 

akceschopnost SDH.  Dále zastupitelé obdrželi informaci o stavu daňových příjmů 

podle daňových tranší  v r. 2014, 2015. Druhá tranše za měsíc říjen do dnešního 

dne nedošla. Rozpočtová opatření č. 7 byly doporučeny radou města. 

  

Pan starosta požádal o rozpravu k bodu. 
 

Ing. Zvěřnová, předsedkyně finančního výboru: 

 Uvedla, že finanční výbor se těmito rozpočtovými opatřeními č. 7 na zasedání 

finančního výboru zabýval a doporučuje ZM předložený materiál schválit. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení předloženého usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 

včetně dodatku. 

      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

5. Mat..8/2015/KV/1 

Zápis z kontrolního výboru dne 23. 9. 2015 

Pan starosta města požádal o rozpravu k bodu č. 5 – Zápis z kontrolního výboru 

ze dne 23. 9. 2015. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 

  

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze 

dne 23. 9. 2015. 

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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6. Mat. 8/2015/FV/6 

Zápis ze zasedání finančního výboru 

Pan starosta konstatoval, že zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 

20.10.2015 zastupitelé obdrželi dnes na zasedání. 

 

Tento bod uvedla Ing. Zvěřinová, předsedkyně finančního výboru. Informovala  o 

tom, že finanční výbor se na svém posledním zasedání kromě rozpočtových 

opatření č. 7 zaobíral také investičními výhledy. Informovala, že 24. 11. 2015 

zasedá finanční výbor a bude projednáván rozpočet města, zve všechny 

zastupitele města na toto zasedání finančního výboru, místo konání velká 

zasedací místnost.  

 

p. Miklík: 

- upozornil na to, aby se neplánovala zasedání komisí a výborů v jednom termínu. 

  

     Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 

20. 10. 2015. 

       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

 

  

7. Různé 

 

Pan starosta: 

 Pozval zastupitele města na klub zastupitelstva města, který se koná dne 
5.11.2015 v 16.00 h, informoval o programu klubu, zastupitelé obdrželi 
pozvánku. Požádal zastupitele, aby na toto jednání přišli připraveni, aby se 
zamysleli nad tím, kam by město mělo do r. 2028 směřovat, jaké by měly být 
základní vize k našemu městu. Je zde zvolených 27 lidí, kteří dostali důvěru 
od občanů, byl by proto rád, kdyby k tomuto přistupovali zastupitelé vážně a 
připravili se na toto jednání. 

 Zastupitelé města obdrželi termíny jednání řídící skupiny a pracovních skupin 
v rámci přípravy Strategického plánu rozvoje města vč. seznamu členů řídící 
skupiny a pracovních skupin. 

 Zastupitelé města obdrželi termíny zasedání zastupitelstva města a rady 
města v roce 2016 

 Požádal Mgr. Vykoukala, předsedu kulturní komise,  o komentář  k bodu klubu 
ZM - oceňování osobností města. 
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Mgr. Vykoukal: 

 Poděkoval Ing. Zvěřinové za připomínky k návrhu oceňování osobností,  

26. 10. 2015 zasedá kulturní komise, která se tímto návrhem a připomínkami 

bude zabývat. Na klub ZM připraví upravený návrh, který bude zohledňovat 

připomínky Ing. Zvěřinové. Zastupitelům bude tento upravený návrh 

oceňování osobností zaslán před konáním klubu ZM. 

 

Ing. Novotný: 

 Uvedl, že má připomínku k zápisu ze schůze rady města č. 27. Zápis 

nekoresponduje se schválenými zásadami transparentnosti –jako bod č. 1 byl 

uveden bod Informace Spolku PlyneTo . V zápisu  je v pořadu schůze rady 

města u tohoto bodu č. 1 uvedeno „bez přijatého usnesení“. Toto nepovažuje 

za otevřenost a transparentnost, protože občané se o tomto bodu  již více 

nedozví, nemají informaci o tom,  jakým způsobem tento bod projednávala RM  

a o co se jedná.  Upozorňuje na to, že by se toto nemělo stávat.  

 

Ing. Klement: 

 Uvedl, že nový přístup rady města ke zveřejňování anotací a materiálů ještě 

není úplně zažitý. Tento bod je v anotaci popsán, citoval tuto anotaci – „ Ústní 

informace zástupců spolku PlyneTo  o plánovaném založení soukromé 

alternativní školy ve Žďáře nad Sázavou s názvem Na Radosti“. 

  Tato informace byla zařazena na pořad RM na základě žádosti paní Mgr. 

Kratochvílové, která chtěla radě města sdělit tyto informace. 

 

p. starosta: 

 uvedl, že nový systém se musí zažít.  

 na zasedání jsou přítomni ředitelé příspěvkových organizací, pokud by měli 

k novému systému dotazy, nechť se obrátí na pana tajemníka MěÚ nebo na p. 

Ing. Vostrejše.  

 

 

Ing. Novotný: 

 dotázal se, proč byl tento spolek radou města přijat, jakým způsobem se 

naloží s touto informací, jaký je záměr spolku, co  čeká  občany.  

 V této věci stačilo usnesení, že RM bere informaci tohoto spolku na vědomí. 

 

 

Dr. Bělohlávková: 

 Tento bod byl již projednáván na jiné schůzi radě města, toto byla pouze ústní 

zpráva Mgr. Kratochvílové. 
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 Uvedla, že pokud by chtěl Ing. Novotný  detailní informace, doporučuje mu 

účast v kavárně U bílé kočky a černého psa., kde bude tento spolek 2. 11. 

2015 seznamovat se svojí vizí alternativní základní školy ve Žďáře n.S. 

 

Ing. Novotný: 

 Uvedl, že nemá čas chodit po kavárnách, proto žádá radu města, aby k této 

věci obdržel jako zastupitel města informaci od rady města j v písemné formě. 

 

 

p. starosta. 

- uvedl, že rada města této žádosti Ing. Novotného vyhoví 

 

Ing. Zlesák: 

 Uvedl, že k tomuto bodu se rada města plánuje ještě vrátit. Doporučil, aby si 

zastupitelé udělali čas na setkání, které organizuje spolek PlyneTo, zastupitelé 

obdrží kvalitní informace.  

 

Ing. Novotný: 

 Uvedl, že město se řídí v zastupitelstvu města a nikoli po kavárnách. Uvedl, že 

mluví s lidmi, setkává se s nimi. Ale nechápe, proč má diskutovat se   

sdružením z Ostrova nad Oslavou. 

  

Ing. Zvěřinová: 

 Uvedla, že do zmíněné kavárny nepřijde, i když ji to zajímá. Pokud je to 

důležitá věc, tak se má projednávat na úrovni orgánů města. 

 

Ing. Zlesák: 

 Uvedl, že tato věc se bude zde teprve projednávat, ta věc má určitý vývoj, 

jakmile tato věc uzraje, bude zastupitelstvo města  informováno. 

 

Ing. Novotný: 

 Upozorňuje na to, že pokud se další důležité body budou projednávat po 

kavárnách a nikoliv zastupitelstvu, tak by měli být zastupitelé na toto 

upozorněni. 

 

Bc. Bárta: 

 Dotázal se na termín besed o alternativní základní škole ve Žďáře nad 

Sázavou, která dle informací, které obdržel, s jistotou otevírá v roce 2016. 

Osobně mu došla pozvánka na besedu, která se koná dnešní den od 18.00 h 

do kavárny U bílé kočky a černého psa. Na druhý termín mu pozvánka 

nedošla. 
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Dr. Kulhánek: 

 Uvedl, že se tato beseda koná pro velký zájem ve dvou termínech. 

 

 

p. Janů: 

 veřejně poděkovala pracovníkům fa pana Pitky za opravený a nově 

vybudovaný chodník k poliklinice. Původní chodník byl ve velmi špatném 

stavu. 

 

Ing. Voráček: 

 dotaz, zda má město přehled o využívaných sportovištích, tělocvičnách, 

sportovních halách. Např. SPŠS má nedostatečné prostory, malou tělocvičnu, 

gymnázium nemá žádnou tělocvičnu. Zřizovateli středních škol jsou kraje. 

Pokud by vznikla nová tělocvična, možnost spolupráce kraje a města, tato 

tělocvična by mohla sloužit  výuce a odpoledne občanům města. 

 

Ing. Klement: 

 uvedl, že se aktuálně Komise pro sport a volný čas zaobírá programovou 

dotací Sportoviště 2016, kde chce řešit využitelnost všech doposud 

dotovaných sportovišť, sbírají se rozvrhy všech ZŠ, situaci vyhodnotí a pokud 

bude potřeba rozšířit tato sportoviště, město vejde v jednání s krajem. 

 

p. starosta: 

 uvedl, že v této věci diskutoval s panem radním kraje Ing. Jouklem. Kraj se 

nebrání diskusi o spolupráci v této věci. 

 Naplněnost rozvrhů na tělocvičnách ZŠ je značná. 

 

Ing. Novotný: 

- Poznamenal, že to není o tom, že by kraj nebyl schopen zabezpečit výuku 

tělesné výchovy, ale o kapacitách středních škol. Tělocvična by zabezpečila 

možnosti středních škol, ale střídali by se v ní i žáci dalších škol, občané 

města Žďáru nad Sázavou. 

 

 

Ing. Voráček: 

 Dotaz k úsporám elektrické energie - když se připravují koncepce 

rekonstrukce veřejného osvětlení, zda nenastala již doba osvětlení LED. Až se 

bude realizovat osvětlení na Vodojemu, zvažovat variantu pomocí 

modernějších zdrojů.  
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p. starosta: 

 Reagoval na tento dotaz - tato věc se zvažuje, je to otázka i případných ne 

zcela ověřených zdravotních rizik u LED diod. Na některých místech se testuje 

LED osvětlení , je to na ul. Sázavská a na ul. Okružní dolní. 

V tuto chvíli se uvažuje o připojení se k memorandu SMART CITY se spol. 

E.ON.,  v rámci spolupráce by se mohly řešit úspory na veřejných osvětleních, 

ale i v oblasti budov, topení apod. 

 

Ing. Voráček: 

 ve Žďárském zpravodaji byl článek o sídlišti Vodojem, z kterého pochopil, že 

rada města uvažuje o zprůjezdnění sídliště Vodojem. Chtěl by znát názor rady 

města. Pokud rada města uvažuje o velkém zásahu propojení Vodárenské ul. 

a Kosinkovy ulice, tak to je to dle jeho názoru na pováženou. 

 

 

p. starosta: 

 požádal Ing. Mrkose, autora článku, o vysvětlení 

 

 

Ing. Mrkos: 

 uvedl, že šlo o určité zamyšlení nad danou lokalitou, o určitou úvahu. 

 

Ing. Stoček: 

 uvedl, že se na něho obrací občané s dotazy, jak je plněn harmonogram prací 

na ulici Neumanova. Občané oprávněně poukazují na to, že tam není žádný 

velký pohyb techniky a dělníků. Nevěří termínu ukončení. Dotaz, zda existuje 

harmonogram prací a kdo tento harmonogram kontroluje. Ani on ani řada 

spoluobčanů není spokojena s tempem rekonstrukce vozovky. 

 S tím souvisí oprava veřejného osvětlení. Uvedl, že jak na náměstí, tak 

v parku U Ivana, se používají velmi neekonomická svítidla, na jednom svítidle 

se takto ztrácí 60-70 % energie při stejné svítivosti. 

Na tento rok bylo slibováno, že bude provedena generální oprava veřejného 

osvětlení na sídl. Vodojem, proč tedy není koncem října tato akce zahájena? 

Vyjádření vedoucího odboru komunálních služeb, že se jedná se správci sítí, 

mu nestačí. 

 

MUDr. Mokříš: 

- K průjezdnosti Vodojemu uvedl, že by toto sídliště otevřel na 3 místech 

- Veřejné osvětlení není nutné řešit na zasedání ZM, toto by měli řešit úředníci.  
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Ing. Zlesák: 

- K opravě inženýrských sítí na sídl. Vodojem uvedl, že  myšlenka  je taková, že 

se opraví najednou povrchy, vymění se sítě, nejedná se jen o veřejné 

osvětlení. 

 

Ing. Novotný: 

 K vyjádření Ing. Zlesáka  uvedl, že je tedy nutné sdělit občanům sídl. 

Vodojem, že se bude dělat ucelený povrch a to znamená,  že to bude trvat 

delší dobu, lidé se nového veřejného osvětlení dočkají tak za tři roky.  

 Interpeloval v minulosti na vybudování chodníku v lokalitě Studentská, 

Wonkova, zda by v tomto místě mohl být vybudován krátký chodník – malý 

úsek cca 20 m, v současnosti  lidé chodí v křižovatce. Pan starosta uvedl, že 

se tím bude zabývat, že to město bude realizovat. Dotaz, jak bylo v této věci 

postoupeno. 

 

Ing. Škodová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování, podala odpovědi: 

 

 K rekonstrukci komunikace ul. Neumanova uvedla, že postup prací na stavbě 

probíhá dle harmonogramu, který je součástí smlouvy. Informovala o postupu 

prací na této akci.  

 K části ZR 7, sídl. Vodojem –  jedná se o tom, že se v této lokalitě  přistoupí ke 

generální opravě komunikací, povrchů a to znamená širší přípravu. 

Informovala o postupu jednání se správci sítí, zatím je vše v jednání. 

Zastupitelé města a občané budou průběžné v této věci informováni.  

 K chodníku v úseku Wonkova a Studentská – v tomto úseku je část 

kanalizace, kterou má SVAK v plánu na opravu příští rok. Zároveň je tam 

pozemek Povodí Vltavy a pozemek soukromého majitele. Informovala o 

technických problémech úseku. Pracuje se na tomto problému. 

 

Dr. Mokříš: 

 Uvedl, že křižovatka Wonkova Studentská by měla být kruhová, to je 

důležitější problém. 

 

 

Mgr. Herold: 

 K tomuto chodníku uvedl, že když se rekonstruovala ulice Wonkova, tak na 

tento chodník upozorňoval, je to otázka 2-3 let, stále se to odkládá. Stejná  
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situace je i na sídl. Vodojem, kdy se rekonstrukce veřejného osvětlení měla 

realizovat již v minulosti. 

 

Ing. Škodová: 

 K poznámce Mgr. Herolda uvedla, že již při rekonstrukci ul. Wonkova byl velký 

problém umístit zastávku MHD. Upozornila na to, že prostor ve zmiňovaném 

místě je úzký. 

 

 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 

 

Pan starosta informoval zastupitele města, že další zasedání zastupitelstva města se 

uskuteční dne 26. 11. 2015 v 16.00  

 

Pan starosta města ukončil 8. zasedání zastupitelstva města v 17.25 h. 

 

 

 
Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. 

starosta města 
 

 

Zapsala: Iva Bublánová 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 


