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Žďár nad Sázavou 
                               19. 11. 2015 

 
POZVÁNKA 

na 9. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  
které se bude konat 

ve čtvrtek 26. listopadu  2015 v 16.00 hodin 
v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 

 
 
PROGRAM: 

 

 
1. Rozpočtová opatření č. 8 

Anotace:    
Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města 
v celkové výši 10.244 tis. Kč. 

 
 

2. Majetkoprávní jednání 
Anotace: tabulka v příloze      
 

3. Změna Zásad transparentnosti města Žďáru nad Sázavou 
      Anotace:  

Návrh občana města, podaný v souladu s ustanovením § 16, odst. 2, písm. g) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Návrh se týká doplnění Zásad transparentnosti města 
Žďáru nad Sázavou 
  

4. Dotační programy r. 2016   ¨ 
Anotace:   
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016 v oblasti sociální, kulturní, volného času a sportu. 

 

 
5. Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ ve Žďáře nad Sázavou 
      Anotace:  

Obci Počítky končí 31. 12. 2015 Smlouva o vytvoření společného školského obvodu se 
spádovou školou Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 pro přijímání dětí do 1. 
tříd.  Na základě rozhodnutí rady města ze dne 16. 11. 2015 nebylo doporučeno schválení 
uzavření předložené Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí 
Počítky.  
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6. Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, Realizaci a provozování expozice  

„Umění baroka“. 
      Anotace:   

Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 2009, kam 
k původním 5 smluvním stranám přistupuje nová smluvní strana, jíž se stává spolek SE.S.TA. 
Nově je upravena možnost podpory na provoz nově vzniklých expozic – Muzea nové generace 
– provozovaných spolkem SE.S.TA. 
 

7. Různé 
 

PRO INFORMACI: 
Zápis ze zasedání kontrolního výboru  
Anotace:   
Předání zápisu ze zasedání kontrolního výboru zastupitelstvu města pro informaci.  

   
 
Zápis ze zasedání finančního výboru 
Anotace: 
Předání zápisu ze zasedání finančního výboru ze dne 24. 11. 2015 zastupitelstvu města pro 
informaci.     

 
 
 
S pozdravem 
 

 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. 
     starosta města 
 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 9/2015/OP/3 dne 26.11.2015: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
Čochtanklub, 
pobočný spolek 
SPMS, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR1 

část 6386/4 a část 6384 
–nově dle GP  
6386/6 – ost.pl.-49 m2 a 
6386/8 – ost.pl.-64 m2 
 

Rozšíření stávající budovy pro klubové 
účely – práce s mládeží, klubovna, 
posilovna, technické zázemí  
 

b) Prodej pozemku 
- schválení 

F. O., ZR k.ú. Zámek ZR 
lok. u Pilské nádrže 

část  818/4 – nově dle 
GP 818/20 - orná p. 
-  1000 m2 

Založení biozahrady a včelaření 

c) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. J. M., Praha 
(Veselíčko) 

k.ú. Veselíčko u ZR část 1582/1 – ost.pl. 
- 31 m2 

Zajištění bezpečného vjezdu, práci na 
údržbě budovy č.p. 24 a občasnou 
možnost složení a naložení nákladu 

d) 
 

Bezúplatný převod 
parkoviště 
- schválení smlouvy 
 
2.Převod parkoviště 
- prodej – schválení 
smlouvy 

1.M. B., L.S.,  
E. S., Velké Meziříčí 
M. M., L. M.,Nížkov 
 
2. OK Market plus 
s.r.o., ZR 

k.ú. Město ZR 
nám. Republiky, ZR 1 
(za obchodními domy) 

1. část 3788 – ost.pl.  
70 m2   
 
2. část 3788 a část 3795 
– nově dle GP  
3795/2 – ost.pl.-288 m2 

Převod vybudovaných parkovišť  za 
obchodními domy po ukončení smluv o 
nájmu na dobu určitou 

e) 
 

Bezúplatný převod 
pozemků - nabytí 
- schválení smlouvy 

ČR – ÚZSVM Praha, 
územ.prac. Brno, 
Odbor odlouč.prac. 
Žďár n.S. 

k.ú. Město ZR  
ul. Brněnská, ZR 1 

5509/1 – ost.pl.-94 m2 
5822/3 – ost.pl.-187 m2 

Majetkoprávní vypořádání  pozemků po 
výstavbě kruhové křižovatky u Enpeky 

f) Nabytí pozemku, jehož 
součástí je stavba a 
pozemků 
- vyhlášení záměru 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Kraj Vysočina, 
Jihlava 

k.ú. Město ZR 
ul. Komenského, ZR 3 

1217, zast.pl. – 2437 m2 
vč. objektu s č.p. 762 
1219, ost.pl., sportoviště 
– 4045 m2 
1220/10, ost.pl. – 25 m2 
 

Nabídka nepotřebných nemovitostí – 
stavba občanské vybavenosti - původní 
využití ke své činnosti SPŠ a VOŠ Žďár 
n.S. 

g) 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 

M. Č., Litava k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR 1 

garáž na pozemku 6369 Garáž Prefa v lok. Druhák – nevyužití 
nabídky předkupního práva 

h) 
 

Prodloužení termínu 
k dokončení stavby dle 
podmínek Kupní sml.  
- schválení 

Polabská stavební 
CZ, s.r.o., Oseček 87 

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

p.č. 9513/10 – orná 
půda – 6240 m2 

Dokončení rozestavěné stavby na 
pozemku za podmínek shodných s 
podmínkami bývalého prodeje Kuchyně 
Spektrum 


