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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

 

z 10. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne 17. 12. 2015  

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

Zahájení 

Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  10. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis ze 9. zasedání ZM byl 
ověřen a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 9  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 10. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je  24 
(v průběhu zasedání se dostavil další 3 zastupitelě) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.  
 

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

omluvili následující ředitelé příspěvkových organizací: 

p. ředitelka ZUŠ Mgr. Dana Foralová – vánoční  koncert ZUŠ 

p. ředitelka Mgr. Jana Svobodová, ZŠ Komenského 6 - nemoc 

 
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 



2 

 

Procedurální hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
 
Pan starosta navrhl  ověřovatelé zápisu z dnešního zasedání a to: 
Ing. Zdeněk Štursa, p. Bc. Lucie Zemanová 
 
Navržení zastupitelé souhlasili s tímto návrhem. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o ověřovatelích zápisu: 

 

Ověřovatelé zápisu:   

Procedurální hlasování:  Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 

Pan starosta se dotázal na návrhy na doplnění či změnu navrženého programu 10. 

zasedání zastupitelstva města. 

K předloženému programu 10. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny 

žádné připomínky či doplnění. 

Pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu programu: 

 

Schválený program 10 . zasedání zastupitelstva města  

1. Pravidla oceňování osobností města  Žďár nad Sázavou 
 

2. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA  
 

3. Revokace usnesení zastupitelstva města  
 

4. Veřejnoprávní smlouva se společností Santa-G, s. r. o. 
 

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,o místním poplatku za provoz systému  
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
 

6. Rozpočtová opatření č. 9  
 

7. Návrh rozpočtu města na rok 2016   
 

8. Pravidla tvorby a čerpání položky osadní  výbory z rozpočtu města  
 

  
9. Různé 

 
       Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
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1. Mat. 10/2015/ŠKS/7 

Pravidla ocenění osobností města Žďáru nad Sázavou 

 Tento bod uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Blanka Lučková.  

 Seznámila zastupitelstvo města  s historií projednávání tohoto tématu,  již delší dobu 

 se toto téma diskutuje. Pravidla byla předkládána do ZM již 25. 6. 2015, po dohodě 

 byl materiál stažen k doplnění, posléze byly doplněny podněty na kulturní komisi 

 26.10, dále na klubu ZM 5. 10. a na zasedání ZM 26. 11. 2015. Na ZM 26.11.2015 

 byl předložen grafický návrh medaile, návrh byl odsouhlasen.  

 Zastupitelé dnes mají medaile k dispozici k náhledu, ve variantě bronz, stříbro, 

 pozlacená medaile. Nejedná se o grafický návrh, pouze o materiál. 

Na schůzi rady města  30. 11. 2015 byla diskutována cena medailí, zadán úkol  zjistit 

návrh v jaké hodnotě, v jakém provedení by byla medaile nejblíže 10.000,-Kč. Návrh 

je doplněn v materiálu. Provedení medaile – pozlacené stříbro 18karátovým zlatem. 

Mgr. Lučková seznámila ZM s cenou medaile, jedná se zatím pouze o odhad. 

 

p. starosta: 

 Uvedl, že na klubu  ZM  21. 1. 2016, námětem bude také diskuse o pravidlech 

oceňování osobností města. 

 

Ing. Novotný: 

 Poděkoval za spolupráci s vedením města, p. Mgr. Vykoukalem v této věci, 

poděkoval za přijetí návrhu, který byl podán na klubu ZM. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla udělování ceny města Žďáru nad 
Sázavou v předloženém znění. 
     Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 
 

2. Mat. 10/2015/ŠKS(5 

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA 

Materiál uvedla vedoucí OŠKS Mgr. Lučková. Zastupitelstvo města na rok 2015 

schválilo částku 400 tis. Kč na provoz expozice Umění baroka ze sbírek NG 

v Praze. V průběhu roku došlo ke změnám, do konce března provozovatel a.s. 

ŽĎAS,  od 1. 4. 2015 je provozovatelem expozice spolek SE.S.TA, ošetřeno je 

dodatkem č. 1 ke smlouvě, který ZM schvalovalo 26.11.2015. Na tento dodatek 

navazuje tato veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA. 
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K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 

mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 

246/8, Praha 9 – Dejvice v předloženém znění. 

 

     Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 
 

3. Mat. 10/2015/ŠKS/6 

Revokace usnesení zastupitelstva města 

Materiál uvedla vedoucí OŠKS Mgr. Lučková. Na posledním zasedání ZM byl 

schválen materiál Dotační programy na rok 2016. Všechny programy byly 

schváleny, dodatečně byla zjištěna záměna čísel v programu Sportoviště 2016. 

Tuto skutečnost projednávala s předsedou sportovní komise p. Staňkem a p. 

místostarostou. Jedná se o číselný údaj ve výzvě v seznamu povinných příloh, 

kde je chybně uvedeno údržba a opravy ve výši 10 % celkových nákladů na 

provoz. Dnes je ZM předkládána revokace na tuto výši, správně má být opravy a 

údržba 20 %.  

 

Ing. Klement: 

- Uvedl, že se jedná o  revokaci a zároveň zastupitelstvo města projednává 

tento dotační titul ke schválení, kde je opravena výše z 10 % na 20 % tak, jak 

to doporučila sportovní komise. 

 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva 
města ze dne 26. 1. 2015 č. j. 9/2015/ŠKS/5 s tím, že z uvedeného usnesení 
se vypouští dotační program pro rok 2016 s názvem SPORTOVIŠTĚ 2016 ve 
finančním objemu 1 790 tis. Kč. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení dotačního programu 
pro rok 2016 s názvem SPORTOVIŠTĚ 2016 s finančním objemem  1 790 tis. 
Kč v předloženém znění. 
     Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
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4.  Mat.10/2015/KS/3 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  z rozpočtu 

města Žďáru nad Sázavou 

Materiál uvedl vedoucí odboru komunálních služeb Ing. Kadlec: 

-  uvedl, že na území města jsou 4 pietní místa, která spravuje pro město firma 

Santa G. Doposud tuto smlouvu prováděla na základě smlouvy o poskytnutí 

financí na krytí ztráty z provozu pohřebišť.  

Na základě legislativních změn a po dohodě s auditorem, bylo doporučeno 

zrušit tuto formu dohodou a uzavřít veřejnoprávní smlouvu formou poskytnutí 

neinvestiční dotace – je to účelová dotace na krytí ztráty z pohřebišť, je určena 

pro rok 2016, bude vyúčtována v roce 2017, v průběhu roku 2016 bude 

vyhlášeno výběrové řízení na správu hřbitovů a potom bude uzavřena 

smlouva o dílo. 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Herold. 

-  Dotaz – v článku III. je uveden účel dotace a doba dosažení dotace, co se 

rozumí pod pojmem „další činnosti“ – o jaké činnosti se jedná, zda existuje 

seznam těchto činností?  

 

Ing. Kadlec: 

- Seznam dalších činností existuje, po dohodě s auditorem je zpracován 

seznam – výpis činností, který obsahuje věci ohledně sečení trávy, údržby 

zeleně, údržby pietních míst, která nemají vlastníka. 

 

Mgr. Herold: 

- V tom případě by bylo dobré, aby tento seznam by přílohou veřejnoprávní 

smlouvy.  

 

Ing. Kadlec: 

- Uvedl, že seznam činností bude přiložen ke smlouvě, nelze však vystihnout 

úplně všechny situace, které mohou nastat. 

 

 Mgr. Herold: 

- Vyúčtování do 31. 3., u této firmy došlo v roce 2013  k  porušení rozpočtové 

kázně.  Zajímá ho, zda ta firma, která je samostatným subjektem, jaké budou 

vyvozeny sankce, když vyúčtování nebude do 31. 3. dodáno. 

 

Ing. Kadlec: 

- Uvedl, že v dalším roce nebude tento příspěvek, nebude již tato forma. 
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- Odvolává se na situaci, která byla v roce 2013 a informace o tom, že 

vyúčtování příšlo až v listopadu, nebyla úplně pravdivá. Došlo k tomu, že ze 

strany města nebylo provedeno rozúčtování plynu.  

-  Pokud nebude hodnověrné vyúčtování, tak se dotace vrací. 

 

Mgr. Herold: 

- Uvedl, že tato skutečnost není  ve smlouvě uvedena. 

 

Dr.  Prokopová: 

- Uvedla, že jsou stanoveny sankce dle zákona č. 250 a objasnila jakým 

způsobem je upravena tato skutečnost tímto zákonem. 

 
Pan starosta požádal o úpravu usnesení ve smyslu navržené úpravy, která 
vyplynula v diskusi k tomuto bodu. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o navrženém usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou na krytí ztráty  z provozu pohřebišť 
s f. Sedlák – Santa G, s. r. o., v upraveném znění. 

  
     Hlasování: ro 26, proti 0, zdrž. 0 
 

 

5. Mat.10/2015/KS/4 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Materiál uvedl vedoucí OKS Ing. Kadlec: 

- Tato vyhláška by měla nahradit stávající vyhlášku. Ve vyhlášce bylo 

osvobozeno poplatníka z placení poplatku, v této vyhlášce jsou zakotveny 

záležitosti, které vyplývají ze zákona, který bude platit od 1. 1. 2016. Týká se 

to článku č. 6 – osvobození a úlevy. 

 Výše poplatku se nemění. 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

      Hlasování: 26, proti 0, zdrž. 0 
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6. Mat.10/2015/OF/2 

Rozpočtové opatření č. 9/2015 

Materiál uvedla vedoucí finančního odboru p. Vácová:  

- Rozpočtová opatření č. 9 navyšují rozpočet o 3 031 tis. Kč, rozpočtová 

opatření spočívají zejména v přijetí dotací, které mají zastupitelé uvedeny 

v tabulce upraveného rozpočtu – upozorňuje na přijetí dotace na zateplení MŠ 

Vysocká ve výši 2 112 tis.Kč  tato finanční částka byla navržena k převedení 

na Fond správy finančních prostředků, odkud byly tyto prostředky na tuto akci 

vypůjčeny. 

 

Ing. Mrkos: 

- Uved, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města navržená rozpočtové 

opatření schválit. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015. 

 

      Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

 

 

 

7. Mat.10/2015/OF/1 

Návrh rozpočtu na rok 2016 

S návrhem rozpočtu města na rok 2016 seznámila ZM vedoucí finančního odboru  

p. Vácová. Krátkou prezentací shrnula tvorbu rozpočtu na rok 2016 – při tvorbě 

rozpočtu se vychází ze zák č. 250/2000 Sb. Dále rada města zpracovala 

harmonogram, podle kterého se postupovalo tak, aby dnes mohl být předložen 

ZM rozpočet ke schválení. Bylo použito krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji 

převodem z Fondu správy finančních prostředků ve výši 29,8 mil.Kč a dále byly 

převedeny neukončeny investiční akce ve výši 7,9 mil. Kč.  

Návrh rozpočtu byl vyvěšen po projednání v RM 30.11.2015, od 1. 12. 2015 byl 

vyvěšen na úřední desce, i na elektronické úřední  desce. Ve finančním výboru   

byl návrh rozpočtu projednáván na dvou zasedáních.  

Seznámila ZM se skladbou rozpočtu města na rok 2016 prostřednictvím 

počítačové prezentace. 
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Diskuse: 

Ing. Voráček: 

- Uvedl, zda je  v novém rozpočtu  pamatováno  na financování aplikace Lepší 

místo? V tomto roce byl provoz zdarma, v r. 2016 bude tato aplikace 

zpoplatněna. 

 

 

p. starosta: 

 - k aplikaci Lepší místo uvedl, že domluva byla taková, že Lepší místo je zdarma. 

V případě, že tomu tak nebude, musí se využít stávající položka rozpočtu pro tuto 

věc. 

 

Ing. Novotný: 

- Uvedl, že Lepší místo mělo první část zdarma, poté se již nabíhalo na 

poplatky, proto se s tím mělo počítat a nebo zvážit jinou pracovní skupinu , je 

než Lepší místo, která by se zabývala i dalšími aplikacemi. Lepší místo je již 

zastaralá aplikace, existují sofistikovanější aplikace, které dokáží pracovat i 

s podnikatelskou sférou, prostorem města, dopravou MHD, parkováním. Zda 

neukončit aplikaci Lepší místo a zabývat se modernějšími aplikacemi pro 

SMART CITY. 

 

Ing. Klement: 

- Uvedl, že Lepší místo zatím nefakturovalo ani korunu, tato aplikace je bedlivě 

sledována, je řada připomínek. Je domluva, že pokud se těmto připomínkám 

z větší části nevyhoví, tak s touto aplikací město nebude počítat dále. 

 

Ing. Voráček: 

- Lepší místo slouží k tomu, aby se hlásily závady a problémy na území města. 

K tomu samému slouží odkaz dotazy a náměty na webu města, kde je  700 

připomínek, na Lepším místu 87 připomínek. Stojí za to zvážit jinou aplikaci 

např. IN CITY- stojí jednorázově cca 50 tis. Kč, udržovací poplatky 14 tis. Kč 

ročně, Lepší místo by mělo mít poplatek 1, - Kč/obyvatele – 20 tis. 

Navrhl usnesení: Zastupitelstvo města ukládá radě města zvážit placení 
poplatku za www.lepsimisto.cz a zabývat se systémem www.incity. 

-  

 

 

p. starosta: 

- v komisi rozvoje a ŽP nebyl schválen návrh aplikace www.incity 

- je připraveno na leden setkání administrátorů této aplikace, kdy bude 

vyhodnocováno Lepší místo, které funguje půl roku. Tato práce se teprve rozvíjí. 

Dotazovna funguje několik let.  

- o návrhu Ing. Voráčka se bude hlasovat. 

http://www.incity/
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Ing. Štursa: 

- Podrobně si pročetl část rozpočtu v oblasti  doprava, komunální služby, 

zejména oblast údržby komunikací v sídlištích a sečení zeleně, v rozpočtu je 

navrženo snížení těchto položek oproti stavu letošního roku. Udělal si 

porovnání let minulých, proti r. 2015 se u místních komunikací  snižují  výdaje 

o 507 tis. Kč , proti r. 2014 o 1 597 tis.Kč. S ohledem zejména na stav 

komunikací, chodníků, zeleně v sídlištích se domnívá, aby výdaje spíše rostly 

a nikoli se snižovaly. Vyzval k tomu, aby v průběhu roku v rámci rozpočtových 

opatření  se tyto položky zvýšily na úroveň roku 2014. 

 

p. starosta: 

- uvedl, že s tímto počítá po finančním vypořádání r. 2015, na tyto věci se bude 

soustředit. Na dodavatele služeb veřejné zeleně čeká město výběrové řízení. 

 

 

Ing. Zvěřinová: 

- Podnět v oblasti Doprava, položka Klafar – 20 mil.Kč.  Za SVAK nabízí 

oficiálně, aby část  voda - kanál, byla investována přes SVAK, město by si 

mělo samo administrovat, město by za DPH ušetřilo min. 2 mil. Kč. Na 

posledním předsednictvu SVAK p. starosta obdržel oficiální nabídku, takto to 

dělají všechna města a obce. 

 

p. starosta: 

- tuto nabídku od Svazku vodovodů a kanalizací  obdržel, bude se tím zabývat, SVAK 

obdrží informace v této věci ve věci rozhodnutí.  

 

Mgr. Herold: 

- Dotaz - proč se zvýšila položka zimní údržby o 2 mil. Kč 

 

p. Vácová: 

- uvedla, že položka zimní údržba se v průběhu roku 2015 navýšila na 6 mil.Kč, na 

základě toho byla tato položka upravena pro rok 2016. K  30. 11. 2015 je čerpání 

3 901 tis. Kč, rozpočet je 5 600 tis. Kč, nevyčerpáno 1.700 tis. Kč ke konci roku 2015 

na zimní údržbě. 

 

Ing. Kadlec: 

- Uvedl, že pro rok 2015 byla původní částka 6 mil. Kč jako každoročně, ale aby 

byl rozpočet vyrovnaný byla dána částka 3 mil. Kč s tím, že po I. pololetí roku 

se provedou rozpočtová opatření, ta se provedla.  
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Ing. Novotný: 

- K návrhu rozpočtu uvedl, že předložený rozpočet je pro něho zklamáním. Je to 

rozpočet, který je standardní. Očekával, že dnes, kdy poprvé rozpočet 

předkládá nové vedení města a na základě slibů nového vedení před volbami,  

bude rozpočet města jiný. Je to normální rozpočet, který je schodkový, který 

bude dorovnán finančními prostředky, které zde dokázala našetřit předchozí 

zastupitelstva za několik volebních období. Tímto bude ten rozpočet dorovnán 

a rozpočet je nešťastný v tom, že po nějakých letech snižování provozních 

výdajů, naznačuje zvyšování provozních výdajů, položka architekt, komunitní 

koordinátor, výdaje na komise a další položky. Je si vědom, že nezkontroluje 

nyní to, co se za tím skrývá. Je čas zkontrolovat si jednotlivé doklady, že 

k tomu nárůstu dochází.  Upozorňuje na to, že rozpočet je schodkový a bude 

dorovnán cizími nebo vlastními prostředky které byly naspořeny. Ví, na které 

se bude soustředit, především v provozu, ale k tomu dojde na dalších 

jednáních ZM v roce 2016. Tam bude moci si porovnat jednotlivé položky. Při 

projednávání rozpočtu v klubu ČSSD se dohodli, že tyto položky si budou 

hlídat, budou je bedlivě kontrolovat. Dohodli se, že celý klub ČSSD navržený 

rozpočet tak, jak je předložen, podpoří. 

 

Mgr. Brychta: 

- Uvedl, že využil možnosti navštívit jednání finančního výboru. 

- Nejdůležitější akce pro město – dokončení obchvatu kolem Mělkovic, propojka 

silnicí I/19 a I/37, II/353. Na finančním výboru vyzval vedení města, aby 

akcentovali dokončení co nejrychleji od kruhového objezdu na Brněnské po 

Chelčického. Bylo odpovězeno, že 90 % pozemků je vykoupeno, dále se 

domlouvá směna pozemku, pan starosta informoval, že proběhne jednání 

s ministrem dopravy v této věci ohledně financování.  

- Letos byly v RM diskuse o Klafaru – další výstavba – došlo ke změně 

koncepce na bytové domy, aby bylo většímu množství obyvatel umožněno 

bydlet, mělo by se zahájit síťování pro tyto větší bytové domy v této lokalitě. 

- Nejdůležitější věc pro občany ve městě je  zaměstnanost – průmyslová zóna 

Jamská  se minulé koalici povedla.  

Doporučuje pracovat co nejrychleji na průmyslové zóně Novoměstská, nabízí 

svoji pomoc v jednáních s majiteli pozemků v této zóně. Je potřeba jednat 

v této věci, aby pozemky byly za přijatelnou cenu vykoupeny.. 

 

Bc. Bárta: 

- Uvedl, že je rád, že se pokračuje v trendu, který byl v minulosti započat.  

Znamená to jedno, že se to v minulosti nedělalo tak špatně. 

- Řada plánovaných projektů, které jsou plánovány, byly připraveny již 

v minulém období např. dokončení rekonstrukce náměstí od ČSOB po Havl. 

náměstí 
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- SPOZ – vypustit tuto zkratku z rozpočtu – nahradit textovou verzí – Sbor pro 

občanské záležitosti.  

- Dotaz, z jakého důvodu došlo k nárůstu Žďárského zpravodaje na půl milionu  

- Dotaz proč město nadále zůstává členy SOV, když se uvažovalo o tom, že 

bude město  zvažovat vystoupení v souvislosti s účastí v DS Koruna Vysočina. 

- Projekt sportovišť – skatepark, fotbal. stadion, tenis – projektová dokumentace 

1 mil.Kč. Tato částka na projektovou dokumentaci se všemi náležitostmi 

rozhodně nestačí. Tato položka je podhodnocena. Dotaz, v jaké podobě je 

plánována PD,  když je pouze v této částce. 

- Je rád, že i nadále běží podpora napříč aktivitami ve městě, sociální zdravotní, 

kulturní, sportovní aktivity, že se myslí na neziskové organizace, které vytváří 

pro obyvatele města život v sociální a kulturní oblasti a že se v této věci 

pokračuje dále. 

- Dotaz na položku Aktivně pro ZR – 300 tis. Kč -  jakým způsobem toto bude 

řešeno – je to položka spíše na vzájemnou sousedskou výpomoc. 

 

p. starosta: 

- odpověď ke Žďárskému zpravodaji si připraví  p. Adlerová  

- k položce Aktivně pro ZR uvedl, že je to směřováno k tomu, aby se s občany mohly 

přímo v terénu řešit jejich potřeby. Většinou se tato položka  týká volného času a 

sportování 

 

Bc. Adlerová: 

- Podala informace k položce Žďárský zpravodaji - na konci tohoto roku byl 

vysoutěžen nový dodavatel tisku, byl změněn papír, bude používat kvalitnější 

papír, cena se navýšila, proto se rozpočet navýšil o několik desítek tisíc výše 

než v minulém roce. Je větší náklad, lepší papír, mírně vzrostla i cena. 

 

 

Ing.  Škodová: 

- K položce Sportoviště – projektová dokumentace  - zatím není výběrové řízení 

na projektanta, bude se soutěžit PD k územnímu povolení, kee stavebnímu 

povolení a realizační.  Tyto dokumentace musí na sebe navazovat. Seznámila 

ZM s postupem v této věci. Jedná se o odhad nákladů. 

 

Ing. Zvěřinová: 

- Dotaz -  zda v novém Žďárském zpravodaji budou i reklamy? 

 

p. starosta: 

- uvedl, že otázka inzerce bude jedním z témat na klubu ZM 21. 1. 2016, kde  bude 

tato záležitost řešena, nějaká inzerce  ve zpravodaji bude. 
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Ing. Klement: 

K rozpočtu města uvedl: 

Rozpočet města se dá vykládat různými způsoby. Uvedl, že bylo řečeno, že  se 

hospodaří  s naspořenými prostředky z minulých let. Tyto prostředky byly 

soustředěny před rokem 2010, kdy hlavním příspěvkem byly zdroje z privatizace 

bytů. Následkem této bytové privatizace je to, že město v současné době nemá 

dostatek sociálních a startovacích bytů. Druhou položkou, která naplnila Fond správy 

finančních prostředků,  jsou finance z prodeje akcií České spořitelny a.s.. Pro 

pečlivého čtenáře pro rok 2016 je rozbor čerpání z Fondu správy fin. Prostředků za 

poslední 4 roky. Město ZR se z tohoto čerpání poučilo a chce pro rok 2016 

pokračovat minimálně dle roku 2015, tzn., že se z tohoto fondu čerpalo 30 mil. Kč, 

což je poloviční průměrná roční sazba na minulé 4 roky. Snaží se s tím, co je na 

fondu, hospodařit tak, aby byla zachována finanční stabilita města. 

 

Ing. Novotný: 

- Uvedl, že je potřeba se poučit i nadále. Předchozí zastupitelstva města 

získávala finanční prostředky, nejen z privatizace, ale i díky tomu, že nějakým 

způsobem město hospodařilo. S těmi prostředky pracovalo a i p. tajemník a 

vedoucí OF mají k dispozici tabulky, kam se finance ukládaly a jakým 

způsobem a na jaké procentní zhodnocení se rozmnožovaly.. Neutrácely se 

zbytečně, šetřily na investiční akce, bylo to několik volebních období, aby se 

tyto finanč. prostředky šetřily. Přestože předchozí ZM, už začalo tyto finanční 

prostředky využívat, tomuto ZM zůstalo cca 90 mil. Kč, je to relativně vysoká 

částka. Musí být z čeho čerpat, proto by bylo velmi dobré, Toto ZM má dobrou 

perspektivu, protože ekonomika bude ještě 2 roky stoupat, mělo by se to 

projevit v rozpočtu města a v přebytcích a nemělo by se to utratit a  

postupovat rozumně jako předchozí zastupitelstva, aby pro další období  byly 

připraveny dobré investiční podmínky. S privatizací p. místostarosta měl 

pravdu, osobně nikdy pro privatizaci BF nehlasoval, byl vždy proti tomu. 

 

Ing. Klement: 

- Uvedl, že si váží všech naspořených finančních prostředků, které zbyly na 

Fondu správy finančních prostředků. Chceme s nimi hospodárně  nakládat. 

Souhlasí s Ing. Novotným, že tato cesta nebude lehká, budou se hledat i 

prostředky z daňové výtěžnosti státu. 

 

Dr. Černý: 

- Dotaz – bylo řečeno, že minulé ZM v min. období řádně hospodařilo s fonde 

strategických rezerv. Dotaz -  jaký stav byl na začátku voleb. období a jaký 

stav byl na konci minulého voleb. období. 
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p. Vácová: 

-  uvedla, že tento stav je uveden v materiálu  na poslední straně materiálu návrhu 

rozpočtu. V r. 2011 byl stav na Fondu správy finančních prostředků  350 mil. Kč, na 

konci roku 2011 340 mil. Kč, v r. 2012 bylo utraceno 95 mil. Kč, zbývalo 249 tis. Kč,  

v r. 2013 čerpáno 188 mil. Kč, v r. 2014 vyčerpáno 55 mil. Kč. Celkem od r. 2011 do 

r. 2014 cca 350 mil. Kč.   

 

Dr. Černý: 

- Uvedl, že za minulé 4 roky bylo odčerpáno z fondu aktiv správy strategických 

rezerv cca 350 mil.Kč. Zbylo tedy 90 mil.Kč. 

 

Ing. Zvěřinová: 

- Uvedla, že položka za správu aktiv byla značná, vydělalo se na tom téměř 100 

mil. Kč, protože se s touto položkou dlouhodobě pracovalo a velmi dobře se 

zhodnotily. 

 

Mgr. Brychta: 

- Uvedl, že tyto finanční prostředky byly velice dobře na fondu aktiv spravovány, 

že vydělaly obrovské peníze. Tyto finance se šetřily 2-3 volební období, 

protože se s nimi umělo dobře hospodařit. Finance byly účelně vynaloženy na 

akci, které byly rozhodnuty zastupitelstvem města, např. most na Klafar, 

rekonstrukce bazénu 

- k privatizaci bytů  - privatizace bytů byl správný postup. Městu zůstalo 800 

bytů malometrážních a sociálních. 

 

Ing. Klement: 

- reagoval na p. Brychtu – k 1. 1. 2014 byl počet bytů 783,  z toho 308 bytů jsou 

domy s dotací, to nejsou sociální byty. Město ZR má 350 bytů, které jsou pro 

sociální účely – DPS a svobodárny.  

 

Ing. Novotný: 

- uvedl, že rozpočet by neměl být využíván jen pro investice tohoto volebního 

období, ale i pro investice budoucí. Je nutné spořit finanční prostředky pro 

další volební období tak, jak postupovala předchozí zastupitelstva. 

 

 

Další příspěvky do diskuse nebyly vzneseny: 
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Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu Ing. Voráčka: 

 
Zastupitelstvo města ukládá radě města zvážit placení poplatku za 
www.lepsimisto.cz a zabývat se systémem www.incity. 
 
     Hlasování Pro 12, proti 6, zdrž. 9 

        NESCHVÁLENO 

 

 

Ing. Klement: 

 – návrh nebyl přijat, návrh ing. Voráčka bude komisi rozvoje předán a projednán jako 

podnět ze zastupitelstva města. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

 

Zastupitelstvo města po projednání: 

 Schvaluje rozpočet města na rok 2016 

 Bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020 

 

 

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 

 

 

Pan místostarosta poděkoval všem zastupitelům za jednomyslné schválení 

rozpočtu města na rok 2016 a tímto je rozpočet města na rok 2016 schválen. 

 

 

 

8. Mat.10/2015/Star/8 

Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru 

nad Sázavou 

Materiál uvedl p. starosta.  

- Návrh pravidel čerpání položky osadní výbory stanovuje zdroje rozpočtové 

položky Osadní výbory a způsob použití prostředků vč. stanovení 

odpovědnosti za správnost čerpání. Jde o to podpořit společenské, kulturní a 

sportovní aktivity  a další tradice v místních částech města. 

 

Ing. Novotný: 

- Uvedl, že tím vzniká určité privilegium pro obyvatelé určitých částí města. 

Osobně neví, proč je to takto pojmuto? 
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Ing. Zlesák: 

- Poděkoval zástupcům osadních výborů za práci na tomto materiálu, výsledek 

je kvalitní a přinese to, co je zamýšleno. Tyto finance se směřují do osadních 

výborů, které jsou ze zákona. 

-  Bude velice rád, pokud se ostatní občané v městských částech budou 

inspirovat osadními výbory a může se potom hledat forma podpory 

spolupodílení se na komunitním životě i městských částech. 

 

     p. starosta: 

 

- Upozornil na to, že  osadní výbor sám o sobě nemá právní subjektivitu, proto 

se nemůže hlásit do grantového systému. A proto se vytvořila položka, ze 

které mohou osadní výbory  na základě pravidel, které kopírují grantový 

systém, čerpat finance na sport, kulturu atd. V osadních výborech jsou velmi 

aktivní lidé, komunitní život v místních částech nabírá na intenzitě. 

 

Ing Klement: 

- Poděkování p. radnímu Radku Zlesákovi, že se věnoval jednání s  osadními 

výbory místních částí. 

 

Ing. Novotný 

- Uvedl, že aktivním občanům, kteří nejsou součástí místních částí, nezbývá nic 

jiného než založit osadní výbor. 

 

Ing. Mrkos: 

- Myslí si, že jistou alternativou může být zakomponování tzv. participativního 

rozpočtu, což je věc, kterou využívá i Kraj Vysočina. 

 

Ing. Novotný: 

- U participatního rozpočtu rozhoduje počet hlasování, není tam jistý příspěvek. 

 

p. Miklík: 

- uvedl, že město mělo již v minulosti občanské výbory, které se v minulosti 

osvědčily. 

 

p. místostarosta: 

- uvedl, že se všichni poučili z krizových vývojů a tento postup budou odlišný. 

 

 

Ing. Stoček: 

- Uvedl, že pan starosta konstatoval, že kopírovala dotační forma k čerpání pro 

osadní výbory. Upozorňuje na to, že v bodě 5 je napsáno, co lze z rozpočtové 

položky hradit, mimo jiné i  honoráře účinkujících dané akce. V bodě  6  je ale 



16 

 

uvedeno, že  z rozpočtové položky nesmí být hrazeny honoráře účinkujících. 

Prosí o vysvětlení těchto položek. 

 

Ing. Zlesák: 

- Poděkoval Ing. Stočkovi  za upozornění – je to nesrovnalost. Je to myšleno 

tak, že z rozpočtu položky je povoleno hradit honoráře. Toto se musí upravit.  

 

p. místostarosta: 

- Vyzval k tomu, aby se hlasovalo o upraveném znění – z bodu č. 6 tento bod 

bude vyjmut. Upravené znění bude v bodě 5, kde honorář bude zmíněn. 

 

 

p.starosta: 

-  uvedl, že  6. 1. 2016 bude setkání s občany na téma  zapojování občanů do 

fungování města. 

 

 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 

 
Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní 
výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění, kdy se 
z článku 3, odst. 6 vypouští bod honoráře účinkujících. 
 
      Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 

 
 
 

9. Různé 
 

p. starosta: 

 informace, že žádost města Žďáru nad Sázavou do koordinového přístupu 

v oblasti práce ve vyloučených lokalitách, byla schválena. Znamená to, že 

město ZR se může ucházet až o několik milionů v oblasti sociální 

z Evropských fondů. Je to dobrá zpráva. 

 

- seminář pro ZM – klub ZM 21. 1. 2016 v 16.00 hodin, pozvánky zastupitelé 

obdrží. Témata: Žďárský zpravodaj, oceňování občanů, zahájení diskuse o 

komisi či výboru pro urbanismus. Byl by rád, aby takový útvar vzniknul,  

přepokládá se účast odborníků, o návrzích jmen do tohoto útvaru se bude 

ještě diskutovat. 

 

- další zasedání  zastupitelstva města se bude konat dne  28. 1. 2016. 
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Ing. Zvěřinová: 

- informovala, že v současné době je návrh na schválení stanov SVAK, 

jednotlivá města dostávají Stanovy SVAK k projednávání v ZM, v současné 

době je doručen městu i výpis majetku. Navrhuje, aby se tato záležitost 

zařadila na jednání FV, pokud má někdo zájem se tomuto věnovat, zve na 

zasedání FV, kde se toto bude projednávat. 

 

 

Ing. Stoček: 

- Za klub KSČM poděkoval všem zastupitelům, ředitelům PO a úředníkům  za 

dobrou spolupráci  a za to, že nedocházelo při jednání v ZM k vážným 

rozporům. Všem popřál pro všechny následující dny hodně zdraví, osobního 

štěstí, rodinného štěstí a mnoho úspěchů v práci osobní, tak v práci společně. 

 

Dr. Černý: 

- Poděkoval za spolupráci v tomto roce. Poděkoval pracovníkům MěÚ za 

odvedenou práci a za servisní služby, které poskytují zastupitelům a kterých si 

váží. Do nového roku popřál všem hlavně žádnou špatnou diagnózu. 

 

Ing. Novotný: 

- Upozornil na diskusi ve věci Vodojem – nenašel ho v rozpočtu. Občané ZR 7 

očekávali rekonstrukci VO, které je v havarijním stavu. Občanům ZR 7 je 

potřeba í sdělit koncepci a časový harmonogram. Je nutné vysvětlit občanům 

tuto záležitost.  

- Za klub ČSSD popřál příjemné vánoční svátky, dostatek sil pro rok 2016, 

hodně zdraví. Velmi si váží spolupráce se zaměstnanci MěÚ, s příspěvkovými 

organizacemi a se  všemi zastupiteli. 

 

p. starosta. 

- k dotazu Ing. Novotného uvedl, že v záležitosti rekonstrukce ve ZR 7 se čeká  

na vyjádření některých síťařů, realizace rekonstrukce by měla být komplexní. 

Jakmile bude nastaven harmonogram prací, budou občané ZR 7 informováni. 

 

p. Dvořák: 

- upozornil na to, aby se finanční výbor při projednávání stanov SVAK  zabýval 

vývojem ceny vody do budoucna. 

 

- za klub KDU-ČSL všem popřál klidné, pokojné a radostné svátky vánoční. Do 

nového roku popřál všem zdraví, štěstí, radost z vykonané práce a 

z osobních úspěchů 
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Bc. Bárta: 

- Za klub TOP 09 velmi poděkoval všem pracovníkům MěÚ ZR za to, že dobře 

zvládli  změny ve vedení města. 

- Poděkoval všem za spolupráci v letošním roce, popřál krásné Vánoce  

 

Dr. Kulhánek: 

- Za klub Žďár živé město poděkoval zejména pracovníkům MěÚ, jejich práce je 

kvalitní, poděkoval všem pracovníkům příspěvkových organizací. Poděkoval 

všem zastupitelům za spolupráci, inspiraci a náměty.  Celý rok nechť všechny 

provází zdraví, příští rok pohodu a radost. 

 

Ing. Zlesák: 

- Za klub ANO poděkoval pracovníkům MěÚ a příspěvkových organizací a 

všem, kteří se podílejí na chodu města.  

 

Ing. Havlík: 

- Popřál všem zdraví a štěstí. I nadále se MěÚ bude chtít chovat vstřícně 

k občanům a klientům úřadu a vytvářet kvalitní a efektivní služby pro 

zastupitelstvo města. 

 

Ing. Klement: 

- Popřál všem požehnaný rok v plnosti zdraví a štěstí  

 

 

p. starosta: 

- poděkoval všem zastupitelům, všem zaměstnancům MěÚ a všem 

zaměstnancům příspěvkových organizací, všem, kteří se podílejí na chodu 

města. Popřál všem krásné Vánoce.  

 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 

 

Pan starosta města ukončil 10. zasedání zastupitelstva města v 18.35 h. 

 

 

 

 

 
Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. 

starosta města 
 

 

Zapsala: Iva Bublánová 


