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Město Žďár nad Sázavou 
 

ZÁZNAM 
z 11. zasedání Zastupitelstva města  

Žďáru nad Sázavou konaného dne 28. 1. 2016  
v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 

 

 

 

Zahájení 

Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  11. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 10. zasedání ZM byl 
ověřen  a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 10  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  18 
(v průběhu zasedání se dostavili další 3 zastupitelé) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.  
 

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

p. Šárka Vidergotová 

p. Mgr. Ondřej Vykoukal 

p. Ing. Vladimír Novotný 

p. Michal Hubert Zrůst, MSc. 
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Dále pan starosta uvedl, že z dnešního zasedání zastupitelstva se omlouvají tito 

ředitelé příspěvkových organizací města: 

Paní ředitelka Základní školy Komenského 6 Mgr. Jana Svobodová  

Paní ředitelka PO Kultura Ing. Lorencová 

Pan ředitel PO Active-SVČ Mgr. Luboš Straka 

Dále se omlouvá vedoucí Regionálního muzea p. Zdeněk Málek 

 

 
Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
p. Jaroslava Miklíka, p. Ing. Martina Mrkose 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
 
Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 

 
Pan starosta navrhl ověřovatelé zápisu z dnešního zasedání a to: 
p. Anna Janů, p. Jaroslav Miklík 
 
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

 

K programu zasedání zastupitelstva města 

p. starosta – k bodu Různé uvedl, že v rámci tohoto bodu proběhne  představení 

městského  architekta Ing. arch. Zbyňka Ryšky 

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

11.zasedání zastupitelstva města. 

K předloženému programu 11. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny 

žádné připomínky či doplnění. 

Pan starosta nechal hlasovat o předloženém  návrhu programu: 

Schválený program 11. zasedání zastupitelstva města: 

1. Obecně závazná vyhláška města č. 1, kterou se vydává Požární řád města  

2. Majetkoprávní jednání     

3. Veřejnoprávní smlouvy, dotační program  Obnova kulturních památek 

4. Schválení Stanov dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací 

Žďársko  

5. Různé 

 

     Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
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1. Mat.11/2016/Kř/1 
Obecně závazná vyhláška města, kterou se vydává Požární řád města 
Materiál uvedl pan starosta Mgr. Zdeněk Navrátil. 
Bez diskuze k tomuto bodu. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje OZV, kterou se vydává Požární 
řád města. 
     Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 
 

2. Mat.11/2016/OP/2 
Majetkoprávní jednání 
Materiál uvedla vedoucí OP Dr. Prokopová, všechny body předloženého 
materiálu byly projednány v RM a doporučeny ZM ke schválení. 
 
Bod a) Bez diskuze k tomuto bodu. 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku 

ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů P. a B. Š. 
(SJM),  Nové Město na Moravě, a to části p. č. 1263/1 – ostatní plocha, 
ost. komunikace, 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, k.ú. Veselíčko u ZR - dle GP 
č. 214-30011/2015 ze dne 30. 11. 2015 pro změnu hranice pozemku a 
vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku z pův. p. č. 1263/1 – 
ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 857 m2 oddělen díl „a“ ve 
výměře 20 m2, nově sloučen do p. č. 1264 – zahrada ve vlastnictví manž. 
Š. – za účelem zarovnání parcel ve vlastnictví fyzických osob a rozšíření 
zelené plochy zahrady p. č. 1264 a 1270 před stavební parcelou č. 86 se 
stavbou RD Veselíčko č.p. 28 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR 
- za kupní cenu zjištěnou ZP, a to cenu obvyklou ve výši 230,-- Kč/m2, tj. 
celkem 4.600,-- Kč + platná sazba DPH 

 
     Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 
Bod b) Bez diskuze k tomuto bodu. 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
b) Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o 

uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár 
nad Sázavou a E.ON Distribuce a.s., v předloženém znění. 

 
     Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
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Bod c) Bez diskuze k tomuto bodu. 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku 

do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě 
Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, a to 
části pův. p. č. 8731/1 v k. ú. Město Žďár, zapsané 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, 
před řadovými rodinnými domky v Mělkovicích čp. 1479–1482 – dle GP č. 
3446-100/2012 ze dne 26. 9. 2012 nově oddělené p. č. 8731/1 – orná půda 
ve výměře 157 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního 
vypořádání místní asfaltové komunikace sloužící k přístupu a k příjezdu do 
RD. 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 

Bod d)  Bez diskuze k tomuto bodu. 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 

 
d) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 

odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6463 
– orná půda ve výměře 1 910 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 ul. Chelčického v blízkosti železniční zastávky Žďár nad 
Sázavou – za účelem výstavby objektu pro realizaci podnikatelského 
záměru. 

      Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

Bod e) Bez diskuze k tomuto bodu. 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
e) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 

odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1149 
– ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 245 m2 a části p. č. 1209 – 
ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 85 m2 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 rozšíření pozemku zahrady p. č. 1139/1 u RD 
č.p. 668 na p. č. 1138 v lokalitě ul. Dr. Drože 2, ZR 1 z důvodu, že dosud 
není vyřešena situace na pozemku p. č. 1143 v k. ú. Město Žďár ve 
vlastnictví fyzických osob a zároveň jde o možný koridor pro technickou 
infrastrukturu.    

       Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 
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3. Mat. 11/2016/ORÚP/3 
Veřejnoprávní smlouvy, dotační program „Obnova kulturních památek“ 
Materiál uvedla vedoucí ORUP Ing. Škodová a seznámila zastupitelstvo města 
s předloženými návrhy veřejnoprávních smluv. 
- Jedná se o návrhy veřejnoprávních smluv na čerpání dotačních programů, 

které ZM schválilo v minulém roce. Byly podány 3 žádosti o dotace, které 
byly následně vyhodnoceny, hodnotící komise předložila radě města a ta 
doporučila uzavření těchto smluv zastupitelstvu města 

- Připomíná, že návrh veřejnoprávní smlouvy byl již součástí vyhlášeného 
dotačního programu 

 
K tomu bodu nebyla diskuse: 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření: 

 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti 
Žďár nad Sázavou – I, Tvrz 12, ZR 2 na obnovu kulturních památek – 
kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou, 1 za účelem chemického 
ošetření konstrukce krovu a výmalby interiéru, kaple sv. Barbory ve 
Žďáře nad Sázavou 1, za účelem  chemického ošetření konstrukce 
krovu a hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou 1, za 
účelem chemického ošetření konstrukce krovu; 

 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí Římskokatolické farnosti Žďár nad 
Sázavou – II, Zámek 2/2, ZR 2 na obnovu baziliky Nanebevzetí Panny 
Marie ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem restaurování levé části 
chórových lavic (nábytkové části a plastik); 

 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti 
Žďár nad Sázavou – II, Zámek 2/2, ZR 2 na obnovu kostela sv. Jana 
Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem dokončení obnovy 
interiéru chórků 1.ochozu. 
     Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 

 
4. Mat.11/2016/Star/4 

Schválení Stanov dobrovolného svazu obcí Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko 
Materiál uvedl pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil, materiál předkládá 
rada města. 
Pan starosta požádal předsedkyni SVAK Žďársko p. Ing. Zvěřinovou  o krátký 
komentář k tomuto materiálu. 
 
Ing. Zvěřinová, předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko uvedla: 
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- Na 1. řádné valné hromadě SVAK Žďársko se budou schvalovat nové, 
doplněné Stanovy svazku.  
SVAK Žďársko se rozhodl nechat přeschválit  Stanovy tohoto svazku obcí, 
tato organizace byla zřízena v r. 1994 transformací Jihomoravských 
vodáren a  kanalizací. Stát privatizoval tento majetek v několika krocích – 
ve 3 fázích. Tyto fáze se projevují v hospodaření majetku Svazku, bylo to 
velice dobře nastaveno. Spektrum majetku se výrazně pozměnilo. Proto se 
nyní mění Stanovy svazku. Tyto stanovy Svazek  nechává znovu schválit 
v zastupitelstvech obcí a měst. Proběhla kontrola prohlášení obcí a měst 
od roku 1994, jedná se o prvotní dokumenty, které se předkládaly 
ministerstvu a jsou velice důležité a zjistilo se, že některé obce měly tyto 
dokumenty schváleny s formálními chybami. Jedná se o prohlášení obcí, 
sice  v dobré míře, ale např. ve znění, že  „obecní úřad souhlasí“, ale 
správně mělo být uvedeno  „obec  souhlasí“...  Město Žďár nad Sázavou 
tuto chybu nemělo. Proto se toto napraví tím, že  všechny obce schválí 
znovu stanovy a tak deklarují svoji účast v tomto Svazku vodovodů a 
kanalizací Žďársko.  
Bude se stanovovat komise na zpřehlednění stanov, nabízí možnost 
delegování osoby za město ZR do této komise, bude to cca 5-8 osob, které 
by se pravidelně scházely a zabývaly se podněty obcí.  

- Požádala ZM o schválení těchto stanov, přílohou je i seznam majetku, 
který je infrastrukturní. Upozornila na čl. 7.1 – společný infrastrukturní 
majetek. 

- Na zasedání finančního výboru proběhla  diskuse, že v seznamu majetku 
není kanalizace. Není uvedena v seznamu, protože kanalizace je výhradně 
místně příslušná. 

- Pokud by se Svazek rušil, musel by k tomuto zrušení být souhlas všech 
obcí ve Svazku.  

 
Diskuse: 
p. Miklík: 

- poděkoval Svazku, za to, že udržel majetek ve svazku obcí. Mrzí ho, že se 
oddělily vodovody od kanalizace, je to přece nedílná součást.  

 
Ing. Zvěřinová: 

- Majetek se vede veškerý, ale musí být oddělena struktura pitné vody a vody 
„špinavé“. Je oddělená kalkulace pitné a splaškové. Svazek se jmenuje Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko.  

- Objasnila oddělenou strukturu. 
 

 
p. starosta: 

- požádal Ing. Zvěřinovou o  informaci ve věci čištění odpadních vod, kdy by 
mělo k takové investici dojít, co v této oblasti město jako podílníka ve Svazku 
čeká. 

 
Ing. Zvěřinová: 

- Město ZR stojí před intenzifikací čistírny odpadních vod. VUT Brno 
zpracovalo materiál o stavu ČOV vč. cenových návrhů.  
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- Jednala v této věci s ředitelem VAS Ing. Fuchsem, v současné době se 
mění limity a není zřejmé, jak velký zásah to bude do investic. Na toto je 
dotační titul Ministerstva životního prostředí, předpokládá se, že v tomto 
rozsahu by byli schopni dosáhnout na 63 % dotace, protože se jedná o 
intenzifikaci. Další možností je dotace z Kraje Vysočina. 

- Je zpracován posudek na tuto záležitost. 
- Navrhuje, aby bylo zastupitelstvo města např. v květnu pozváno, případně 

s komisí rozvoje a dalšími členy komisí dle zájmu, k prohlídce žďárské 
čistírny odpadních vod. 

- Do konce příštího roku by se žádalo o dotaci.  Od poloviny r. 2018 a v roce  
2019 by se  mohlo na této rekonstrukci pracovat. Je nutné toto provést 
v tomto programovém období. 

- Místní část Radonín – kanalizace – navrhuje, aby se velmi rychle připravila 
studie na tuto akci.  

- Zpracovává se projekčně záležitost části Vysočan v okolí kulturního domu, 
letos projekt, příští rok rekonstrukce kanalizace.  Finanční režim -   70% 
SVAK, 30 % město ZR z vysoutěžené ceny. 

- Intenzifikace ČOV – financování bude otázkou dalšího jednání, jak 
přistoupit k financování a jakou formou. 

- Ve velmi špatném stavu je kanalizace ulice Nádražní (střed), rekonstrukce 
bude nutná 
 
 

p. starosta: 
- uvedl, že v následujících letech budou město čekat investice ve vodném a stočném 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, v předloženém znění. 

  
      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 
 

5. Různé 
 

Představení městského architekta Ing. arch. Zbyňka Ryšky – prezentace  
- Seznámil zastupitelstvo města se svým životopisem 
- Informoval  zastupitelstvo města o svých realizovaných projektech 
- Seznámil zastupitelstvo města s vizí městského architekta v městě ZR 

 
p. Olšiak 

- Dotaz  na p. architekta ve věci oživení okolí řeky 
 
Ing. Ryška: 

- V současné době by byly zadány studentské projekty na krajinářskou 
fakultu a na fakultu architektury,  které by přinesly první nápady. V druhé 
fázi vytvořit z těchto projektů a názorů občanů města, vytvořit studii,  jak 
tento projekt regenerovat, aby sloužil občanům města.  
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Velkým úkolem je propojit obě strany cyklostezkami a v místě parku Farská 
humna spojit lávkou. 

 
p. Miklík: 
- dotaz – chybí mu energetická koncepce. 
 
 
Ing. Ryška: 

- Tuto záležitost neřešil z časových důvodů, měl velmi krátký čas na tuto 
přípravu své prezentace. 

 
p.starosta: 
- požádal, aby p. arch. informoval o zásadních věcech v roce 2016 a zda by mohl 
přiblížit zastupitelům,  jak probíhá jeho vlastní praktický den na MěÚ. 
 
 
Arch. Ryška: 

- Cíl do roku 2016 - prvním úkolem je ul. Nádražní – navrhuje vypsat 
architekt. uzavřenou soutěž ve 3 etapách. První navazující na náměstí, 
pěší zóna a pokračovat až na nádraží. 

- Jeho konzultační den je pátek, posuzuje za město veškeré projekty, které 
na město přijdou. Měl by vytvářet zadání městských projektů architekt. 
soutěží nebo prostřednictvím veřejných zakázek. 

 
p. starosta: 
- činnost p. architekta doplní – má to 2 roviny a to posuzování investic města i 
posuzování záměrů soukromých investorů 
 
Ing. Zvěřinová: 

- Uvedla, že v ul. Nádražní jsou  velmi špatné kanály, je ráda,  že se p. arch. 
bude touto ulicí zabývat.  

 
Arch.Ryška: 

- Požádal o schůzku s Ing. Zvěřinovou  před zadání arch. soutěže  vzhledem 
k rekonstrukci kanalizace v této ulici, bylo by dobré to již dát do zadání, aby 
pak nevznikl nějaký konflikt. 

 
Ing. Zlesák: 

- Dotázal se pana architekta, co na Žďáře p. architekta zaujalo? Co by pan 
arch. změnil ve ZR 

 
Arch.Ryška: 

- Uvedl, že Žďár nad Sázavou znal již ze svých studentských let. Ovšem 
znal  Žďár jen jako Santiniho  ve  Žďáře,  ale město jako takové je 
opomíjeno. Chtěl by, aby se Žďár  dostal do povědomí  nejen  Santinim  
ale i  tím, že je to krásné město. 

 
 
 



9 

 

Mgr.Herold: 
- Dotázal se pod jaký odbor je p. architekt   zařazen, kdo je  jeho nadřízený, 

další dotaz - jaké má představy  p. architekt o svých kompetencích 
z hlediska zákona 

 
 
p. starosta: 

- odpověděl, že městský architekt,  po vzoru podobně velkých měst jako je 
např. Litomyšl, Chrudim, Vysoké Mýto, Česká Třebová, kde se město Žďár 
nad Sázavou inspirovalo,  není zasazen do organizační struktury úřadu, 
ale vykonává pro úřad službu – poradenská a konzultační činnost v oblasti 
architektury a urbanismu. Nejvíce  spolupracuje  městský architekt 
s odborem rozvoje,  vedením  města, dále se stavebním odborem, 
majetkoprávním odborem, odborem komunálních služeb. Nejvíce s p. 
architektem komunikuje vedoucí odboru rozvoje Ing. Škodová. Starosta se 
má za město Žďár vyjadřovat vedle odboru rozvoje, odboru komunálních 
služeb k záměrům soukromých investorů, tuto věc za starostu převzal 
městský architekt – samozřejmě odborností, protože v tuto chvíli se jako 
starosta na tuto záležitost odborně necítí. O jednotlivých větších, 
složitějších věcech má jednou za 14 dní s městským architektem a 
odborem rozvoje poradu, kde se tyto záležitosti projednávají. 

 
- Kompetence ze zákona svým způsobem nejsou, je to poradenská 

konzultační činnost. Zákon neukotvuje pozici městského architekta 
v systému veřejné správy. Město jako subjekt se může v rámci stavebního 
řízení k podobě staveb jako účastník stavebního řízení vyjadřovat a 
městský architekt je zde proto, aby v této záležitosti poradil. 

 
Ing. Voráček: 

- Dotaz k  objektu hotelu Veliš – kulturní památka, do náměstí trčí 
nevzhledný  štít tohoto hotelu, jak by to p. architekt navrhoval opravit, řešit. 

 
Arch. Ryška:  

- Odpověděl, že nejlepším  řešením by bylo na volném pozemku postavit 
dům. 

 
Ing. Voráček: 

- K odpovědi arch. Ryšky uvedl, že pozemek po hotelu Bílý lev má údajně 
nového majitele, hotel Veliš má jiného majitele, takže dům se tam zřejmě 
nepostaví. 

 
p. starosta: 

- K hotelu Veliš uvedl, že jednal s p.Ulrichem, majitelem hotelu Veliš, p. 
Ulrich si této budovy váží jako kulturní památky, majitel chce tuto budovu 
rozvíjet,  hovořili i o stavu tohoto štítu hotelu.  

- Poslední informaci, kterou má, je ta, že pokud VHS Bohemia získá dotaci, 
tak začne v příštím roce stavět. V případě, že tomu tak nebude, p. Ulrich 
informoval, že by mělo dojít k úpravě tohoto štítu, aby byl pohledově 
vhodný. 
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MUDr. Mokříš: 

- Poděkoval za to, že se p. architekt  Žďáru bude věnovat. Požádal ho, aby 
byl dostatečně „tvrdý“ při jednání s odborem rozvoje a územního 
plánování. Konstatoval, že architekt v našem městě  chyběl. Líbí se mu, že 
Nádraží ulice by měla být pojata jako celek. 

 
 
p. starosta: 

- inspirace pro zadání Nádražní ul. přišla právě od MUDr. Mokříše. Je to 
centrum města, spojnice mezi místy ve středu města. V tomto smyslu bude 
připraveno zadání.  

- poděkoval p. arch. Ryškovi za jeho vystoupení na dnešním zasedání 
zastupitelstva města 

- zastupitelé mohou mít k dispozici pravidelně každoročně zhodnocení práce 
architekta pro město. 

 
p. místostarosta: 

- informoval o stavu jednání s Agenturou pro sociální začleňování, která 
vyhlásila výzvu pro obce ke spolupráci, aby se mohly přihlásit k tzv. 
koordinovanému přístupu, který je  nástrojem  pomoci městům a obcím při 
sociálním začleňování v oblasti vzdělávání, zaměstnávání, sociálních služeb, 
práce s rodinou, kriminalitou, bezpečností, bydlení, dluhové problematiky,  
Spolupráce  s Agenturou  pro sociální začleňování trvá zpravidla  tři roky, 
vedle podpory samotných veřejných politik v obcích jako je vzdělávání, 
sociální služby, zaměstnanost, bydlení  a bezpečnost se  Agentura  soustředí 
na efektivní využívání prostředků ze strukturálních fondů a poskytuje obcím a 
ostatním partnerům servis ke zpracování, realizaci a zajištění udržitelnosti 
projektu. Rada města na svém zasedání schválila podání přihlášky o 
spolupráci s touto agenturou a 23.12.2015 město Žďár  obdrželo oficiální 
informaci o tom, že monitorovací výbor agentury vybral město Žďár nad 
Sázavou ke spolupráci s touto agenturou do 4.vlny koordinovaného přístupu. 
Minulý pátek se uskutečnila první schůzka vedení města se zástupci agentury 
a byl představen lokální konzultant  pro město ZR Mgr. Martin Kahánek 
Podmínky uvedené v metodice agentury, které město musí splnit jsou takové, 
že zřídí pozici  Manažera sociální plánu – a to podle objemu velikosti obce 
min. ve velikosti  0,5 úvazku a dále,  že zastupitelstvo města schválí 
memorandum o spolupráci. Materiál se na dnešní zastupitelstvo nedostalo 
vzhledem k pátečnímu jednání. Kompletní materiál s memorandem bude 
předložen na únorovém zasedání ZM. Výběrové řízení na manažera strategie 
plánu se vyhlásí již začátkem února a to vzhledem ke zkušenostem   
obtížného výběru pracovníka sociálního odboru, který se zabýval projektovou i 
sociální oblastí.  Chce, aby toto výběrové řízení bylo pojato ve velké šíři, aby 
byli osloveni kvalitní lidé a vybral se kvalitní manažer projektu. 

-  Osobně věří, že spolupráce s agenturou povede ke snadnějšímu financování 
projektů a k podpoře projektů ve zmíněných oblastech, které jsou pro naše 
město důležité. 
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p.starosta: 

- poděkoval všem, kteří se zúčastňují pracovních skupin v rámci strategie 
rozvoje města, osobně se zúčastnil tento týden schůzek všech pracovních 
skupin.  

- pozvánka na setkání s občany 9. 2. 2016 od 18.00 v DDM na Horní 2 – 
strategie rozvoje města, představení dotazníkového šetření a analýzy města 
v rámci profilu města. V druhé části setkání se bude diskutovat o vizi města. 
Součástí setkání s občany bude i kulturní program, drobné občerstvení. 

 

Zastupitelé města obdrželi dnes na stůl: 

- zápis ze zasedání finančního výboru, které se konalo tento týden  26.1. 2016 

- aktualizovaný akční plán k 31.12.2015  

 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 

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

uskuteční dne  25. 2. 2016 v 16.00  

Pan starosta města ukončil 11. zasedání zastupitelstva města v 17.20 h. 

 

 

 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. 
starosta města 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Iva Bublánová 

 
 


