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Záznam ZM 12 

 

 

Město Žďár nad Sázavou 
 

ZÁZNAM 
z 12. zasedání Zastupitelstva města  

Žďáru nad Sázavou konaného dne 25. 2. 2016  
v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 

 

Zahájení 

Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  12. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 11. zasedání ZM byl 
ověřen  a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 11 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 11. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je  20 
(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:  

Anna Janů – nemoc 
JUDr. Miloš Jirman – služební jednání mimo Žďár n.S. 
Michal Olšiak – pobytu mimo ČR 
Michal Hubert Zrůst – služební jednání mimo Žďár n.S. 
 Ing. Dagmar Zvěřinová - nemoc 
 

Dále pan starosta podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva se 
omlouvají tito ředitelé příspěvkových organizací města: 
p. ředitelka Knihovny M. J. Sychry Mgr. Štefková – zdravotní důvody 
p. ředitel  PO Active-SVČ Mgr. Luboš Straka – zdravotní důvody 
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Pan starosta omluvil pozdní příchod pana tajemníka MěÚ Ing. Jana Havlíka – vrací 
se ze služební cesty. 

 

Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
p. Jaroslava Miklíka, p. Mgr. Ondřeje  
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

p. MUDr. Radka Černého, p. Mgr. Karla Herolda: 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 18, proti 0, zdrž. 2. 

 

K programu 12. zasedání zastupitelstva města: 

p. starosta: 

- podal návrh na doplnění programu 12. zasedání zastupitelstva města o bod  Zřízení 

Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování jeho 

členů. Písemný materiál byl členům zastupitelstva města odeslán dne 23. 2. 2016 

pod čj. 12/2016/ŠKS/7. Navrhl  tento bod zařadit jako bod č. 7 a bod Různé jako bod 

č. 8. 

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

12.zasedání zastupitelstva města. 

Další návrhy na doplnění či změnu programu nebyly vzneseny. 

Pan starosta nechal hlasovat o předloženém  návrhu programu vč. navrženého 

doplnění o bod č. 7 – Zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad 

Sázavou a jmenování jeho členů. 

Zastupitelstvo města hlasovalo  o schválení programu 12. zasedání vč. doplnění: 

Hlasování:  Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

 

Schválený  program 12. zasedání zastupitelstva města: 

1. Majetkoprávní jednání 

2. Návrh kontrolního výboru 

3. Dotační program SPORT 2016 – veřejnoprávní smlouvy 

4. Dotační program pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných 

služeb – veřejnoprávní smlouvy 

5. Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

6. Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina 

7. Zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování 

jeho členů 

8. Různé 
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1. Mat. 12/2016/OP/1 
Majetkoprávní jednání 
Před zahájením projednávání tohoto materiálu Ing. Zlesák sdělil, že se nebude 
účastnit hlasování k bodu a) majetkoprávních jednání vzhledem k tomu, že je 
v tomto bodu ve střetu zájmu. 
 
Materiál uvedla  vedoucí majetkoprávního odboru JUDr. Prokopová. 
 
Diskuse: 
Ing. Novotný: 

- Uvedl, že se jedná se o komerční využití, výměra orné půdy – zda to 
nezpůsobí problémy, snižuje se objem orné půdy, není to dobrý trend. 
Zda toto vše odbory MěÚ zvážily a zda to nebude něčemu vadit v rámci 
podnikání v tom smyslu, že se jedná o komerční polyfunkční objekt. 

 
Dr. Prokopová: 

- K bodu je předložen GP – už to není orná půda, hranice jsou již jiné, 
pozemek 311 m2 je plocha ostatní komunikace, v současné době 
proběhlo vynětí ze ZPF, pozemek je zařazen tak, jak je ve skutečnosti – 
ostatní plocha, ostatní komunikace. Orná půda to ani nebyla. Výstavba 
objektu – nebude to vadit v tomto území, dbalo se na to, aby zbylo 
místo kolem komunikace vzhledem k provádění údržby. 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 

vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Z. a L. Z.  
Světnov , a to dle GP č. 3994-29/2015 ze dne 11. 12. 2015 z části pův. p. 
č. 6923/2 – orná půda ve výměře 937 m2 odděleného dílu nově 
označeného jako p. č. 6923/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 311 m2 v k. 
ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, 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 dopravního napojení 
v souvislosti se záměrem na výstavbu komerčního polyfunkčního objektu 
stávajícího vlastníka nemovitostí na pozemku p. č. 6942/3 v k. ú. Město 
Žďár. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 290,-- Kč/m2, tj. celkem 90.190,-- 
Kč+platná sazba DPH 
 
     Hlasování:  Pro 18, proti 0, zdrž. 0 
 
 

b) Bez diskuse k tomuto bodu: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní Z.R. (podíl id. ½) a 
paní J.K., a to dle GP č. 825-2/2016 ze dne 18. 1. 2016 z části pův. p. č. 
570/13 – ostatní pl., jiná plocha nově odděleného dílu označeného jako p. 
č. 570/458 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 v k. ú. Zámek Žďár, 
zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u 
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Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání 
vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/24 u ŘRD  na p. č. 
570/205 v k.ú. Zámek Žďár, ZR 2. 

- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 4.500,-- Kč + 
platná sazba DPH  

     Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

 
 

c) Bez diskuse k tomuto bodu: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů  Z.a O. T.  ZR  
a to dle GP č. 825-2/2016 ze dne 18. 1. 2016 z části pův. p. č. 570/13 – 
ostatní pl., jiná plocha nově odděleného dílu označeného jako p. č. 
570/456 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 24 m2 a dále dílu nově 
označeného jako p. č. 570/457 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 – vše 
v k. ú. Zámek Žďár, 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 
majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 
570/25 a p. č. 570/411 u ŘRD  na p. č. 570/206 v k. ú. Zámek Žďár,  ZR 2. 
   - za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 22.500,-- Kč + 
platná sazba DPH 
 
     Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 

d) Bez diskuse k tomuto bodu: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. V.B. Stržanov a to 
dle GP č. GP č. 327-1/2016 ze dne 12.1.2016 z části pův. p. č. 89/1 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 422 m2 nově odděleného 
dílu označeného jako p. č. 89/4 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 54 m2 
v k. ú. Stržanov, 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 vytvoření 
minimálního přípustného odstupu staveb od společné hranice pozemku 
v souvislosti s plánovanou přestavbou nemovitostí na p. č. 103 a 105/2 
v k. ú. Stržanov. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 600,-- Kč/m2, tj. celkem 32.400,-- Kč + 
platná sazba DPH 
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e) Bez diskuse k tomuto bodu: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní M.V. ZR 4, a to p. 
č. 4123 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 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 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů 
k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) pod řadovou garáží 
ve vlastnictví fyzické osoby, zapsané v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3635, k.ú. Město Žďár, obec Žďár 
nad Sázavou, ZR 4. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 15.000,-- Kč + 
platná sazba DPH 
      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 
 
Bez diskuse k tomuto bodu: 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí 
spoluvlastnického podílu k pozemku ve vlastnictví p. M.V. Praha 10, do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 932/8 – trvalý travní porost 
ve výměře 93 m2, zapsaného na LV č. 955 – podíl id. 1/234 v k. ú. Zámek 
Žďár, vedeno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad 
Sázavou, nacházejícího se v lokalitě „U staré vápenice“ poblíž rybníku 
„Dívka“, louka u přístupové komunikace – polní cesty, ZR 2 – za účelem 
navýšení spoluvlastnického podílu města k tomuto pozemku. 
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 

 
g) Bez diskuse k tomuto bodu: 

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení předkupního práva města Žďáru 
nad Sázavou k pozemku p. č. 1133, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Město Žďár, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 1190 na 
ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, do 
doby doložení potvrzení, prokazujícího realizaci investic Hasičské 
vzájemné pojišťovny a.s. do uvedené nemovitosti ve výši 3.600.000,-- Kč. 
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 

h) Diskuse: 
Bc. Bárta: 
- Dotaz, zda se tato záležitost nedá již vyřešit, neustále je v tom území 

proluka, majitel pozemku je ochoten a schopen finančně zajistit to, aby 
stavbu zrealizoval, ale naráží na složité sousedské vztahy, KÚ shledal 
námitky občanky z této ulice jako neodůvodněné. Nicméně stavební 
úřad MěÚ požadoval nějakou změnu, tu zapracoval. Je pro prodloužení 
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termínu dle návrhu. Dále uvedl, že úřad má spoustu komunikativních 
vzdělaných lidí, kteří jsou zde proto, aby zlepšili vztahy ve městě, tak 
doporučuje vyslat je  do terénu, aby jednali v této věci. 
 

p. starosta:  
- požádal Ing. Pitkovou, vedoucí stavebního odboru o vyjádření k této věci. 
 
Ing. Pitková:  

- V současné době není rozhodnuto, účastník řízení má právo podat 
námitky, následně podat odvolání k rozhodnutí.  

 
 Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci původního usnesení 
ZM ze dne 8. 3. 2012, částečně změněném revokacemi usneseními ZM ze 
dne 13. 12. 2012, ze dne 12. 12. 2013 a ze dne 12. 2. 2015 – prodloužení 
termínu pro vydání pravomocného SP – ve věci odprodeje pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, 
s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve 
výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár 
v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu 
IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná 
výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření 
oddělovacím geometr. plánem. 
- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení 
na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději 
do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do 
stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené 
usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby 
bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2 
 
- Částečná revokace se schvaluje tak, že: 
Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení 
na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději 
do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) - původně 
stanovený termín pro vydání pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 
2013, prodlouženého do 8. 3. 2014, prodlouženého do 8. 3. 2015 a 
prodlouženého do 8. 3. 2016 (částečná revokace ZM 13. 12. 2012 a 12. 
12. 2013, 12. 2. 2015) se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2017. 
V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, 
pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že 
kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. 
povolení. 
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění. 
 
 
     Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
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i) Diskuse:  
 p. starosta:  
 - poznamenal, že na soukromém pozemku se nachází unikátní kulturní 
 památky, snahou vlastníka je zaplotit pozemek a veřejnost k této 
 památce nehodlá pustit, pouze město bude mít přístup pouze pro 
 nutnou údržby a oprav. Město bude řešit přemístění této památky na 
 jiné vhodné místo ve vlastnictví města. 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení práva věcného břemene, spočívající 
v umístění kulturní památky - sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého na 
pozemku - dle GP č. 824-206/2015 ze dne 16. 11. 2015 pro vymezení 
rozsahu VB na části p. č. 282, v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou, zajišťující umožnění vstupu a vjezdu města, popřípadě jím 
pověřených osob, na pozemek po dobu a v nutném rozsahu pro provedení 
případných oprav, údržby, rekonstrukce nebo odstranění kulturní památky 
a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad 
Sázavou a p. J.Ch. Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 

 
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 

 
 Bod j)  Bez diskuse k tomuto bodu: 
 

 Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva věcného 
břemene – služebnosti mezi Ing. A.M. ZR  – jako povinnou a městem Žďár 
nad Sázavou – jako oprávněným – za účelem umístění a provozování 
dešťové kanalizace umístěné v rámci stavby „Žďár nad Sázavou – ul. 
Smetanova, rekonstrukce dešťové kanalizace k. ú. Město Žďár“, a to dle 
GP č. 4025-5/2016 ze dne 18. 1. 2016 pro vymezení rozsahu VB na části 
pozemku ve vlastnictví povinné p. č. 5921/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 
Smetanova, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 5004, obec Žďár nad Sázavou, spočívající v uložení 
dešťové kanalizace včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, 
oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného, 
v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
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Bod k) 

Diskuse:  

Ing. Novotný: 

 Uvedl, že je to podobný případ, jako případ p. Beránka, kde byl kladný 
souhlas osadního výboru. Ale v tomto případě je naopak záporné 
vyjádření Osadního výboru Veselíčko tuto záležitost bere tak, aby 
neodsouhlasil tento odprodej, osadní výbor by se měl zaměřit, zda to 
někomu bude v něčem bránit, zda prodej zabrání rozvoji části osady 
Žďár nebo pokud to zabrání v přístupu na jiný pozemek,  pokud  to 
ničemu nezabrání, nevidí důvod nevydat kladné stanovisko. Nenachází 
ve stanovisku osadního výboru nic závažného pro vydání záporného 
stanoviska a pozemek by měl být zájemci prodán. Kdyby zde byl 
účasten někdo z osadního výboru Veselíčko, tak by se mohl vyjádřit 
k tomuto bodu. 

 

p. starosta: 

 informoval, že při jednání s osadními výbory o tom včera jednal 
s osadním výborem Veselíčko, ze strany osadního výboru Veselíčko 
zaznělo, že jiné vysvětlení, než doplnili do materiálu, by stejně nebyli 
schopni dodat, proto bylo vyhodnoceno, že jejich účast není na 
zasedání zastupitelstva města nutná. 

Ing. Novotný: 

- Osadní výbor o ničem nebude rozhodovat, pravomoc k rozhodování má 
ZM, ze strany osadního výboru nejsou relevantní důvody, které by 
bránily prodeji pozemku. Dotázal se, zda se rada města řídí hlasováním 
osadního výboru ? 

- Majetek by se měl odprodat, stanovisko osadního výboru pro něho 
právě bylo impulsem k odprodeji. 

- Nezná p. Mrkose, nebyl na místě samém, ale zaujal ho tento materiál a 
argumenty osadního výboru  jsou takové, že říkají prodat pozemek. 

p. starosta: 

- pokud Ing. Novotný neshledává  důvod hlasovat dle doporučení rady 
města, má na to Ing. Novotný jako zastupitel právo. Pokud Ing. Novotný 
cítí, že tato věc je ze strany osadního výboru, odboru komunálních služeb 
špatně posouzena, tak ať Ing. Novotný tak učiní.  

 Odprodej pozemku není jediná možnost jak nakládat s městským 
majetkem, je možnost pronájmu, výpůjčky, zde nebylo o jinou možnost 
žádáno. Město v tuto chvíli neprodává pozemek, ale vyhlašuje záměr 
na uvedený pozemek. 
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Mgr. Vykoukal: 

- Připojuje se k názoru Ing. Novotného. Osadní výbor toto nějakým 
způsobem  posoudil, toto posouzení mu takto stačí, ale s opačným 
výsledkem. Osadní výbor říká, že dosud byl pozemek takto  užíván, 
nikomu to takto nevadilo, osadní výbor říká, že pokud si chce opravit 
pozemek, ať si ho opraví – ale proč by opravoval žadatel cizí majetek. 
Navrhuje tento odprodej schválit. 

Mgr. Řezníčková: 

- Uvedla, že odprodejem zmiňovaného pozemku se naruší část 
komunikace a po té komunikace pak již nikdo neprojde, proto rada 
města  souhlasila  s názorem osadního výboru. Doporučuje podívat se 
na mapové podklady 

Ing. Forst: 

- Osadní výbor  považuje  za důležitý orgán. Tím, že zastupitelstvo města  
toto neschválí, dává osadnímu výboru určitou vážnost. Žadatel ať se 
snaží dohodnout s osadním výborem a do budoucna může znovu 
požádat. 

Ing. Novotný: 

- Nezpochybňuje roli osadního výboru, ale osadní výbor  není odpovědný 
za rozhodování o prodeji majetku Argumenty osadního výboru jsou 
naopak takové, které říkají prodat pozemek. 

- Osobně nebyl na místě samém, aby se s touto záležitostí seznámil. 

- K mapovým podkladům – odprodejem se nezamezí průchodnosti 
komunikace, užívání místní komunikace. 

p. Dvořák: 

 uvedl, že byl na místě samé a zjistil, že spousta lidí má zabrán městský 
pozemek k uložení dřeva či stavebního materiálu a tito lidé nežádají o 
odprodej, je jim tento zábor umožněn. V tomto případě se jedná o zábor 
veřejného pozemku na uložení dřeva, materiálu, který tam měl žadatel 
kdysi uložen a nyní si chce tento žadatel tento pozemek přivlastnit. 

Mgr. Vykoukal:  

- uvedl, že podal protinávrh k tomuto bodu v tomto znění: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části 
p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 
(dle mapového podkladu) v k. ú. Veselíčko u ZR, 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, bezprostředně přilehlé části k pozemku u RD  Veselíčko na 
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p.č. 90 – na základě žádosti Ing. J.M účelem zajištění bezpečného 
vjezdu, práce na údržbě budovy a občasné možnosti složení a naložení 
nákladu. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o protinávrhu. 

Hlasování:   Pro 11, proti 8, zdrž. 3 
  NESCHVÁLENO 
 

Návrh nebyl přijat, zastupitelstvo města hlasovalo o původním návrhu: 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části 
p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 (dle 
mapového podkladu) v k. ú. Veselíčko u ZR, 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, bezprostředně přilehlé části k pozemku u RD  Veselíčko  na 
p.č. 90 – na základě žádosti Ing. J.M. za účelem zajištění bezpečného 
vjezdu, práce na údržbě budovy a občasné možnosti složení a naložení 
nákladu. 

Hlasování:  Pro 11, proti 7, zdrž. 4 
  NESCHVÁLENO 
    

Bod l)  Dr. Prokopová: 

-  Podala komentář k tomuto bodu – město vlastní 10 bytových domů, kde jsou 
závazky vyplývající ze smlouvy nebo z rozhodnutí o poskytnutí dotace, podle toho 
na základě jakého titulu byla tato dotace poskytnuta.  V těchto smlouvách byla 
povinnost města 20 let od kolaudace nedisponovat s těmito objekty. V rámci 
privatizace bytového fondu  u bytového domu na ul. Veselská a na ul. Palachova  
byly uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách s tím, že za 20 let po 
kolaudaci se město zavázalo prodat tyto bytové domy do vlastnictví  bytovým 
družstvům, která byl vytvořena v těchto bytových domech. Požádala Ministerstvo 
pro místní rozvoj o zkrácení termínů u 7 domů, bylo vyhověno u  5 bytových domů. 
Dnes jsou zastupitelstvo města předloženy dodatky  Ke smlouvě o poskytnutí 
dotace, v případě, že zm toto schválí, tak Ministerstvo pro místní rozvoj zašle na 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tyto dodatky s doporučením, 
aby byly ukončeny zástavní smlouvy na katastrálním úřadě. Předpokládá, že do 
pololetí by to bylo vyřízeno s tím, že by zastupitelstvo města rozhodovalo o 
převodu 3 bytových domů na Revoluční ul. a  2 bytových domů na Purkyňově ulici. 
V pondělí bude zasílat návrh na zkrácení termínů pro další  2 domy, pokud by se 
toto povedlo dohodnout,  schvalovaly by se dodatky k byt. domu na ul. Veselská a 
na ul.Palachova. Na Ministerstvu pro místní rozvoj by v letošním roce mohli uvolnit 
dvacetileté zástavy s možností požádat si o zkrácení termínu i u dvou posledních 
bytových domů.  Převod těchto bytových domů by pro město neznamenalo žádný 
náklad ani příjem u domů, které byly prodány v rámci privatizace bytového fondu u 
bytových domů na ul. Veselské a na ul. Palachova by se jednalo o doplatek kupní 
ceny a příjem do rozpočtu, ale to není předmětem tohoto rozhodování. Na základě 
dohody schválené mezi městem a byt. družstvy bylo dohodnuto, že tato byt. 
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družstva mají svůj vlastní podrozvahový podúčet, kde se vedou veškeré příjmy a 
výdaje související s provozem těchto bytových domů.  

Bez diskuse k tomuto bodu: 

Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení předloženého návrhu  usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 173 o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude 
uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár 
nad Sázavou, v předloženém znění  

Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 174 o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude 
uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár 
nad Sázavou, v předloženém znění  

Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 154 o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude 
uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár 
nad Sázavou, v předloženém znění  

Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 175 o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude 
uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár 
nad Sázavou, v předloženém znění  

Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 176 o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16.4.1998,  který bude 
uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár 
nad Sázavou, v předloženém znění  
 

      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 

Bod m) Bez diskuse k tomuto bodu: 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 5333/1 ve 
výměře cca 1 100 m2 a p. č. 5331 ve výměře cca 8 m2 (dle mapového 
podkladu) 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 v lokalitě ul. 
Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření zahrady p. č. 5332/1 u rodinného domu  
na p. č. 5332/8 – na základě žádosti Ing. R.P. 

 
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
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Bod n) 
 

Diskuse:  
 
p. Miklík: 

 upozornil na střet zájmu jeho osoby, měl zájem o pozemek 
projednávaný v tomto bodě, nebude hlasovat o tomto bodu.  

 Kritika elektronické aukce – ve Žďáře se ceny pozemků díky 
elektronické aukci dostaly na úroveň ceny pozemků v krajských 
městech. Zastupitelé, kteří budou hlasovat pro tento prodej, protože se 
způsobuje tímto rozhodnutím další odliv občanů města, za tuto vysokou 
cenu může málokdo koupit pozemek, dle jeho názoru je to spekulace. 

 
Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že v každém systému se určuje nabídka, poptávka. V současné 
době je málo parcel pro výstavbu RD. Rada města tímto zabývá a chce  
pro příští rok zajistit větší nabídky parcel pro výstavbu rodinných domů. 

 
Dr. Prokopová:  

- K elektronické dražbě – před rokem se prodávalo 8 pozemků, kdy se 
tyto pozemky prodávaly také elektronickou dražbou – je to 
transparentní způsob prodeje pozemků. 

 
p. Miklík: 

 uvedl, že v minulém volebním období zastupitelstvo města odsouhlasilo 
prodej velkého pozemku s velkým domem v centru města za 4,5 mil. Kč 
– srovnání ceny s tímto projednávaným pozemkem. 

 
 Dr. Mokříš: 

- Dotaz na p. Miklíka – podle čeho by se měly tedy pozemky přidělovat, 
jak to realizovat. Město  je  zákonem vázáno k prodeji za nejvyšší cenu. 
Co týká budovy bývalé 1. ZŠ, nový majitel do této budovy musel vložit 
do budovy velkou finanční investici. 
  

Bc. Bárta: 
- Koncepční připomínka – v poznámce  p. Miklíka vidí to, že o dva roky 

se prodloužil prodej pozemků na Klafaru,  část lidí odchází ze Žďáru do 
Lhotky, Hamrů, Sázavy a jinam. Vysoká cena za pozemek je ukázkou 
toho, že někdo dokáže za dobrou adresu zaplatit.  

- Je nutné co nejrychleji dokončit pozemky na Klafaru a zahájit jejich 
prodej, aby lidé neodcházeli ze ZR jinam. Vedení města by v tomto 
mělo začít konat. 

 
p. starosta: 
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- uvedl, že zdržení bude maximálně 1 rok, je to dáno právě tím, aby se 
strategie rozvoje města naplňovala. Strategii rozvoje města nemělo v minulosti 
déle než rok platnou. 
 
 
Ing. Novotný:  

- Schválení strategie s tímto nesouvisí. 
- Dotaz jaký je stav projednávání pozastavené části výstavby Klafaru, 

kde se rada města nedokázala v jedné fázi rozhodnout zda polyfunkční 
domky nebo rodinné domy?  Uplynul nějaký čas, jak se pokročilo v této 
věci?   

 
p. starosta: 

 uvedl, že nic nebylo pozastaveno, projekční práce běžely na přípravě 
rozvoje lokality tak, aby mohly být případně variantně upraveny  podle 
toho, zda se rada města v červenci 2015 rozhodne  pro řešení dodržet 
urbanistickou koncepci Starý dvůr a dát do tohoto území bytové domy a 
nerozparcelovat na pozemky pro rodinné domy, tak jak bylo 
nekoncepčně navrženo předtím. V tuto chvíli se připravuje první částv 
Hrnčířské ulici k prodeji, aby se pozemky na podzim t. r. pozemky 
prodávaly, odbor rozvoje připravuje v lokalitě Hrnčířská ul. několik 
desítek parcel k prodeji pro rok 2017. 

 
Ing. Zlesák: 

 uvedl, že  úbytek obyvatel Žďáru nad Sázavou zde máme již 15 let,  
tato problematika je dlouhotrvající 

 
Ing. Voráček: 

- Citoval ukázku z města Litomyšl a uvedl, že si Žďár nemusí brát příklad 
z Litomyšle, že oni mají architekta, tak Žďár ho musí mít také. Ale i o to, 
že se nemusí vše prodávat tržně. 

- Citace z vyjádření města Litomyšl – „Město připravilo pozemky pro 
stavbu rodinný domů v lokalitě směrem na Českou Třebovou. Ale za 
tržní ceny je prodávat nechce. Město musí nadřadit  nad ekonomický 
zájem  fakt, že chce lidé v Litomyšli udržet a dát jim šanci bydlet. Kupní 
cena je tedy stanovena 840,-Kč/m2, ale kdo do 4 let rodinný domek na 
pozemku nepostaví, bude muset zaplatit pokutu 350,-Kč/m2. Tato 
cenová hladina by měla dát možnost střední vrstvě stavět.“  

- Tak to je jenom ukázka jak to dělají jinde a ne že se všechno musí dělat 
tržně. 
  

Dr. Černý: 
- Dotaz, jak by to ing. Voráček řešil, pokud bude 20 parcel a přihlásí se 

např. 50 zájemců? Jaký by byl návod pro praktické provedení. 
 

Ing. Voráček: 
- Řešit to losováním – poctivým způsobem losování. 
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Ing. Forst: 
- Uvedl, že nejsme připraveni spoléhat se na los, je to ale nejčistší 

způsob, pokud se losuje poctivě. 
 

p. starosta: 
-  dotaz na JUDr. Prokopovou - za kolik je město schopno vykoupit na Klafaru 
pozemek 
 
Dr. Prokopová: 

- Uvedla, že je vykupující cena za pozemek je 264,-Kč/m2 . Problém je 
ten, že ten pozemek už asi těžko město vykoupí. V případě, že se 
potřebuje vytvořit nějaká lokalita, tak se pozemky směňují, protože 
vlastníci městu již pozemky nechtějí prodávat. Za poslední 2 roky to byl 
jediný výkup v lokalitě Klafar a jednalo se o spoluvlastnický podíl. Jinak 
město nevykoupilo vůbec nic.  Vlastníci jsou oslovováni, prodejem se 
pozemky nezískají. Cena je 264,-Kč/m2 s tí, že je stanovena jako cena 
obvyklá, za kterou se dosud pozemky vykupovaly. Jde o to, že pokud 
se  dnes v rámci soukromníků prodávají pozemky, jsou ty ceny úplně 
v jiné výši.  

 
p. starosta: 

 dotaz - za kolik prodává soukromník parcelu na Klafaru. 
 
Dr. Prokopová: 

- Výstavba Klafar, soukromá společnost prodávala za  2.000,-Kč/m2  
 
Ing. Novotný: 

- Dotaz na p. starostu, jaký je rozdíl mezi nekoncepčním prodejem 
v lokalitě Klafar na RD a koncepčním prodejem na polydomek. 
 

  p. starosta: 

 jde o urbanistický pohled, byla zpracována urbanistická studie v lokalitě 
Starý dvůr. V lokalitě Hrnčířská se předpokládala zástavba bytovými 
domy, to  nebylo dodrženo a nebylo to poprvé. Zjišťoval si, že na popud 
vedení města a rady města bylo toto území překresleno na parcely. 
Architektonický urbanistický pohled je nekoncepční, území není 
nekonečné.  Město není schopno lidem zaplatit v tuto chvíli za tyto 
pozemky soukromníkům.  Na 10 pozemků pro RD dostaneme 20 
daňových poplatníků, pokud se tam postaví bytové domy, dostaneme 
mnohem víc daňových poplatníků. Toto město by mělo mít rozvojové 
zóny pro individuální bydlení i pro bydlení v bytových domech. 
Rozvojové plochy pro bytové domy by byly v tuto chvíli ve ZR omezeny, 
proto se drží urbanistické studie Starý dvůr. Probíhá diskuse 
s urbanisty, architekty v této věci. 

 Tento předmětný pozemek je cca 1.000 m2 a považuje toto za úspěch, 
že se za tento pozemek utržila částka 2.600,-Kč/m2. 
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p. Miklík: 
- diskutovat o pozemcích pro výstavbu RD a bytových domů na klubu ZM, 
nyní navrhuje přistoupit k hlasování k tomuto bodu. 
 
Ing. Klement: 
- Ve Žďáře je málo pozemků. Rada města usilovně s odborem 

majetkoprávním hledá i jiné lokality ve městě i v osadních obcích, 
vysoká cena pozemků  je otázkou nabídkou a poptávky. 

 
Ing. Novotný: 

- Dotázal se, jaká je poptávka po bytech a jaká je poptávka po 
pozemcích pro výstavbu  RD a pro výstavbu bytových domů. Zjistit to, 
co chtějí lidé ve Žďáře nad Sázavou ve věci bydlení. 

 
Bc. Bárta: 

 Uvedl, že změna, která se možná zdála nekoncepční, byla právě proto, 
že lidé odcházeli v minulém volebním období do jiných obcí. Proto se 
v minulosti snažili vytvořit co největší lokalitu pro výstavbu rodinných 
domků. Informoval o systému v minulém volebním období.  

 
p. starosta: 

 Uvedl, že tato diskuse je zajímavá, ale ve věcnějším tónu se vede na 
pracovních skupinách ke strategii.  Doporučuje prostudovat si přílohy 
analytické části Strategie města ZR, kde je možné zjistit, co žďáráci 
chtějí.  

 
p. Dvořák: 

 upozornil na to, že někteří občané, kteří odešli stavět na venkov, se po 
nějakém čase vrací do Žďáru vzhledem k navýšení nákladů  na 
dojíždění do Žďáru z venkova. 

 
Zastupitelstvo hlasovalo o usnesení dle předloženého návrhu. 

 
m) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 7973/6, orná půda 

ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, 
lokalita Klafar II, ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1 - za účelem výstavby 
rodinného domu v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemku 
v lokalitě Klafar II a Regulativy rodinných domů, do vlastnictví pana R.T. 
Praha 1, za kupní cenu ve výši 2.650,-- Kč/m2 + DPH a schvaluje Kupní 
smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, v předloženém znění. 

    Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 1 
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2. Mat.12/2016/KV/2 
Návrh kontrolního výboru 
Komentář podal Bc. Bárta 

- Kontrolní výbor se zabýval tématem kontroly usnesení ZM, protože to je 
jedna z hlavních náplní kontrolního výboru. Po diskusi s pracovníky 
úpřadu a  p. tajemníkem se došlo k tomu, že neexistuje jednotná 
kontrola usnesení ZM. Proto kontrolní výbor  navrhl jednoduché řešení 
jednoduchou tabulkou, aplikací. Bylo to na základě podnětu jednoho 
z členů KV, který se tomu intenzivně věnoval, je to Ing. Souček, děkuje 
mu za jeho iniciativu. Kontrolní výbor žádáj zastupitelstvo města, aby 
tuto záležitost nějakým způsobem uchopilo. Probíhala jednání s MěÚ, 
p. tajemníkem, odd. informatiky a došlo se k závěru že návrh 
kontrolního výboru  lze  realizovat. Byl stanoven úkol pro p. starostu, 
aby toto naplnění bylo realizováno do konce března. Lhůta je 
zdvládnutelná. Jedná se zpřehlednění usnesení ZM, aby to bylo lehce 
dohledatelné. Mohlo by to sloužit MěÚ, Kontrolního výboru, usnadnilo 
by to práci v orientaci prohledávání usnesení ZM. Diskuse i o možnosti 
transparentnosti úřadu, dosáhnout toho, že by tato záležitost byla 
součástí web.stránek města. Za KV doporučuje přijmout předložený 
návrh usnesení. 

 
p.starosta – požádal o komentář p.tajemníka: 
 
p. tajemník: 
- konzultoval rozsah, obsah i formu, Základní otázkou bylo to, zda pracovat 
s plnými osobními údaji či s anonymizovanými usnesení. Výstup by mohl být 
otevřený pro veřejnost. Důležité je pro kontrolu, v jakém stavu se usnesení 
nachází. U stavu by se uváděl důvod stavu, mohl by to být jednoduchý nástroj 
pro přehled zastupitelů, kontrolního výboru, finančního výboru a pro  občany. 
 
 
Ing. Zlesák: 

- Poděkoval kontrolnímu výboru za dobrou a kvalitní práci v této věci. 
 

Mgr. Vykoukal: 
- Aplikace by byla dostupná zastupitelům pod nějakým heslem na webu? 

 
p. tajemník: 
- anonymizovaná verze by byla přístupná na webu města 
 
 
Bc. Bárta: 

- Začala by se do tohoto přehledu naplňovat usnesení, která byla od 
počátku letošního roku, dalo by se doplnit i zpětně od začátku 
volebního období. Pokud bude další zastupitelstvo v tomto pokračovat, 
tak toto může využívat. Nemusí to být omezeno volebním období. Ale 
bylo řečeno, že usnesení budou do přehledu doplňována do konce 
tohoto volebního období. 
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p.starosta: 
- nebude se tedy  měnit návrh usnesení.  Usnesení se budou doplňovat od 
1.1.2016, případně od začátku voleb.období. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o usnesení dle předloženého návrhu: 
 
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit vytvoření přehledu plnění 
usnesení zastupitelstvu města s obsahem dle předloženého návrhu v termínu 
do 31. 3. 2016. 

      Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 

 

3. Mat.12/2016/ŠKS/3 
Dotační program SPORT 2016 – veřejnoprávní smlouvy 
Komentář podala vedoucí OŠKS Mgr. Lučková a seznámila zastupitele města 
s předloženým materiálem. 
 
 
Ing. Klement: 

- Uvedl, že se jedná o to, že v minulém týdnu na jeho popud se dohodlo, 
že bude tento materiál předložen jak RM , tak i ZM vzhledem k tomu, 
aby se veřejnoprávní smlouvy schválily, aby se tak vyšlo vstříc oddílům 
a mohly být už využívány finanční prostředky.  

- Poděkoval všem hodnotitelům, kteří hodnotily žádosti a poděkoval také 
odboru ŠKS za přípravu. 

 
Ing. Forst: 

- Věří, že dotační program SPORT 2016, jako člen sportovní komise 
uvádí, že sportovní komise rozhodovala s nejlepším vědomím a 
svědomím. Ve sportovní komisi se dohodli, že budou v 04/2016 jednat 
o úpravě pravidel, mělo by se o tomto bavit ZM, příp.RM, nejedná se 
pouze o pravidla sportovní komise. Je třeba opravit pravidla pro 
vyhodnocování grantových programů. 

 
Ing. Klement: 

- Tvorba pravidla pro vyhodnocování grantových programů má bohatou 
historii, postupně se dopracovali k těmto pravidlům. Metodika ZR je na 
dobré úrovni, ostatní města mají zájem o tato pravidla ZR. Komise má 
v krátkém mezidobím června a října možnost se opětovně vrátit 
k metodice. 
 

Bc. Bárta: 
- Poděkoval za rychlost projednávání, oceňuje to.  Požádal, aby až se 

budou zveřejňovat výstupy – v tabulce uvést přesné údaje o oddílech a 
účelu poskytnutí prostředků. 

- Jaký je důvod neposkytnout dotaci oddílu moderní gymnastiky, ve 
sportovní činnosti obdržel oddíl dotaci? 
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- Zda ostatní sportovní akce byly do výše 30 tis.Kč, jaké ostatní subjekty 
byly podpořeny do výše 30 tis.Kč. 

 
Ing. Klement: 

- TJ ZR oddíl moderní gymnastiky nepředložil 3 přílohy ze 4. Proto byl 
v sekci akce vyloučen.  

- Tabulky budou doloženy k zápisu z rady města, bude zveřejněno. 
 
 

Mgr. Lučková: 
- Uvedla, že dnes tuto záležitost řešila s vedoucí oddílu moderní 

gymnastiky p. Gryčovou. 
 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
 

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2016 – sportovní akce a 
dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2016 – činnost sportovních oddílů mládeže 
předloženého materiálu, v předloženém znění. 
 
     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 

4. Mat.12/2016/OS/4 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ 
Komentář k tomuto bodu podal vedoucí sociálního odboru Ing. Krábek. 

- Jedná se o nový dotační program, pro vyhlašovatele nová záležitost, 
rovněž tak  i pro poskytovatele sociálních služeb a pro komisi. 

- I v tomto dotačním programu byly vyřazeni žadatelé, kteří nedodali 
všechny přílohy. Byly vyřazeny 4 žádosti 

- Komise se sešla 3. 2. 2015 a v pondělí 15.2. do večerních hodin 
vyhodnocovala žádosti. Předkládal se materiál do RM i do ZM, proto je 
rád, že nedošlo k úpravám v RM a je předloženo k projednání ZM ve 
stejné podobě. 

 
Bc. Bárta: 

- Dotaz – jedná se mu o Svaz důchodců ČR, m.o. ZR – jakým způsobem 
dojde k naplnění toho, že komise doporučila poskytnutí individuální 
dotace, kdy to k nim doputuje. 

 
Ing.Krábek: 

- Jednal s p. Benešovou ze  svazu důchodců, budou si žádat o 
individuální dotaci, bude se předkládat do příštího zasedání ZM. 

 
Dr. Černý: 

- Příjemce dotace Spektrum  - Kolpingovo dílo -  obdrželo 239 tis.Kč, 
příjemce dotace se zavazuje, že bude zveřejňovat znak města  na 
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plakátě atd. – je to uvedeno ve smlouvě.  U tohoto příjemce není toto 
ustanovení smlouvy naplněno – viz  plakát na budově Spektra na 
Žižkově ul. Na tomto konkrétním případě upozorňuje i ostatní 
organizace, aby se dodržovala smlouva v tomto bodě.  

 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města se seznámilo s výsledky hodnocení žádostí dotačního 
programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných 
služeb“, které provedla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
uvedené v Příloze č. 1. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu 
„Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ 
osobám a ve výši dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu. 
Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu 
„Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ 
osobám a ve výši dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
v předloženém znění. 
 
      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
p. starosta: 
- poděkoval komisím, předkladatelům i úředníkům, kteří připravovali smlouvy. 
 
Pan starosta předal v 17.40 h řízení zasedání zastupitelstva města panu 
místostarostovi  
 
 

5. Mat.12/2016/OS/5 
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 
 
Ing. Krábek: 

- Seznámil s předloženým materiál  – viz počítačová prezentace. 
 
Ing. Klement: 

- Informoval ZM , že Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
byla seznámena s touto aktivitou, plně podpořila podání této žádosti. 

 
Ing. Novotný: 

- Uvedl, že na  první  pohled toto vypadá velmi jednoduše, ale myslí si, 
že k vyjmenovaným rizikům se  přidává i to, že se utvořila sociálně 
vyčleněná lokalita. Neztotožňuje se osobně s tímto, nevnímá tuto 
lokalitu jako sociálně vyčleněnou.  Občané se necítí jako občané 
sociálně vyčleněné lokality, nechtějí být na úrovni např. Chánova. 
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Občané to vnímali jako problematickou lokalitu, ale nikoli sociálně 
vyloučenou lokalitu. Může to občanům způsobit problémy s prodejem 
jejich majetku, přistěhování do této lokality. Každý bude vědět, že je to 
jedna z 12 vyloučených lokalit v Kraji Vysočina. Přeje všem, kteří se na 
tom budou podílet, úspěch. Už si nelze dovolit nesehnat finanční 
prostředky pro tuto lokalitu. Pokud se toto dnes schválí, tak by se měly 
v rozpočtu schválit prostředky, které bude město do této sociálně 
vyloučené lokality směřovat, např. pro začátek 0,5 mil.Kč na sociálně 
vyloučenou lokalitu ZR 3. Toto riziko je rizikem č. 1. Může vzniknout 
např. sociální podnik, na který dostane město finanční prostředky, 
město pak bude muset mít prostředky na provozování – to je další 
velké riziko.  Nepřemisťoval by azylový dům,  protože v nové lokalitě 
toto napětí umístění azylového domu zvýší. 

- Doporučuje pověřit RM, aby nějakým způsobem určila možnosti, které 
by se za prvotní finanční  částku daly realizovat. 

 
Ing. Klement: 

- Město ZR se k tomuto území přiznalo, nejedná se o celou lokalitu ZR 3, 
jedná se o pár bytových bloků 

- Je zde možnost čerpání finančních prostředků. Spoluúčast města bude 
při sestavování rozpočtu na příští rok.  

 
Ing. Krábek: 

- Upřesnil – lokalita je popsána – svobodárna č. 4, 5 a 6., dále částečně 
se odvolá na lokalitu – azylový dům Ječmínek, dále holobyty. 

 
Ing. Klement: 

- Nemovitosti u zmíněných svobodáren jsou cca o ¼ levnější než ostatní 
nemovitosti ve ZR. 

 
Bc. Bárta: 

- Poděkoval za toto rozhodnutí, je to důležité a strategické rozhodnutí pro 
tuto lokalitu. Již v minulosti byla tato práce započata. Je důležité, aby to 
přinášelo ovoce, které bude již viditelné pro občany města. 

- Město toto bude něco stát. Pokud město chce spolupracovat 
s agenturou, musí mít manažera sociálního začleňování ve městě, plně 
s touto pozicí souhlasí. 

- V souvislosti se zřízením nové pracovní pozice manažera sociálního 
začleňování uvedl, že pozice komunitního  koordinátora mu  není do 
této chvíle jasná, protože buď je to člověk méně viditelný, mlčící či 
úkolován úkoly, které nespadají do kompetence člověka, který měl 
komunikovat s veřejností a přenášet informace na úřad a opačně. 

- Předložil doplnění návrhu usnesení k tomuto bodu:¨ 
- Zastupitelstvo města schvaluje provedení změny struktury složení 

pracovníků MěÚ Žďár nad Sázavou, která spočívá ve zrušení pozice 
komunitního koordinátora a uspořené prostředky využít k zajištění nové 
potřebné pozice manažera strategického plánu sociálního začleňování.  
Zastupitelstvo města dále ukládá radě města zajistit tuto organizační 
změnu. 
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Ing. Klement: 

- Uvedl, že návrh Bc. Bárty nesouvisí přímo s tímto bodem. 
- Ponechává na zvážení návrhové komise 

 
Ing. Novotný: 

- Upozornil na to, že ve Žďárském zpravodaji již vyšel inzerát  – 
vyhlášení  výběrového řízení na manažera  sociálního začleňování a 
ještě před tím,  než je schválena smlouva  na dnešním zasedání ZM. 
Co by se stalo při neschválení této záležitosti? Je to nestandardní 
postup. 

 
Ing. Klement: 

- Uvedl, že na  minulém zasedání ZM  o této situaci již  hovořil, ing. 
Novotný nebyl přítomen na minulém zasedání.  
Město má zkušenosti se složitým výběrem pracovníka do sociální 
oblasti, který byl vázán na projekty a sociální činnost, vhodný pracovník 
nebyl nalezen. Proto se rozdělilo VŘ na sociální odbor pouze pro 
sociální oblast. Nyní se vyhlašuje druhá část toho výběrového řízení 
právě pro tento projekt. Z tohoto důvodu se v dostatečném předstihu 
toto výběrové řízení vyhlašuje, aby se mohlo přihlásit široké penzum lidí 
do tohoto výběrového řízení a aby se vybral dostatečně kvalitní člověk, 
který by se plně této činnosti věnoval. Pokud by ZM tuto smlouvu 
neschválilo, výběrové řízení by se zrušilo. Tyto náklady na výběrové 
řízení nejsou  podstatné,  osobně by ze svého reprefondu tyto náklady  
uhradil je. 

 
 
p. starosta: 
- uvedl, že kdykoli může zastupiteli města  vysvětlit činnost komunitního koordinátora, 
pokud má Bc. Bárta zájem, může  mu objasnit činnost komunitního koordinátora. 
- neustále se řeší stížnosti ze svobodáren. Problém vznikl tím, že město prodalo 
veškerý svůj bytový fond a soustředilo své byty v kat.1+1 do jedné lokality. Zájem o 
bydlení tam mají pouze ti lidé, kteří nemohou najít bydlení jinde. Problém tam vznikal 
dlouhodobě. 
- osobně bydlí kousek od těchto domů, nemyslí si, že si to zaslouží srovnání 
s Chánovem, nikdy tam osobně neměl žádný problém, je to hlučnější a možná 
veselejší lokalita. Vůbec si nemyslí, že je to sociálně vyloučená lokalita. 
 
 
Hlasování o protinávrhu Bc. Bárty: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výsledcích Monitorovacího 
výboru Agentury pro sociální začleňování o tom, že město Žďár nad Sázavou 
bylo vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování do 4. vlny 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 
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Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhlášené výběrové řízení na pozici 
„Manažer Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad 
Sázavou“. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu, a to navýšením položky 
Místní správa – limit osobních výdajů o částku ve výši 278 tis. Kč a limit 
věcných výdajů ve výši 41 tis. Kč na pokrytí výdajů tohoto zaměstnance 
z rezervy rozpočtu. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci s Odborem pro 
sociální začleňování Úřadu vlády ČR včetně Prointegračních záměrů města 
Žďár nad Sázavou. 
 
 
Zastupitelstvo města schvaluje provedení změny struktury složení pracovníků 
MěÚ Žďár nad Sázavou, která spočívá ve zrušení pozice komunitního 
koordinátora a uspořené prostředky využít k zajištění nové potřebné pozice 
manažera strategického plánu sociálního začleňování.  
Zastupitelstvo města dále ukládá radě města zajistit tuto organizační změnu. 
 
      Hlasování: Pro 5, proti 15, zdrž. 1 
      NESCHVÁLENO 

  
 Ing. Klement: 

- Požádal o úpravu částky pro limit osobních výdajů – nově 278 tis.Kč a 
limit věcných výdajů – nově 41 tis.Kč – to je propočet od 06/2016 do 
konce roku. 

 
 Zastupitelstvo města hlasovalo o původním návrhu usnesení v upraveném 
 znění dle návrhu Ing. Klementa.  
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výsledcích Monitorovacího 
výboru Agentury pro sociální začleňování o tom, že město Žďár nad Sázavou 
bylo vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování do 4. vlny 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhlášené výběrové řízení na pozici 
„Manažer Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad 
Sázavou“. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu, a to navýšením položky 
Místní správa – limit osobních výdajů o částku ve výši 278 tis. Kč a limit 
věcných výdajů ve výši 41 tis. Kč na pokrytí výdajů tohoto zaměstnance 
z rezervy rozpočtu. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci s Odborem pro 
sociální začleňování Úřadu vlády ČR včetně Prointegračních záměrů města 
Žďár nad Sázavou. 
      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.  0 
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6. Mat.12/2016/MST/6 

Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina 
Komentář podal p. místostarosta – poslední měsíce byla vedena řada jednání  
s ředitelem SPŠS a ředitelem Gymnázia ZR o možnost vybudování 
víceúčelové haly za objektem SPŠS. Jednání se vedla i za účasti se 
zastupiteli Kraje Vysočina , kteří jsou současně zastupiteli města - MUDr. 
Černým, Bc. Bártou, Ing. Novotným a  dále se zastupitelem města Ing. 
Voráčkem.  Dále se v této věci vedlo jednání s Ing. Jouklem  Ve spolupráci 
s p. tajemníkem, kterému děkuje za spolupráci na tomto dopisu, zpracoval 
v této věci dopis, který je adresován hejtmanovi Kraje Vysočina s tím, že je 
jasně definována participace města. Jedná se o projekt pro 1.800 žáků ve ZR.   
 
 
Ing.  Zlesák: 

- Uvedl, že se záměrem výstavby haly tělocvičny těchto dvou středních 
škol zřizovaných krajem souhlasí. Nesouhlasí ale s tím, že se jedná o 
dvojí metr od Kraje Vysočina. Zjistil na stránkách kraje, že Kraj 
Vysočina postaví novou tělocvičnu v Třebíči za 37,5 mil.Kč  pro 
všechny sporty a 100 % ji Kraje zafinancuje. Ve Žďáře je to jinak, město 
má 15 mil.Kč přispět. Dotazuje se tedy, proč žďárský student je horší 
než v Třebíči při financování této tělocvičny, proč v Třebíči Kraj 
Vysočina financuje výstavbu tělocvičny 100 %,  v čem je rozdíl? 
Nechce, aby Žďár nad Sázavou  byl městem druhé kategorie. 

 
Bc. Bárta: 

- Účastnil se jednání v této věci na SPŠS, doporučil, aby se Ing. Zlesák 
informoval u p. starosty a p.místostarosty, proč k tomuto došlo. 
Tělocvična a hala je rozdíl.  

- Pohybuje se aktivně ve sportu. K diskuzi je tento předložený dopis 
málo, v tuto chvíli chceme budovat zázemí pouze pro volejbal, florbal a 
nohejbal, chybí mu v této věci to, jakým způsobem se to  promítne  do 
využití tělocvičen stávajících škol, vzniknout nakumulované náklady. 
Neví, zda se bude realizovat zázemí pro tenis a fotbal, jakým 
způsobem budou zajišťovány provozní náklady. 

 
Ing. Zlesák: 

- K objasnění – každá hala má tělocvičnu  - tělocvična je název místnosti, 
hala je název pro halovou konstrukci.  

- Souhlasí s tímto záměrem, podporuje ho, ale nesouhlasí s logikou 
financování ze strany Kraje Vysočina. Nechť Kraj Vysočina dává všem 
stejně na výstavbu tělocvičen. Ke všem by mělo být z Kraje Vysočina 
přistupováno stejně. 

 
 

Bc. Bárta: 
- Jde o to, jaký je to sportovní prostor, jaké má zázemí a jaká úroveň 

soutěží se v tomto prostoru může hrát. 
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Ing. Novotný: 
- Uvedl, že je to absolutní nepochopení, jakým způsobem ta jednání 

probíhala. Za tu dobu, co je Kraj Vysočina zřizovatelem SPŠS, Kraj 
investoval do této školy několik desítek milionů do této budovy, 44, 5 
mil.Kč. Na mapě investic v rámci celého kraje zjistíme, že poměry 
investic kraje budou podobné jak v Třebíči, tak ve ZR. Výuka tělesné 
výchovy je hraně již několik let ve ZR, v letošním roce není a nebylo 
určeno nic na výstavbu tělocvičny ve ZR, to je další chyba. Je jisté, že 
se tato tělocvična ve ZR bude budovat, ale pro letošní rok to není 
priorita. Ředitelé chtěli budovat tělocvičnu, která bude využívána i 
občany města ZR, nikoli pouze studenty středních škol. Poptávka po 
prostoru pro předmětné sporty ve  ZR je,  proto se ředitelé středních 
škol zeptali vedení města, zda je zájem do této  akce jít, sdružit finanční 
prostředky. 

 
p. starosta: 
-  Ing. Novotný přesně shrnul závěry z jednání v této věci 
-  město ZR bylo osloveno řediteli Gymnázia ZR a SPŠS. Inspirace v Ledči – 
37 % město, zbytek kraj 
- pokud bude schválen dopis hejtmanovi, rozběhnou se v této věci další 
jednání, město má zájem jednat a předložil podmínky. 
 
Ing. Klement: 

- V dopise je definováno jasné zázemí, sporty a částka, kterou město je 
ochotno věnovat z rozpočtu města v této věci. 

 
Ing. Forst: 

- Za podstatné považuje rychle stavět, je pro přispění z rozpočtu města. 
 

Bc. Bárta: 
- Uvedl, že se v této situaci  nedokáže zorientovat v tom, že se některé 

věci snažíme dělat koncepčně, strategicky, ale v tuto chvíli se 
zavazujeme rychle k tomu, že poskytne město 15 mil. Kč na tuto 
stavbu. 

- Chce vědět, proč sporty fotbal a tenis, mají nevyhovující zázemí a 
neřeší se to a řeší se to, co není prioritou. 

 
Ing. Klement: 

- Komise pro sport a volný čas podpořila tento záměr, ale zároveň řekla, 
že město má pokračovat v aktivitách pro zázemí pro tenis a fotbal.  

- Při diskusi s řediteli škol jasně vyplynul problém v nedostatku tělocvičen 
– aktuálně dochází studenti do sportoviště Activu a TJ. Proto se 
soustřeďuje tato iniciativa do výstavby této tělocvičny. 

 
Ing. Zlesák: 
- Uvedl, že priority, které dosud město mělo, se odsouvají díky tomuto 

záměru. Nesouhlasí se způsobem financování ze strany Kraje 
Vysočina. 
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Ing. Klement: 
- Neví, co má p. Bárta ohledně 20 mil.Kč na tento rok z rozpočtu města 

na mysli. Žádná částka není věnována na zázemí pro fotbal a tenise. 
 
Dr. Černý: 

- Ing. Novotný dal shrnující popis jednání v této věci. 
- Ředitelé škol tuto záležitost iniciovali. Pro Kraj toto dosud nebylo 

prioritou. Hledal se nový model jednání v této věci. Pro město ZR je 
únosný podíl 37,5 % , což představuje 15 mil. Kč.   

- Tímto dopisem město zaujalo své stanovisko a žádá kraj o jeho 
stanovisko k této věci. 

- K projektu sportovišť na Bouchalkách – např. hala pro tenisty je 
umístěna na území, kde to  územní plán neumožňuje. 

 
 
Mgr. Řezničková: 

- Uvedla, že tělocvična bude  krajské zařízení, město nedostane dotaci, 
ale město bude dotovat kraj. 

 
Bc. Bárta: 

- Uved, že v  této věci se zdrží hlasování, nezná další dopady na 
rozpočet atd. 

 

Ing. Klement: 
- Vychází z toho, že se již 4. nebo 5. rokem řeší územní plán, tolik na 

upřesnění odhadu při schválení změny ÚP. 
 

p. starosta: 
- poznámka k dotaci – dotace na sportoviště nejsou žádné. Tímto záměrem se 
nabízí možnost, že by zde by mohlo vzniknout sportoviště, které město 
nebude muset platit celé. 
 
Ing. Novotný: 
- uvedl, že zařízení by bylo kraje, ale to by byla výhoda, že provozovatelem 
bude někdo jiný než samospráva, provozování je složitější záležitost. 
- zdrží se hlasování z důvodu nikoli, že by byl proti, ale proto, že bude 
hlasovat o tomto v Radě a Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Bude prosazovat to, 
aby se využilo nabídky města a zkusila se najít shoda v orgánech Kraje 
Vysočina. 
 
Ing. Klement: 

- Studie se aktuálně zpracovává, pracuje na ní ředitel SPŠS Ing. 
Kletečka. Pokud se rychle nezačne jednat, tak školní rok 2017/18 je 
ohrožen pro studenty Gymnázia a SPŠS. 

 
Mgr. Řezníčková: 

- Reagovala na vyjádření Ing. Novotného - chápe, že pro město je to 
bonus, že halu nebude provozovat. 
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MUDr. Mokříš: 
- Navrhuje ukončení diskuse k tomuto bodu. 

 
 

p. starosta: 
-  uvedl, že dle jednacího řádu se vyslechnou přihlášení do diskuse a pak se bude 
hlasovat o návrhu dr. Mokříše. 
 
Mgr. Brychta: 

- Uvedl, že prozatím by stačilo to, že než se tato víceúčelová hala 
postaví, kdyby rada města schválila alespoň pro studenty víceletého 
gymnázia – studenty do 15 let využití tělocvičen, zimního stadionu a 
bazénu zdarma tak, jak je to pro žáky základních škol. To by bylo velice 
dobře kvitováno vedením Gymnázia Žďár nad Sázavou, které velice 
dobře reprezentuje naše město.  

 
Ing. Klement: 

- Nechal hlasovat o ukončení rozpravy k tomuto bodu – proceduální 
hlasování. 

       Pro 21, proti 0, zdrž. 1 
  

 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dopis hejtmanovi Kraje Vysočina 
s nabídkou ke spolupráci a spolufinancování ve věci připravovaného 
sportoviště pro Gymnázium a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou dle 
předloženého materiálu. 
 
      Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 3 
 
 

7. Mat.12/2016/ŠKS/7 
Zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování 
jeho členů 
Materiál uvedla vedoucí OŠKS Mgr. Lučková. 
 
Mgr. Vykoukal: 

- Uvedl, že se ještě diskutovalo to, zda je to oficiální výbor dle zákona o 
obcích a  zda bude členům náležet odměna za činnost v tomto výboru.  
Členové výboru by se sešli cca  dvakrát za rok, tudíž to nedává smysl, 
aby to byl oficiální výbor ZM.  

 
Ing. Novotný: 

- Uvedl, že dle zákona o obcích se zřizuje oficiální výbor s nárokem na 
odměnu, většina členů je členy ZM, takže by se odměna kumulovala.  

- Je na  zvážení jak  výbor  nazvat,  změnit název nebo ho nezřizovat. 
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p.starosta: 
- uvedl, že záměrem bylo připravit výbor dle zákona o obcích 
 
Ing. Forst: 

- Uvedl, že nepředpokládá odměnu za působení v tomto výboru. 
- Navrhuje, aby toto bylo řešeno jiným způsobem než přijetím odměny 
 

Mgr. Vykoukal: 
- Konstatoval, že dle zastupitel by dostával odměnu za činnost v tomto 

výboru celoročně, i když se nebude výbor scházet. 
 
 
Ing. Stoček: 

- Z právního hlediska a z hlediska zákona o obcích  musí dojít ke změně 
ve znění usnesení. Protože jakýkoli výbor zřízený ze zákona nedává 
materiál k projednání radě, není povinen předkládat RM za účelem 
projednání a předkládání ZM. Zastupitelstvu města to předkládá výbor. 

 
p. tajemník: 
- uvedl, že to může  být výbor dle zákona o obcích.  Jedná se o neuvolněné 
zastupitelé, kteří mají nárok na odměnu. U neuvolněných zastupitelů 
zastupitelstvo rozhoduje o tom, zda dostane odměnu za členství v tomto 
výboru,  ZM může poskytnout  ale také  nemusí.  Je to vůle zastupitelstva 
města. Výbor zřízený zastupitelstvem města je orgánem ZM a  své návrhy 
předkládá ZM. 
 
Ing. Klement: 

- Doplnění návrhu usnesení – členové výboru pro udělování oceňování 
města Žďáru nad Sázavou nebudou odměňováni žádnou odměnou. 

 
Ing. Novotný: 

- Dotaz, zda je toto právnicky správné, výši odměňování určuje ZM. 
Možná je návrh Ing. Klementa špatně formulován po právní stránce. 
Zda by tam neměla být formulace – že odměna bude ve výši 0. 

 
 
p. starosta: 
- návrh doplnění usnesení: Za činnost ve výboru nenáleží členům  žádná 
odměna. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení vč. předloženého doplnění. 
Zastupitelstvo města zřizuje Výbor po udělování ocenění města Žďáru nad 
Sázavou. 
Zastupitelstvo města rozhoduje, že předseda a členové Výboru pro udělování 
ocenění města Žďáru nad Sázavou budou voleni veřejným hlasováním. 
Zastupitelstvo města volí do funkce předsedy Výboru pro udělování ocenění 
města Žďáru nad Sázavou pana PhDr. Zdeňka Kulhánka. 
Zastupitelstvo města volí tyto členy Výboru  pro udělování ocenění města 
Žďáru nad Sázavou: 
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pana Ing. Vladimíra Novotného, pana Stanislava Růžičku, pana Ing. Petra 
Stočka, pana PaedDr. Jaroslava Ptáčka, pana Rostislava Dvořáka a pana Ing. 
Vlastimila Forsta. 
Za činnost ve Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou 
nenáleží  členům  žádná odměna. 
      Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 1 
 
 

 
Různé: 

 
 p. starosta: 

- Pozvánka na setkání s občany v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou, 

které se uskuteční dne 1. března 2016 od 17. 00 h, hlavní program je od 

18.00 h. 

V průběhu loňského roku proběhla realizace energetických úspor na 

budově Městského divadla. Díky této akci získalo naše divadlo zcela nový 

kabát. Na výsledném provedení se podíleli i občané našeho města. Proto   

všechny  pozval na setkání s vedením města a odborníky, kteří se na 

realizaci podíleli. 

Co vás tedy na setkání v Městském divadle dne 1. 3. 2016 čeká: 

 Výstava historických fotografií 

 Historie budovy divadla – komentovaná prezentace 

 Prezentace autora architektonického projektu rekonstrukce a 

realizátora stavby 

 Prezentace městského architekta Ing. Zbyňka Ryšky 

 Diskuze 

 Na závěr celého setkání vám žďárští ochotníci příjemní jedinečný večer 

divadelní hrou Sborovna.   

Zastupitelé města na toto setkání již obdrželi pozvánku. V rámci tohoto 

setkání si dovolil pozvat členy zastupitelstva města  po skončení diskuze 

s občany na raut, který se uskuteční v 1.poschodí Městského divadla. 

 

- Informace – žáci  a jejich učitelé ze základní školy z partnerského města 

Flobecq přijedou na poznávací pobyt do Žďáru n.S. dne 27. 3. 2016 – 2. 4. 

2016 za doprovodu členů výboru Česko-Belgického přátelství. Ubytováni 

budou na Tálském mlýně. Město poskytlo příspěvek 30 tis. Kč na 

ubytování z položky mezinárodní partnerství, z rozpočtu města 2015.  

Oficiální přijetí této zahraniční delegace bude 29. 3. 2016 na Staré radnici 

v 11.00 h. Dle zájmu se mohou zastupitelé města této akce zúčastnit. 

Kontaktní osobou v této věci je pan Václav Košťál. 

 

- Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 31. 3. 2016 v 16.00 
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 Ing. Forst: 
- Uvedl, že řídící činnost, kterou provádějí ředitelé příspěvkových 

organizací je náročná jak časově, tak psychicky a přesto ředitelé PO 
prokazují velkou trpělivost, že setrvávají na zasedání ZM.  Jako vhodné 
mu z tohoto důvodu připadá to, aby nebyli na zasedání zastupitelstva 
města ředitelé příspěvkových organizací zváni. Stejně tak by nemuseli 
být na zasedání ZM přítomni někteří vedoucí odborů, kteří 
nepředkládají materiály k jednotlivým bodům a nevystupují na zasedání 
ZM. 
  

Ing. Voráček: 
- Dotázal se, zda jsou na zasedání ZM zváni předsedové osadních 

výborů? 
 

p. starosta: 
- uvedl, že  budou zváni členové osadního výboru, pokud se projednávaná 
záležitost bude týkat osadních výborů. 
 
Mgr. Řezníčková: 

- Uvedla, že souhlasí s názorem  Ing. Forsta.  
 

Bc. Bárta: 
- K účasti ředitelů PO a vedoucích odborů na zasedání ZM uvedl, že  

někteří členové ZM také nepromluví na zasedání ZM.  
Není důvod pro změnu. 

 
Dr. Černý: 

- Souhlasí s názorem Bc. Bárty – ředitelé PO a předsedové osadních 
výborů by zde měli být a účastnit se zasedání ZM. 

 
Bc. Bárta: 

- Dotaz  na  vandalismus na trase náměstí Republiky – Bouchalky o 
víkendu, jak byl tento vandalismus vyhodnocen.  Tato záležitost byla 
veřejností velmi sledována. Zajímá ho,  zda kamerový systém pomohl 
dopadnout pachatele 

- Dotaz – zda město spolupracovalo či zadávalo dotazníkové šetření ve 
věci dopravní situace na Klafaru?, 

- Dotaz na situaci ve věci pasportizace veřejné zeleně a výběrového 
řízení na veřejnou zeleň 

 
p.starosta: 
- k dotazníku  – existuje spolupráce s Univerzitou Pardubice - dopravní 
fakultou J.Pernera v souvislosti s dopravní situací na Klafaru. Dotaz p. Bc. 
Bárty nechá prověřit. 
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Mgr. Kunc: 
- K dotazu Bc. Bárty uvedl, že policie pachatele zjistila, v současné době 

probíhá trestní řízení, tudíž nemůže komentovat žádné další 
skutečnosti. Škoda je v řádu několika desítek tisíc korun, hrozí trest 
odnětí svobody.  

 
Ing. Kadlec: 

- K dotazu Bc. Bárty – výběrové řízení na veřejnou zeleň se 
nerealizovalo od roku 2002. Mezitím se to dostalo do fáze v rámci 
zákona do nadlimitní veřejné zakázky. Neměl s tímto dosud žádnou 
zkušenost, řízení se protahuje, pracuje se na tom, ve spolupráci 
s pracovní skupinou veřejná zeleň na tomto pracují od 11/2015. 

- Objasnil harmonogram přípravy výběrového řízení, které je ve skluzu.   
7.3. do RM předloží vyhlášení výzvy. Oobdobí mezi ukončením 
smlouvy s fa Zahrada Vysočiny a uzavřením nové smlouvy s novým 
dodavatelem, kdy budou uzavírány dvě smlouvy – na údržbu a na 
sečení, bude překlenuto poptávkovým řízením pro firmy ve městě 
prostřednictvím elektronické soutěže.  

 
Ing. Stoček: 

- Jménem SKLH ZR poděkoval městské policii  za naprosto profesionální 
přístup v řešení krizových situací mezi fanoušky Jihlavy a Havl.Brodu 
při hokejovém utkání v sobotu 20. 2.  2016.  

- Zastupitelé obdrželi pozvání na domácí utkání play off, připomíná  jim 
toto pozvání.  

 
Mgr. Brychta: 

- Kontatoval, že na zasedání finančního výboruse zúčastnilo ze 27 
zastupitelů pouze 3 členové ZM. Na programu bylo představení nového 
ředitele a.s. SATT Ing. Scheiba, stálo to za pozornost. 

 
 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 

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

uskuteční dne  31. 3. 2016 v 16.00  

Pan starosta města ukončil 12. zasedání zastupitelstva města v 19.55 h. 

 

 

 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. 
starosta města 


