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Žďár nad Sázavou 
                             23. 3. 2016 

 
POZVÁNKA 

 na 13. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  
které se bude konat 

ve čtvrtek 31. března  2016 v 16.00 hodin 
v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 

 
 
PROGRAM: 
 
1. Dotační program KULTURA 2016 - veřejnoprávní smlouvy 

Anotace: 
Veřejnoprávní smlouvy dotačního programu KULTURA 2016 doporučené radou města ke 
schválení zastupitelstvu města. 
 

2. Dotační program SPORTOVIŠTĚ 2016 - veřejnoprávní smlouvy 
Anotace: 
Veřejnoprávní smlouvy dotačního programu Sportoviště 2016 doporučené radou města ke 
schválení zastupitelstvu města. 

  
 
3. Dotační program Organizovaný sport dospělých 2016 – veřejnoprávní smlouvy 

Anotace: 
Veřejnoprávní smlouvy dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2016 doporučené 
radou města ke schválení zastupitelstvu města. 

 
 

4. Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a mládeže kraje Vysočina  
Anotace: 
Jedná se o finanční podporu aktivit a nápadů mladých lidí ve věku 15 – 26 let  
a využití těchto námětů pro potřeby města.   

 

 
5. Jednací řád Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou 

Anotace: 
Schválení znění jednacího řádu Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou.  

 
 

6. Majetkoprávní jednání     
Anotace: viz přiložená tabulka 
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7. Program prevence kriminality 2016  

Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je schválení účasti města v Programu prevence kriminality 2016 
vyhlášeného MV ČR. Městskou policií je předkládán projekt Žďár nad Sázavou – Asistent 
prevence kriminality. 

  
 

8. Zpráva o činnosti Městské policie Žďár n. S. a Policie ČR za rok 2015 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je projednání a schválení Zprávy o činnosti městské policie a Policie 
ČR za rok 2015 v zastupitelstvu města. 

 
 

9. Veřejnoprávní smlouvy – dotace 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavu podporuje aktivity organizací, které pracují s občany města nebo se o 
ně starají. Dotace mohou být poskytnuty v rámci dotačního programu nebo jako individuální 
dotace. K poskytnuté dotaci se uzavírá veřejnoprávní smlouva. 

 
 

10. Participativní rozpočet  
Anotace: 
Participativní rozpočtování je nástroj, který umožňuje účast občanů na věcech veřejných, na 
místní politice. Občané se zapojují do plánování části rozpočtu a rozdělování veřejných 
prostředků. Jinými slovy obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrtí, části) či členové komunity 
mohou diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu. Participativní rozpočet je tak formou 
přímé demokracie. 

 
 

11. Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 
1/2016 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na finanční vypořádání hospodaření rozpočtu roku 2015 a 
následné změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města na rok 2016 v celkové výši 33.676 
tis. Kč. 

 
12. Rozpočtové opatření č. 2/2016 

Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 
17.810 tis. Kč. 
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13. Odměny neuvolněným členům ZM   
Anotace: 
Zvýšení odměn členům ZM dle nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstev. 
 
 

14. Změna člena kontrolního výboru 
Anotace: 
Rezignace člena kontrolního výboru a volba nového člena 
 
    

15. Volba člena dozorčí rady SATT a.s. 
Anotace: 

     Zastupování města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti SATT a.s.,  
     se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 11, PSČ 591 01, IČ 60749105 
 

   
 

16. Různé 
 

 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. 
    starosta města 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 13/2016/OP/5 dne 31.3.2016 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- neschválení 
vyhlášení záměru 

ESA INVEST s.r.o., 
Chomutov 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 4 
(mezi parkovištěm před 
poliklinikou a Lidlem) 

část 3377 –  ost.pl.   
-  1513 m2 
 

Výstavba samoobslužné myčky (mycí boxy 
pro automobily) 

b) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

P. R., ZR k.ú. Město ZR 
lok.garáží u býv. 
Amylonu, ZR 1 
 

část 7618 – ost.pl. 
- cca 20 m2  

Výstavba garáže 

c) Prodej pozemku 
- schválení 

Výchovný ústav, ZŠ, 
SŠ a stř.vých.péče, 
Velké Meziříčí 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Veselská, ZR 1 

část 738 – nově dle 
GP 738/2 - ost.pl.  
-  73 m2 

Údržba a plánovaná rekonstrukce objektu na 
p.č. 737 
 

d) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

J.R., ZR 
B.Z., ZR 

k.ú. Město ZR 
lok. Krejdy 

část 9548 – orná půda 
– 117 m2 
část 9549 – trvalý 
travní porost - 26 m2  
- nově dle GP 9548/2 – 
ost.pl. – 143 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání části asfaltové 
komunikace k chatové lokalitě  
 

e) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

T. I., ZR 
P. I., Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Dr.Drože, ZR 1 

1143 - zast.pl.  
– 331 m2 , součástí je 
budova s č.p. 659,  
1144 - zahrada  
- 567 m2  

Výkup nemovitostí pro řešení okolí budovy a 
sídla městského úřadu 
 

f) 
 

Darovací smlouva 
- schválení fin.daru 

Mendelova univerzita 
v Brně 
 

 30.000, Kč Poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč na 
financování vědy, vzdělání a všestranný 
rozvoj univerzity a studentů univerzity 
 

g) Prodej pozemku 
- revokace termínu 
k vydání SP 
- schválení  

Holoubek trade s.r.o. 
Sklené nad Oslavou 96 

k.ú. Město ZR 
PZ ul. Jamská – 
Brněnská, ZR 1 

9537/9  – orná půda 
9541/2 – orná půda 
- části pozemků 

Novostavba objektu s kancel., výrobními a 
sklad. prostory a podnik. prodejnou spol. 
Holoubek trade s.r.o. – prodloužení termínu 
pro vydání povolení stavby a uzavření 
dodatku Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
 


