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Žďár nad Sázavou 
                             04.05.2016 

 
POZVÁNKA 

na 14. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  
které se bude konat 

ve čtvrtek 12. května  2016 v 16.00 hodin 
v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 

 
PROGRAM: 
 
1. Veřejnoprávní smlouva – Svaz českých filatelistů  

Anotace: 
Jedná se o finanční podporu schválenou v rozpočtu města na organizací česko-slovenské 
filatelistické výstavy, která proběhne 2. – 5. 6. 2016 v Domě kultury u příležitosti 180. výročí 
otevření poštovního úřadu SAAR – Žďár.  

 
 

2. Udělení ocení města Žďár n.S. 
Anotace: 
Návrh na udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou. 

 

  
3. Veřejnoprávní smlouva  -Spolek SE.S.TA 

Anotace: 
Návrh Veřejnoprávní smlouvy, mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA, 
předmětem které je poskytnutí dotace na provoz expozice „Umění baroka“ a „Muzea nové 
generace“ v roce 2016 ve výši 400 000 Kč.  

 
 

4. Účetní závěrka města Žďár n. S. za rok 2015 
Anotace: 
Doporučení rady města zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Žďáru nad 
Sázavou za rok 2015, schválení ÚZ vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 220/2013 Sb., o 
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 
(vyhláška naplňuje ust.§ 4 odst.8 písm.w) ZoÚ) 
 

 
5. Rozpočtové opatření č. 3/2016 

Anotace: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změny příjmové a výdajové strany 
rozpočtu města v celkové výši 4.046 tis. Kč.  
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6. Vyhlášení dotačního programu Podpora prorodinné politiky 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě podporuje spolky a organizace pracující v různých 
oblastech. K tomuto vyhlašuje dotační programy na jejich podporu. Nyní se jedná o vyhlášení 
dotačního programu na podporu organizací pracujících v oblasti prorodinných aktivit. 

 
 

7. Majetkoprávní jednání  
Anotace: viz přiložená tabulka 

  
8. Inventarizace za rok 2015 - vyřazení majetku a odpis pohledávek 

Anotace: 
Vyřazení majetku, odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a převod nedobytných 
pohledávek na podrozvahový účet. 
 

 

9. Návrh na vydání ÚP města Žďár n.S. opatřením obecné povahy 
Anotace: 
Předložení návrhu územního plánu Žďár nad Sázavou k jeho vydání, jako opatření obecné 
povahy ve smyslu ust. § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

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

 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 14/2016/OP/7 dne 12.5.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
MTeZ, s.r.o., ZR k.ú. Město ZR 

ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská 
 

část 5393/3 – trvalý 
travní porost nově dle 
GP 5393/3 - 326 m2 

Přístavba stávajícího výrobního objektu 

b) Prodej pozemku 
- schválení 
 

K. V. 
N.M. n.M. 

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

část 9518/5 – orná p. 
- cca 2100 m2  

Výstavba kanceláří a skladovací haly 

c) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

Ing. L. S., ZR 
 
 

k.ú. Město ZR, 
místní část 
Mělkovice, ZR 1 
 

část 8701/1 – orná p. 
- 1320 m2  

Budoucí vybudování hřiště v místní části 
Mělkovice 
 

d) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

J. K., Brno 
Mgr. I. K., Brno 
 

k.ú. Budeč u ZR 
 
 

část PK 23/3 – nově dle 
GP 447/3 – orná p. 

- 142 m2 
-  

Stezka Žďár n.S. – Nové Veselí  

e) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

MVDr. B.V.,  
B. n. J. 

k.ú. Budeč u ZR 456 – ost.pl. - 1818 m2 
457 – orná p. -  638 m2 
473 – trav.por .-  738 m2 
část PK 23/2 nově dle 
GP 447/2 – orná p. – 
1105 m2 
část PK 29/10 nově dle 
GP 472/1 – ost.pl. – 
1430 m2 
 

Stezka Žďár n.S. – Nové Veselí 

f) 
 

Dohoda o změně 
smlouvy  
č. 9255910358-D  
č. 9255910524-D 
- schválení 

Státní fond rozvoje 
bydlení, Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Palachova, ZR 6 
ul. Veselská, ZR 1 
 

6009, 6010 včetně 
objektu byt. domu 
119/7, 119/8 včetně 
objektu byt. domu 
 

BD Palachova, ZR 6 
BD Veselská, ZR 1 
 

g) 
 

Předkupní právo 
-výmaz k části 
pozemku 
- schválení 

VHS Bohemia, a.s., 
Brno 

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

část 9516/17 – travní 
porost – nově dle GP 
9516/20 – travní porost 
– 148 m2 

Prodej části pozemku, pův. nabytého 
z vlastnictví města dle KS z r. 2012 pro 
rozšíření firmy – jeho další prodej 
společnosti Vodaservis s.r.o., ZR 



h) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

O. B., ZR 4 k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

část 1952/3 – ost.pl. 
- cca 42 m2 

Výstavba garáže v lokalitě garáží u Sattu 

i) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. P. M., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 

5323 – orná půda  
- 302 m2 

Rozšíření vlastnictví u RD č.p. 322 na 
p.č. 5324 a souvisejících pozemků p.č. 
5325 a 5326 
 

 




