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Záznam ZM 14 

 

 

Město Žďár nad Sázavou 
 

ZÁZNAM 
ze 14. zasedání Zastupitelstva města  

Žďáru nad Sázavou konaného dne 12. 5. 2016  
v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 

 

 

 

Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  14. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis ze 13. zasedání ZM byl 
ověřen  a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 13 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 14. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je   
16  a zastupitelstvo města je usnášeníschopné.  (V průběhu zasedání zastupitelstva 
se dostavili další členové zastupitelstva, počet přítomných zastupitelů celkem 23). 
 

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

p. Anna Janů – z důvodu nemoci 
p. Ing. Vlastimil Forst – pracovní cesta 
p. Ing. Martin Mrkos – pracovní cesta 
p. JUDr. Miloš Jirman – pracovní cesta  
Ing. Zdeněk Štursa – omluva, pozdní příchod  
Mgr. Jaromír Brychta – omluva, pozdní příchod 
Mgr. Ludmila Řezníčková – omluva, pozdní příchod 

 

Z dnešního zasedání zastupitelstva se omlouvají tito ředitelé příspěvkových 
organizací města: 



 

2 

Záznam ZM 14 

p. ředitelka ZUŠ Mgr. Foralová – dostaví se později, pracovní důvody 
p. ředitelka PO Kultura Ing. Lorencová – pracovní cesta, dostaví se později 
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 17, proti 0, zdrž. 0 

 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

p. Mgr. Karla Herolda a p PhDr. Zdeňka Kulhánka 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 14, proti 0, zdrž. 2 

 

K programu 14. zasedání zastupitelstva města: 

 

Návrhy na doplnění, změnu programu 14.zasedání nebyly vzneseny. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení předloženého návrhu programu. 

 

Schválený program 14. zastupitelstva města: 

1. Veřejnoprávní smlouva – Svaz českých filatelistů  

2. Udělení ocenění města Žďár n. S.  

3. Veřejnoprávní smlouva  - Spolek SE.S.TA 

4. Účetní závěrka města Žďár n. S. za rok 2015 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2016  

6. Vyhlášení dotačního programu Podpora prorodinné politiky 

7. Majetkoprávní jednání   

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

9. Návrh na vydání ÚP města Žďár n.S. opatřením obecné povahy 

10. Různé 

 

Hlasování: Pro 16, proti 0, zdrž. 0 
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1. Mat.14/2016/ŠKS/1 
Veřejnoprávní smlouva Svazu českých filatelistů 
Materiál uvedla vedoucí odboru ŠKS Mgr. Lučková: 
-  Informovala o konání  2.česko-slovenské filatelistické výstavy ve Žďáře nad 

Sázavou ve dnech 2. – 5. 6. 2016 u příležitosti 180. Výročí otevření 
poštovního úřadu ve Žďáře. Organizací této výstavy byl pověřen Klub 
filatelistů ve Žďáře n.S. Na vernisáži této výstavy bude přítomen český a 
slovenský předseda vlády. Příspěvek města ve výši 70 tis. Kč je schválen 
v rozpočtu města 2016 zastupitelstvem města dne 17. 12. 2015. Akce je 
konaná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina, předsedy vlády ČR a pod 
záštitou Rady města Žďár n. S. Pozvánky na slavnostní zahájení zastupitelé 
města obdrží. Výstava se bude konat v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. 

 
Diskuse: 
Bc. Bárta: 
- Dotaz, zda nebyla nárokována položka nájem v Domě kultury, mezi 

uznatelnými výdaji není uvedena, nájem v Domě kultury je vysoký. 
 

Mgr. Lučková: 
- Konstatovala, že v čl. IV předmětné smlouvy „Účel dotace“ je uvedeno, že 

dotace se poskytuje výhradně za účelem podpory II. česko-slovenské 
filatelistické výstavy, tudíž z této dotace lze hradit i nájem. 

 
p. starosta: 
- uvedl, že je důležité připomenout, že zastupitelstvo schvaluje podporu, ale 

velká část nákladů Svazu českých filatelistů na organizaci výstavy skončí 
v majetku města v rámci  služeb poskytovaných městem  

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, která 
bude uzavřena mezi Svazem českých filatelistů, z. s. – Klubem filatelistů 06-010 
Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou na organizační zajištění česko-
slovenské filatelistické výstavy, ve dnech 2. – 5. 6. 2016 ve Žďáře nad Sázavou, 
v předloženém znění. 

 
     Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

2. Mat.14/2016/ŠKS/2 
Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou 
Materiál uvedla vedoucí odboru ŠKS Mgr. Lučková: 
- Od letošního roku platí nová Pravidla udělování ceny města Žďáru nad 

Sázavou, která byla schválena v zastupitelstvu města dne 17. 12. 2015.  
Jedná o první ročník udělení ocenění občanům města Žďáru nad Sázavou 
jako morální ocenění za významné zásluhy v oblastech kultury, sportu, 
vzdělávání, vědy a veřejného života. 
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- Návrh nominací na ocenění bylo možné zasílat do konce února 2016. Celkem 
bylo podáno 14 nominací. Tyto nominace byly předány Výboru pro udělování 
ocenění města Žďáru nad Sázavou, který na svém zasedání 5. 4. 2016 
provedl vyhodnocení předložených návrhů. Zápis z jednání výboru je součástí 
předloženého materiálu. Výbor projednal nominace a po širší diskusi přijal 
usnesení – doporučení RM nominovat na udělení ceny města Žďáru n.S. 
Martinu Sáblíkovou. Rada města dne 18. 4. 2016 doporučila zastupitelstvu 
města schválit udělení ocenění města v předloženém znění. Navrženým 
kandidátem na udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou je pro rok 2016 
česká reprezentantka v rychlobruslení, několikanásobná mistryně světa a 
olympijská vítězka Martina Sáblíková. 
Ocenění bude předáváno v průběhu měsíce června na slavnostním 
ceremoniálu a to konkrétně na akci Den Žďáru dne 11. 6. 2016. Má informaci, 
že Martina Sáblíková nebude 11. 6. přítomna,  připravuje se na letní 
olympijské hry.  Bylo zvažováno několik variant.  Ze strany Martiny Sáblíkové 
bylo sděleno, že vhodným termínem pro předání by byl měsíc září, kdy bude 
mít pro letní olympiádě. Výsledkem toho je, že ceremoniál předání se 
uskuteční po dohodě s vedením města v měsíci září. V průběhu Dne ZR bude 
pouze zveřejněna v průběhu programu zdravice Martiny Sáblíkové,  kterou 
Martina nahraje. 
 
Dr. Kulhánek, předseda Výboru pro udělování ocenění města : 
- Poděkoval všem členům výboru, zástupcům všech klubů za velice korektní 

přístup k výběru a uvedl, že si velice váží toho, že může spolupracovat 
v rámci výboru s těmito lidmi. 

 
p. Miklík: 
- dotázal se, kde lze zjistit ostatní navržené kandidáty na ocenění města 
 
Dr. Kulhánek: 
- Uvedl, že se to není to tajná informace, nominace jsou k  nahlédnutí na 

odboru školství, kultury a sportu.  
- Požádal vedoucí OŠKS Mgr. Lučkovou o sdělení nominovaných konditátů 

na ocenění města 
 

Mgr. Lučková: 
- Informovala o dalších navržených kandidátech: bylo to 7 jednotlivců a 

jeden kolektiv –SDH ZR 2. Jednotlivci – několikrát Martina Sáblíková, 
několikrát Alois Bradáč, dále Mgr. Libuše Lukešová, Petr Vejvoda, 
Jaroslava Doležalová,  Dr. Zdeněk Vyhlídal, Irena Holoubková. 

 
Dr. Kulhánek: 
- Uvedl, že na výboru se dohodli na tom, že všem nominovaným zašle 

vedení města dopis o nominování a zároveň všem, kteří nominovali  bude 
zaslán děkovný dopis za aktivitu při nominování. Dopisy jsou připraveny, 
co nejdříve budou odeslány. 

 
p. starosta: 
- poděkoval výboru za jeho činnost a jednoznačné stanovisko. 
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Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení ocenění Žďáru nad 
Sázavou v předloženém znění. 
 
     Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 
 
 
 

3. Mat.14/2016/ŠKS/3 
Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA  
S materiálem seznámila vedoucí odboru ŠKS Mgr. Lučková: 
- Akciová společnost ŽĎAS v minulosti připravila ve spolupráci s Národní 

galerií v Praze projekt Umění baroka ze sbírek NG v Praze. Tato expozice 
byla otevřena 7. 5. 2009. Vedení a.s. ŽĎAS tehdy požádalo o spolupráci 
v tomto projektu město Žďár nad Sázavou. V r. 2008 bylo schváleno 
Memorandum o přípravě, realizaci a provozování Galerie umění baroka ze 
sbírek NG v Praze, projekt byl realizován v areálu zámku Kinských, byl 
koncipován na 10 let a podílí se na něm Kraj Vysočina částkou 200 tis.Kč 
na provozní náklady a město Žďár nad Sázavou do výše 400 tis.Kč na 
úhradu energií – částka schválena v rozpočtu pro rok 2016. V roce 2015 
firma Žďas ukončila činnost informačního centra v zámku. Memorandum 
bylo upraveno dodatek, ve kterém je novou smluvní stranou společnost 
SE.S.TA Praha a účel byl doplněn o úhradu energií jak v Expozici baroka, 
tak i v Muzeu nové generace. Dodatek č. 1 Memoranda byl předložen a 
schválen v zastupitelstvu města dne 26. 11. 2015. Nyní je předložen ke 
schválení návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár n. S. 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 tis. Kč. 

 
 K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy a zastupitelstvo města hlasovalo o 
 předloženém návrhu usnesení. 

 
 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8,  
Praha 6 – Dejvice, v předloženém znění. 
 
     Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 
 

4. Mat.14/2016/OF/5 
Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2015 
Materiál uvedla vedoucí OF p. Vácová: 
- Účetní závěrka je výstup za rok podle zákona o účetnictví a sestává  ze 

zprávy o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 včetně účetních 
výkazů sestavených k 31. 12. 2015 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy 
účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního 
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kapitálu. To jsou základní účetní výkazy. Vyhláška č. 2220/2013 Sb. ještě 
stanovuje co ještě musí být součástí pro schválení účetní závěrky. Pro 
město Žďár je to: 
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 
Zprávy interního auditora za rok 2015 
Závěrečná zpráva o činnosti oddělení fin. kontroly a interního auditu za rok 
2015 
Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku 
za rok 2015 

- Materiál podle vyhlášky o schvalování účetních závěrek se schvaluje 
veřejným hlasováním s uvedením jména a je zasíláno do účetnictví státu. 

 
Diskuse: 
Ing. Voráček: 
- upozornil na chybu v předloženém materiálu – v seznamu zastupitelů 

města je uveden ještě p. Mgr. Tomáš Martinec, který ovšem již není 
zastupitelem. 

 
 
p. Vácová: 
– omluvila se za tuto chybu, bude samozřejmě opraveno a uvedeno jméno 
pana zastupitele Ing. Rudolfa Voráčka. 
 
Ing. Zvěřinová, předsedkyně finančního výboru: 
- uvedla, že finanční výbor doporučuje tento materiál schválit. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo počtem 21 hlasů, že účetní 
závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů: 
1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 včetně účetních 

výkazů sestavených k 31. 12. 2015 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy 
účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního 
kapitálu 

2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 
3. Zprávy interního auditora za rok 2015 
4. Závěrečná zpráva o činnosti oddělení fin. kontroly a interního auditu za rok 

2015 
5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku 

za rok 2015 
     schvaluje. 
 
 Zastupitelstvo města současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku 
 za rok 2015 na účet 432 - výsledek hospodaření minulých období v souladu 
 s čl. 5 bodem 7) Směrnice zastupitelstva č. 2/2014 k zabezpečení požadavků 
 na schvalování účetní závěrky města Žďáru nad Sázavou. 
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 Hlasování: Pro 21: Bc. Ladislav Bárta 
    MUDr. Romana Bělohlávková 
    Mgr. Jaromír Brychta 
    MUDr. Radek Černý 
    Rostislav Dvořák 
    Mgr. Karel Herold 
    Ing. Josef Klement 
    PhDr. Zdeněk Kulhánek 
    Jaroslav Miklík 
    MUDr. Jan Mokříš 
    Mgr. Zdeněk Navrátil 
    Ing. Vladimír Novotný 
    Michal Olšiak 
    Mgr. Ludmila Řezníčková 
    Ing. Petr Stoček 
    Šárka Vidergotová 
    Ing. Rudolf Voráček      
    Mgr. Ondřej Vykoukal 
    Bc. Lucie Zemanová 
    Ing. Radek Zlesák 
    Ing. Dagmar Zvěřinová 
    
   Proti 0, zdrž. 0 
 
 

5. Mat.14/2016/OF/6 
Rozpočtové opatření č. 3/2016 
Materiál uvedla vedoucí finančního odboru p. Vácová: 
- Rozpočtové opatření č. 3 projednala rada města na schůzi 2. 5. 2016 a 

doporučila ZM ke schválení. Od této schůze rady města do dnešního dne 
byly doručeny ještě další dotace a to: Dotace z Kraje Vysočina pro  PO  
Active, pro  PO KMJS a dotace z MPSV na sociálně právní ochranu dětí. 
Vzhledem k tomu, že dvě dotace je město povinno převést na PO města, 
přistoupilo se k tomu, aby zastupitelstvo města  mělo informaci o převodu 
těchto dotací, je to součástí dodatku k rozpočtovým opatřením. Tento 
dodatek obdrželo zastupitelstvo města na stůl. 

 
K tomuto bodu nebyly vzneseny připomínky a dotazy a zastupitelstvo města 
hlasovalo o předloženém návrhu usnesení vč. dodatku. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/201 
včetně dodatku. 
      Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
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6. Usn.14/2016/OS/4 
Vyhlášení dotačního programu pro podporu prorodinné politiky 
Materiál uvedl vedoucí sociálního odboru Ing. Krábek: 
- V minulých letech se tato záležitost řešila jiným způsobem, pro letošní rok 

je doporučeno, aby se řešilo dotačním programem města. Materiál byl 
projednáván Komisí prorodinných aktivit, sociální a zdravotní na dvou 
zasedáních této komise. Dne 9. 3. 2016 komise doporučila, aby byla 
zpracována výzva k vyhlášení dotačního programu pro podporu prorodinné 
politiky. Materiál byl projednán v radě města s doporučením zastupitelstvu 
města vyhlásit tento dotační program v celkové výši 160 tis. Kč.  
V letošním roce město nebylo podpořeno z Fondu Vysočiny, kde se 
podával projekt  na podporu prorodinné politiky, nějakým nedopatřením se 
neposlal tento projekt v elektronické podobě. 

 
K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy a zastupitelstvo města hlasovalo o 
předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání vyhlašuje dotační program „Dotace pro 
poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ dle předloženého materiálu. 
 
     Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 
 

7. Mat.14/2016/OP/7 
Majetkoprávní jednání 
S jednotlivými předloženými body v rámci materiálu majetkoprávních jednání 
seznámila zastupitelstvo města vedoucí majetkoprávního odboru 
JUDr. Stanislava Prokopová. Všechny předložené majetkoprávní úkony byly 
projednány v radě města. 
 
Diskuse: 
Bod a): bez diskuse: 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti MTeZ s.r.o. 
se sídlem Jamská 2358/45, ZR 1, a to dle GP č. 4073-25/2016 ze dne 7. 4. 
2016 z části pův. p. č. 5393/3 – trvalý travní porost ve výměře 345 m2 nově 
odděleného pozemku p. č. 5393/3 – trvalý travní porost ve výměře 326 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 průmyslové zóny 
Jamská, ZR 1 – za účelem přístavby stávajícího výrobního objektu firmy. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 195.600,-- Kč, tj, 600,-- Kč/m2 + platná 
sazba DPH 

 
      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
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Bod b) 
 
Ing. Novotný: 
- Uvedl, že v průmyslové zóně Jamská je v současnosti nedostatek prostor 

pro podnikatelské záměry, vždy se upřednostňovala výstavba  výrobních 
prostor, podnikatelská sféra. V rámci předloženého návrhu se nyní tento 
pozemek navrhuje schválit podnikateli pro kancelářské a skladovací 
prostory. Dle jeho názoru zbytek pozemků na průmyslové zóně Jamská by 
měl být raději využit pro podnikatelé ve výrobě. 

 
Ing. Zlesák: 
- Uvedl, že je nutné zachovávat co nejvíce prostoru pro výrobní zařízení. 

Průmyslová zóna je již  plná a toto je malá část pozemku zatížená 
ochrannými pásmy el. vedení. 

 
Dr. Prokopová: 
- Doplnila, že záměr na tento pozemek byl již asi 6x vyhlášený, nebyl zájem 

o pozemek, protože je obehnán sítěmi a ochrannými pásmy, proto ho není 
možné ho využít pro výrobní sféru. 

 
 
p. starosta: 
- uvedl, že ve věci prodeje   tohoto pozemku proběhlo několik jednání, o tento 
pozemek byl zájem, ale jakmile zájemci zjistili, že jsou na pozemku  tato 
omezení, od svého záměru ustoupili. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. K.V. Nové Město na Moravě, a to 
části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 2 100 m2 v k. ú. Město Žďár (dle 
mapového podkladu), 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 průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – 
za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby sídla firmy a dále ZM 
schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a zřízení předkupního práva, 
v předloženém znění. 
Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím 
GP. 

- za nabídnutou kupní cenu ve výši: 
- část pozemku dotčená ochranným pásmem inženýrských sítí ve výši 
300,-- Kč/m2 + platná sazba DPH 
- ostatní části pozemku vzhledem ke tvaru, členitosti, špatnému přístupu a 
omezení sítěmi ve výši 400,-- Kč/m2 + platná sazba DPH 

 
    Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 3 
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Bod c): 
Diskuse: 
 
p. starosta:  
- uvedl, že v Mělkovicích nemá město Žďár n.S.  rozsáhlejší pozemky, na kterých by 
bylo možné vybudovat  zázemí pro volnočasové aktivity. Jsou zde přítomni zástupci 
osadního výboru Mělkovice, mohou odpovědět na dotazy zastupitelů. 
 
 
 
Ing. Novotný: 

- Dotaz, zda má město představu, jak to hřiště bude vypadat, co se na tento 
pozemek dá umístit.  
 

Dr. Prokopová: 
- V materiálu je uvedeno, že majitel městu prodá další část pozemku a po 

další změně územního plánu další část, pozemek se ještě zvětší asi o 
jednu čtvrtinu. V územním plánu se vyhovuje zatím částečně, proto majitel 
prodává částečnou část. Při konečné řešení se na pozemek hřiště vejde. 

- Zastupitelé mají k dispozici smlouvu o budoucí smlouvě. 
  
p. starosta: 
- požádal zástupce osadního výboru o komentář k tomuto bodu. 
 
 
Ing. Zástěra, předseda Osadního výboru Mělkovice: 

- Uvedl, že v Mělkovicích nejsou k tomuto účely pozemku.  Zásahem 
územního plánu se vyhrazené pozemky na výstavbu hřiště  změnily  na 
bytovou výstavbu, pan Svatoň byl jediný, kdo byl ochoten jednat o prodeji 
tohoto pozemku. Již nyní je tento pozemek využíván pro akce OV 
Mělkovice. 

 
Ing. Zvěřinová: 

- Upozornila na to, že stavba hřiště bude drahá záležitost, bude to vyjímáno 
ze ZPF. 

 
p. starosta 

- uvedl, že s tímto město počítá,  zatím je to pouze prostor , který bude 
oficiálně majetkem  města Žďár nad Sázavou a bude moci být využíván 
občany Mělkovic. 
- výstavba oficiálního hřiště bude dražší záležitost, to je městu zřejmé 
 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. L.S. ZR , a to části 
p. č. 8701/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře 1 320 m2 v lokalitě 
Mělkovice – za kupní cenu ve výši 50.,-- Kč za 1m2, zapsaného v katastru 
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nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, v k. ú. Město Žďár, na LV č. 
4787 - za účelem vybudování hřiště pro občany Žďáru nad Sázavou, 
místní části Mělkovice a zároveň ZM schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí kupní smlouvy v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 

 
Diskuse k bodu d): 

 
p. starosta: 

- informoval o výsledku jednání s majiteli pozemků, které jsou na trase 
cyklotrasy. Dohoda s Novým Veselím. 

- Město bylo informováno o zásadě nabývat pozemky pouze v rámci 
katastru města. Budeč souhlasí s navrženým postupem, proběhlo jednání 
v této věci. 

Ing. Zvěřinová: 
- Město bude kupovat pozemky v k.ú. Budeč? Pokud ví z minulosti, ctila se 

vždy zásada, že na cizím pozemku město Žďár n.S. neinvestuje. 
- Uvedla, že není tak jednoduché provést změny v katastrálním území. 

Dr. Prokopová: 
- Uvedla, že se tato zásada ctila, zásada se dodržuje. Ale město mělo zájem 

nabýt tyto pozemky v rámci pozemkových úprav, které jsou prováděny, 
pozemkové úpravy trvají několik let, soudem byly pozemkové úpravy 
Pozemkovému úřadu zrušeny,  pozemkové úpravy jsou znovu na počátku. 
Z tohoto důvodu se řeší tímto způsobem. S Budčí je dohoda, že bude 
předložen návrh na překatastrování území a katastrální hranice povede po 
těchto pozemcích, stanou se v budoucnu pozemky v k.ú. Město ZR. 

- Změna katastrálního území není tak složitá. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J.K. Brno (podíl id. ½) 
a Mgr. I.K. Brno (podíl id. ½), zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou, obec Budeč, v k. ú. Budeč u ZR, na LV č. 155, a to dle návrhu 
GP č. 206-39/2016 – části z původního pozemku PK 23/3 - nově p. č. 
447/3 – orná půda ve výměře 142 m2 v k.ú. Budeč u ZR – za účelem 
rekonstrukce stávajících lesních a polních cest v lokalitě „Vetla“, konkrétně 
z místní části Žďáru nad Sázavou - Radonín směrem k obci Nové Veselí 
(využívané rovněž jako trasy pro pěší, případně cyklisty) - za kupní cenu 
ve výši 75,-- Kč/m2, tj. celkem 10.650,-- Kč a zároveň ZM schvaluje Kupní 
smlouvu v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 17, proti 2, zdrž. 2 
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Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. MVDr. B.V. 
Benátky nad Jizerou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec 
Budeč, v k. ú. Budeč u ZR, na LV č. 4, a to dle návrhu GP č. 206-
39/2016 – část z původního pozemku PK 23/2 - nově p. č. 447/2 – orná 
půda ve výměře 1 105 m2 a část z původního pozemku PK 29/10 - 
nově p. č. 472/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1 430 m2 
v k. ú. Budeč u ZR a dále pozemků p. č. 456 - ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 1 818 m2, p. č. 457 – orná půda ve výměře 638 
m2 a p. č. 473 – trvalý travní porost ve výměře 738 m2  (v celkové 
výměře 5 729 m2) – vše v k.ú. Budeč u ZR – za účelem rekonstrukce 
stávajících lesních a polních cest v lokalitě „Vetla“, konkrétně z místní 
části Žďáru nad Sázavou - Radonín směrem k obci Nové Veselí 
(využívané rovněž jako trasy pro pěší, případně cyklisty) - za kupní 
cenu ve výši 75,-- Kč/m2, tj. celkem 429.675,-- Kč a zároveň schvaluje 
Kupní smlouvu v předloženém znění. 

 
Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 1 

 
Připomínky k bodu f) nebyly vzneseny. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o změně smlouvy č. 
9255910358 - D a Dohody o změně smlouvy č. 9255910524 – D, které 
budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a Státním fondem 
rozvoje bydlení, v předloženém znění. 

 
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 

 
Připomínky k bodu  g) nebyly vzneseny. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje nevyužití předkupního práva města Žďáru 
nad Sázavou k pozemku, zřízeného dle kupní smlouvy ze dne 10. 9. 2012, 
právní účinky vkladu do KN 18. 12. 2012 pod č.j. V-3753/2012-714, 
uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností VHS Bohemia, a. 
s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno Lesná. Předkupní právo 
nebude využito pro prodej pozemku, dle zhotoveného GP č. 3925-
198/2015 ze dne 27. 10. 2015, p. č. 9516/20 – trvalý travní porost ve 
výměře 148 m2 v k. ú. Město Žďár (vzniklý z části pův. p. č. 9516/17 – 
trvalý travní porost ve výměře 4 774 m2 v k. ú. Město Žďár) v lokalitě 
průmyslové zóny Jamská, ZR 1 pro společnost VHS Bohemia, a. s. se 
sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno Lesná v souvislosti s odprodejem 
výše uvedeného pozemku z vlastnictví VHS Bohemia, a. s. se sídlem 
Haškova 153/17, 638 00 Brno Lesná do vlastnictví společnosti 
VODASERVIS, s.r.o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1.  

 
      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
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Bod h): Diskuse: 
 
p. Miklík: 
-  dotaz, proč se občanovi brání vystavět si na předmětném pozemku garáž?  
Je pro prodej pozemku. 
 
p. starosta: 
-  uvedl, že v radě města toto bylo diskutováno. Řadové garáže – další 
výstavbu město nebude podporovat, proto tuto linii rada města  chce i nadále 
držet. Je to i doporučení městské architekta. 
 
Ing. Novotný: 
- Jaké je zdůvodnění městského architekta pro nedoporučení odprodeje 

pozemku pro výstavbu garáže? Nic tomu přece nebrání.  
 

Dr. Prokopová: 
- Uvedla, že minulé ZM schvalovalo také nesouhlas s výstavbou garáže u 

průmyslovky, právě s tímto odůvodněním. 
 

p. starosta: 
-  uvedl, že byla provedena i analýza realitní kanceláří, ze kterého vyplynulo, 
že jsou nabízeny garáže k prodeji, takže je možnost získat ve ZR garáž jiným 
způsobem než výstavbou. 
 
Ing. Zlesák: 
- Výstavbou této garáže by se výrazně zhoršil pohledový trojúhelník pro 

výstavbu budoucí komunikace. Z tohoto důvodu se nedoporučuje prodej. 
 

p. Miklík:  
- poděkoval Ing. Zlesákovi za věcné vysvětlení. 
 
 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 
1952/3 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 42 m2 v k. ú. 
Město Žďár (dle mapového podkladu), 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 řadových garáží „u SATTu“ v ul. Okružní, ZR 3 – za účelem 
výstavby garáže na základě žádosti p.O.B. ZR 4. 
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 
 
 
Ing. Voráček: 
- Požádal o promítání mapových materiálů v rámci projednávání 

majetkoprávních úkonů 
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Dr. Prokopová: 
- Na příští zasedání zařídí promítání mapových podkladů, které mají 

zastupitelé v materiálu majetkoprávních jednání. 
 
 
K bodu i) nebyly vzneseny připomínky a dotazy. 

 
i) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 

odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 
5323 – orná půda ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem 
rozšíření vlastnictví sousedních pozemků v lokalitě u rybníka „Horňák“ 
ul. Jamská, ZR 1 u RD č.p. 322 na p. č. 5324 – zastavěná plocha a 
nádvoří, p. č. 5325 – zahrada a p. č. 5326 – orná půda – na základě 
žádosti Ing. P.M. ZR 1. 

 
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 

 
 

8. Mat.14/2016/OP/8 
Inventarizace 2015 – vyřazení majetku a odpis pohledávek 
S materiálem seznámila zastupitelstvo města vedoucí majetkoprávního 
odboru. Upozornila na to, že se jedná pouze o vyřazení majetku z účetní 
evidence. 
 
K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy a zastupitelstvo města hlasovalo o 
předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 158 923 
Kč z účetní a majetkové evidence dle předloženého návrhu 
 

 Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v částce 
476 280 Kč z účetní evidence dle předloženého návrhu 
 

 Odpis pohledávek z účetní evidence (trvalé vyřazení) v celkové výši 
56 001 Kč dle předloženého návrhu. 
 

 Odpis a následnou evidenci pohledávek na podrozvahovém účtu 
v celkové výši 108 435 Kč dle předloženého návrhu. 

 
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 

 
9. Mat.14/2016/ORÚP/9 

Návrh na vydání Územního plánu Žďár nad Sázavou opatřením obecné 
povahy 
S předloženým materiálem seznámila ZM vedoucí odboru rozvoje a územního 
plánování Ing. Irena Škodová a dále pracovnice odboru rozvoje a územního 
plánování Ing. Darina Faronová. 
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Ing. Škodová: 
- Uvedla, že zadání  návrhu územního plánu schválilo  ZM v r. 2010, dnes 

se jedná o finální verzi územního plánu, která  prošla předepsaným 
projednáváním vč. veřejného projednání.  

- Požádala Ing. Faronovou, aby informovala ZM o formálních záležitostech 
projednávání územního plánu Žďár nad Sázavou. 

Ing. Faronová: 
- Seznámila zastupitelstvo města s postupem projednávání návrhu 

územního plánu, s výsledky veřejného projednávání a s procedurálními 
postupy projednávání podle stavebního zákona.  
 

 
Mgr. Řezníčková: 

- Poděkovala za dobrou práci odboru rozvoje a územního plánování na 
předloženém materiálu. 

- Upozornila na špatnou stylistickou formulaci věty ve třetí odrážce..., 
požádala o úpravu. 
 

Ing. Novotný: 
- Uvedl, že legislativní část přenesla Ing. Faronová správně a je to 

v pořádku. 
- Upozornil na to, že se zastupitelstvo města na konci roku 2015 materiál o 

územním plánu vzalo na vědomí.  Bylo řečeno, že materiál se rozdělí  na  
méně spornou část a na část spornou.   Na zastupitelstvu města bylo 
dohodnuto, že ke sporné části, ke které jsou připomínky a 
k problematickým záležitostem, které jsou na nějakou  další diskusi, bude 
svolán klub ZM a posléze bude k tomuto  bodu svoláno zasedání  
zastupitelstvo města, kde bude územní plán jediným bodem. Pokud si 
dobře vzpomíná, všichni s tímto postupem souhlasili.  K tomuto ovšem  
nedošlo. 

 
p. starosta: 
- uvedl, že  lze posunout termín schválení na červen,  nemusí to být schvalováno 
dnes. Nicméně připomínky k územnímu plánu jsou vypořádány, dotčené orgány se 
k nim vyjádřily. V tuto chvíli  je možnost  buď schválit a vydat ÚP nebo se vrátit na 
začátek. Do procesu již není možnost vstupovat. Pokud zastupitelé budou mít zájem, 
projednávání územního plánu by se odsunulo na červen a mezitím by se 
k územnímu plánu svolal klub ZM. 
 
Ing. Klement: 

- Uvedl, že na řádném projednávání ÚP nebyla žádná závažná připomínka, 
která by bránila předložení ÚP na dnešní zasedání ZM. Ale pokud jsou 
vážné problémy tento obsáhlý materiál neschválit a posunout na jiné 
zasedání, může se k tomu přistoupit. 

 
Mgr. Herold: 

- K vyjádření pana starosty  - dotázal se pana starosty, zda svým vyjádřením 
chtěl pan starosta říci, že zastupitelé  nemají právo něco na  předloženém  
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materiálu něco měnit, že  není možné, aby byl tomuto tématu svolán klub 
ZM ? 

 
p.starosta: 
- odpověděl, že samozřejmě v rámci územního plánu lze do této věci vstupovat. 
- požádal Ing. Faronovou o vysvětlení v jaké fázi se územní plán nachází 
 
 
Ing. Faronová: 

- Uvedla, že další možností je samostatně projednat tyto námitky a 
rozhodnout o těchto námitkách a při druhém jednání zastupitelstva pouze 
vydat územní plán, rozdělit to na 2 části. Další variantou je nesouhlasit 
s předloženým návrhem ÚP jako takovým.  Zastupitelstvo města podle 
stavebního zákona je povinno se svými pokyny vrátit tento návrh 
pořizovateli, který jej musí přepracovat, projednat s dotčenými orgány  a 
znovu musí návrh projít veřejným projednáváním.   

- Připomíná, že v podmínkách dotace na zpracování návrhu územního plánu 
je povinnost do 5 let vydat územní plán, tato povinnost končí v 06/2018. 
  

Ing. Voráček: 
- Vyjádřil svou velkou nespokojenost s tím jak je zastupitelstvo podáván 

územní plán ke schválení. Je nespokojený, že zastupitelstvo města nebylo 
pozváno  k diskusi o územním plánu, na jiné méně důležité věci se svolává 
klub ZM. 

- Dotaz – zda opravdu nedojde k úbytku vodních ploch a rybníků – obchvat 
Wonkova, Neumannova vede přes rybníky, tak se tyto rybníky zruší. Uvedl, 
že jde také o  emise, spaliny . Ve velkém množství připomínek k širokému 
koridoru přes garáže je nesouhlas občanů v této věci uveden. Podporuje 
všechny protestní hlasy ve věci tohoto dopravního koridoru, který povede 
mezi dvěma sídlišti, kde žijí tisíce lidí. Nesouhlasí se  způsobem předložení 
ÚP, tento bod je uveden jako bod č. 6 na konci programu zasedání, bez 
jakéhokoli předchozí projednání se zastupiteli. Dále se domnívá, že 
veřejnost o tomto bodu zasedání není ani informována, nejsou zde 
přítomni občané. 

 
Ing. Klement: 

- K připomínce Ing. Voráčka uvedl, že veřejná projednávání ÚP byla 
uskutečněna. Projednává se tento bod jako řádný bod č. 9 zasedání ZM 

- Ke zmíněnému koridoru uvedl, že došlo k určitému ústupku, zúžoval se 
tento koridor, došlo k výměně veřejné zeleně za soukromou, byly v daném 
území a lokalitě jisté kroky provedeny. 

 
Ing. Škodová: 

- Uvedla, že územní plán zároveň nezohledňuje, že se vytvoří nový 
rybníček, plocha v úseku Neumannova Kosinkova Jamborova – to není tak 
významná plocha, aby se rušily významné krajinné prvky. 

- Vzniká na území katastru řada menších rybníků. Plochy se vypořádávají 
- Uvedla, že záměrem nebylo něco ZM podsunout. S panem starostou 

diskutovali o tom, že se návrh předloží a z reakcí zastupitelů se poté dále 
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domluví další postup, svolá se klub ZM. Pokud se prokáže, že většina 
nebo část zastupitelů stojí o samostatné projednávání, tak se toto 
projednání svolá, ale již 2 roky se toto aktivně dělá, připomínky jsou stále 
opakovány. Např. připomínky ke garážím je 300x opakovaná záležitost. 

 
 
 
p. Miklík: 

- požádal všechny zastupitelé, aby neřešily detaily, je to rozsáhlý materiál 
- doporučuje svolat k této záležitosti klub ZM.  

 
 
Ing. Klement: 

- konstatoval, že je  materiál v řádném termínu  předložen zastupitelstvu 
města.   

-    nebrání se tomu posunout  projednávání na klub ZM. 
 
 
Mgr. Navrátil: 

- Důrazně se ohradil proti tomu, co řekl Ing. Voráček. 
- Z historie projednávání územního plánu uvedl, že nové vedení města  

přišlo k projednávání v jeho cca jeho závěrečné třetině. Z hlediska ÚP je 
nejdůležitější fází příprava kvalitního zadání, nejlépe široce 
diskutovatelného zadání, aby to zadání nemuselo být v průběhu 
připomínkováno, aby občané již v zadání svoje zájmy spatřovali. Pan 
Voráček svým vyjádřením řekl vlastně to, že bylo připraveno v minulosti 
špatné  zadání v tom smyslu, že  území mezi ZR 7 a ZR 4 vedlo širokým 
koridorem a došlo by tím ke zničení zeleně. Takto to zadání bylo 
postaveno v minulosti. Na základě stovek připomínek a námitek občanů 
vedení města velmi dlouze diskutovalo s veřejností, jakým způsobem toto 
území vyřešit, aby se  aspoň částečně dalo vyhovět námitkám. Došlo 
k zúžení koridoru, tak aby se co nejvíce ochránily zájmy majitelů  garáží, 
zájmy majitelů zahrad, především majitelů z Kosinkovy ulice. Pan Voráček 
byl u toho, kdy se schvalovalo zadání územního plánu, kdy se připravoval 
široký koridor v předmětném území. Není tudíž  pravda, co p. Voráček říká. 
Proces územního plánování, byl dlouhý, proběhla 3 veřejná projednávání, 
nikomu nebylo nic podsouváno a  nad rámec zákonných povinností byly 
ZM předloženy námitky a připomínky. V  té době bylo vhodné reagovat.  
Důrazně protestuje proti tomu, co zde zaznělo, tyto věci nejsou pravda, 
neví, proč byly řečeny. 

 
Mgr. Herold: 

- Uvedl, že mu vadí to, že se nedodrželo to, na čem se ZM posledně  
dohodlo 

- V návrhu usnesení je napsáno, že ZM rozhoduje o projednaných 
námitkách  - nelíbí se mu tento postup. Nelze o něčem rozhodovat a poté 
diskutovat o něčem, co je rozhodnuto. 
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- Navrhuje, aby se tento materiál dnes odložil z projednávání a uskutečnit 
k této věci klub ZM, prodiskutovat územní plán a poté svolat další zasedání 
ZM. 

 
MUDr.Černý: 

- Konstatoval, že v územním plánu bylo již odpracováno velmi mnoho.  
- ZM může dnes o tomto diskutovat, je to řádný bod programu.  
- Žádá zastupitele ať rozhodnou o protinávrhu Mgr. Herolda a toto 

rozhodnutí bude poté respektovat.  
- Zdůraznil, že zastupitelé města mají mandát od občanů města, nikoli jen 

od občanů ulice, na které zastupitelé města bydlí. 
 
Mgr. Řezníčková: 
- Uvedla, že nevidí důvod proč svolávat další klub ZM k této věci, vše bylo již 

řečeno, bylo mnoho možností zúčastnit se veřejných projednávání. Návrh 
územního plánu je  dobře zpracován. 
 

 
p. starosta: 
- uvedl, že osobně z ÚP není nějak nadšený, ale možnost vstupovat do jednotlivých 
procesů byla pouze v rámci námitek a připomínek. Vedly se diskuse s odbornou 
veřejností, se zpracovatelem plánu, diskutovalo se se všemi, kteří podali námitky a 
kteří se cítili tímto návrhem poškozeni. Tento územní plán nějak zvlášť nehájí, ale po 
všech diskusích, které dle jeho názoru velmi zodpovědně vedl,  je nutné územní plán 
vydat, aby odpovídal potřebám našeho města. 
 
Ing. Novotný: 

- Znovu připomněl, že nebylo dodrženo to, na čem se zastupitelstvo města 
před půl rokem dohodlo – lze to zjistit přehráním audiozáznamu. Dotázal 
se, proč nebyl tento postup dodržen. 
  

p. starosta:: 
- Uvedl, že se nebrání tomu, aby způsob vypořádání námitek a připomínek 

byl komentován a diskuse byla vedena na klubu ZM. V případě, že ZM 
dospěje k tomuto protinávrhu,  bude ho podporovat a poté se ZM domluví 
na termínu klubu ZM. 

 
Ing. Klement: 

- Uvedl, že byla odvedena spousta práce na územním plánu, ale  v posunu 
o měsíc nevidí zásadní problém. Požádal zastupitele města  o 100%´účast 
na klubu ZM a o plodnou diskusi. 

 
Mgr. Řezníčková: 

- Uvedla, že  ZM  už   v roce 2015 rozhodlo, že námitky vzalo na vědomí  
 

Mgr. Navrátil: 
- Doplnil, že rozdělení do bloků proběhlo a zastupitelé města tento materiál 

obdrželi. 
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Ing. Škodová: 
- Potvrdila, že zastupitelé zmíněný materiál obdrželi. 

 
 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo o protinávrhu p. Mgr. Herolda. 
 
Zastupitelstvo města stahuje projednání bodu 9 Návrh na vydání  Územního 
plánu města Žďáru nad Sázavou. 
 
      Hlasování: Pro 12, proti 10, zdrž. 1 
      NESCHVÁLENO 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém původním návrhu: 
 
a) Zastupitelstvo města po projednání rozhoduje (podle ustanovení § 172 

odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád) o námitkách uplatněných při veřejném projednání a 
opakovaném veřejném projednání k Územnímu plánu Žďár nad Sázavou 
dle materiálu příloha 7 a příloha 8. 

 
b) Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu s ustanovením § 172 odst. 

4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednání 
Územního plánu Žďár nad Sázavou dle materiálu příloha 4, příloha 5 a 
příloha 6. 

 
c) Zastupitelstvo města po projednání vydává Území plán Žďár nad Sázavou 

po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), že návrh Územního plánu Žďár nad Sázavou není 
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2015, Zásadami územního 
rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených 
orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán 
příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za 
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu 
s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu. 

 
Hlasování:  Pro 11, Proti 5, zdrž. 7 
  NESCHVÁLENO   
 

 
p.  starosta: 
-  oznámil zastupitelům termín klubu ZM ve věci územního plánu a to 26. 5. v 17.00,  
územní plán bude předložen do červnového zastupitelstva. 
 
Různé: 
p. starosta: 

- Nabídka vstupenek zastupitelům na koncertech v rámci hudebního 
festivalu Concentus Moraviae 
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- Poděkoval všem zastupitelům, kteří se podíleli na Strategii města   za 
činnost v pracovních skupinách, 26. 5. 2016 proběhne jednání řídící 
skupiny.  

- 21.6. 2016 bude prezentace Strategie rozvoje města občanům, pozvánku 
zastupitelé obdrží 

- Pozvánka na Den Žďáru 11.6. 2016, pozvánku zastupitelé obdrží 
- Pozvánka SDH ZR 2  na oslavy 130. výročí sboru, pozvánku zastupitelé 

obdrželi. 
- Pozvánka na akci SPŠS a VOŠ, zastupitelé pozvánku obdrželi dnes na 

stůl 
 
MUDr. Mokříš: 

- Kritizoval dopravní situaci ve městě, v posledním měsíci se v dopravě staly 
dvě závažné záležitosti, dotázal se na to, kdo je za toto zodpovědný – 
jedná se o přepravu velké lodě přes město kolem 15 hodiny a zablokovala 
dopravu ve ZR a dále se dotázala,  kdo zodpovídá za to, že je 
v současnosti zavřen most na Klafar kvůli pouti, tato uzavírka je 
nedomyšlená, komplikuje dopravu ve ZR. 
 
 

Ing. Miklík, vedoucí dopravy: 
- Uvedl, že není zodpovědný za situaci, kterou dr. Mokříš popisuje 
- Vysvětlení k pouti - pouť je opakovaná záležitost, kdy z navýšení 

parkovacích kapacit je jediná možnost, že se vyčlení část místní 
komunikace k parkování, což je úsek od Klafaru na mostě. Odbor dopravy 
jako silniční správní úřad tuto uzavírku povoluje  a není žádný zákonný 
důvod tuto uzavírku nepovolit.  Za město žádá odbor komunálních služeb. 

- Vysvětlení k přeprava nadměrného nákladu – nejsou žádné zákonné 
možnosti, povoluje to Krajský úřad Kraje Vysočina – je to silnice I. třídy. 
Odbor dopravy MěÚ ZR toto obdrží na vědomí. Krajský úřad je 
zodpovědný za to, aby stanovisko bylo dodrženo, případné sankce může 
udělit pouze krajský úřad. Odbor dopravy MěÚ ZR může napsat na Krajský 
úřad Kraje Vysočina, že došlo k nějakému problému, krajský úřad by mohl 
tuto situaci zpětně řešit.  

 
p. Olšiak: 
- dotaz, zda by nešel most uvolnit ještě teď v době konání poutě ? 
 
 
Ing. Kadlec: 

- Uvedl, že pouť se připravuje od ledna, atrakce, místa jsou určeny od 
března. Požadavek odboru komunál.služeb, a byl si vědom právě těchto 
záležitostí, které mohou nastat, byl ten, že na povolení ul. Smetanova pro 
zhotovitele rekonstrukce kanalizace a vodovodu, a tento požadavek odbor 
komunálních služeb dodržel, byl ten,  že uzávěrka skončí 6.5.2016.   Po 
dobu poutě se mělo jezdit po Smetanově ul.. a následně dne 16.5. bude 
pokračovat rekonstrukce ulice Smetanova. Došlo k nedodržení rozhodnutí 
odboru dopravy. 
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Ing. Miklík: 
- Uvedl, že v době pouti měla být ul. Smetanova průjezdná dle stanoveného 

rozhodnutí, zdržením pracovního postupu došlo k tomu, že  povrch nebyl 
způsobilý k tomu, aby se tam pustil provoz. Odbor dopravy zahájil správní 
řízení s tím, kdo žádal o uzavírku Smetanovy ul. v termínu do 6. 5. 2016.  

 
MUDr. Mokříš: 

- Mělo se to vyřešit nějakým způsobem, vědělo se,  že se to nedodrží. Proč 
se kolotoče nepřesunuly na parkoviště před fotbalovým stadionem a 
v tomto případě nechat most průjezdný.  

- Kritika dopravy ve městě v posledních letech 
 
Ing. Miklík: 

- Konstatoval, že není zodpovědný na to, že stavba na Smetanově ulici 
neproběhla dle stanovených podmínek, není investorem stavby. Odbor 
dopravy jako správní úřad zahajuje správní řízení až následně, pokud 
nejsou dodrženy podmínky správního rozhodnutí. V tomto případě již bylo 
správní řízení zahájeno a bude tam určitě nějaká sankce. Odbor dopravy 
nemůže vědět, zda se tam vyskytnou nějaké problémy, není investorem 
stavby.  

- K parkování  - město požádalo o vyčlenění místní komunikace, není 
zákonný důvod říct, že to nelze,  postupovali dle zákona o pozemních 
komunikacích. 

 
p.starosta: 

- uvedl, že souběh aktivit na Brněnské ulici ze strany ŘSD ve Žďáře velmi 
komplikuje, ze strany města bylo vše naplánováno. Investorem akce na 
Smetanově ulice co se týče rekonstrukce kanalizace je Svaz vodovodů a 
kanalizací, proto  požádal p. Ing. Zvěřinovou, předsedkyni Svazu vodovodů 
a kanalizací  o vysvětlení důvodů zdržení prací a nedodržení termínu 
uzavírky dle rozhodnutí  odboru dopravy. 

 
p. Řezníčková: 

- konstatovala, že dopravní situace ve  Žďáře n.S.  není špatná jen poutí, 
komplikace byly již před konáním poutě. Uzavírka Smetanovy ul. měla 6.5. 
2016 skončit.  

- Dle jejího názoru měl dopravu řídit policista podle aktuální situace, 
nevyužívat semafory. Nelze z této situace obviňovat jenom odbor 
komunálních služeb. Situace by se měla řešit systémově. 

 
Ing. Miklík: 

- K vyjádření p. Řezníčkové konstatoval, že systémově není dopravní 
situace ve  Žďáře řešena . V této věci odkázal na aktualizace dopravního 
modelu z r. 2014, kde je uvedeno, že do r. 2024 stoupne doprava na území 
města o 23 %. Připojuje se k tomu, že je to otázka nějakého systémového 
řešení.  
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Dr. Mokříš: 
- Uvedl, že  všichni ví, jaká je dopravní situace ve městě a dosud není 

připraven a  schválen generel dopravy, nejsou připraveny plány 
komunikací,  nejsme schopni je postavit. Dle jeho názoru je to to 
nejdůležitější, co město trápí. 

 
p. starosta: 

- Uvedl, že záměrem města je, aby podkladem pro další zpracování zadání 
pro změnu ÚP č. 1,  pokud bude tento územní plán schválen, by mělo být 
zpracování generelu dopravy. 
  

Ing. Zlesák: 
- Uvedl, že je rád, že uzávěrka mostu byla provedena, protože si při 

množství občanů pohybujících se na poutí  nedovede představit, že by 
most byl otevřen, nebezpečí zranění chodců, došlo by k mnoha dopravním 
nehodám. 

 
MUDr. Černý: 

- Kritizoval názor MUDr. Mokříše, upozornil na nebezpečí  při možné  
průjezdnosti mostu na Klafar v době konání poutě, obava o bezpečnost 
dětí, zranění.  V minulosti byly protesty  a kritika výstavby mostu na Klafar. 
V současnosti je vidět, že při uzavření mostu na Klafar se objevily dopravní 
problémy. 

 
Ing. Novotný: 

- Uvedl, že toto neřeší situaci, která nastala. Nejdůležitější v územním plánu 
je záměr nějakého obchvatu města, o který se snažily zastupitelstva 
v minulosti a bude se to řešit do budoucna. Jakákoli změna, které je 
navržena v územním plánu, je otázka 10,15,20 let. Co by tuto situaci 
alespoň řešilo, je informovanost lidem.  Je špatná komunikace mezi 
firmami, ŘSD, městem. Do této doby si není jistý, že řízení dopravy na 
Chelčické a Jihlavské semafory je správné, intervaly nikdo za celou dobu 
nezměnil, bez semaforů by to bylo lepší. ŘSD současně provádí dělat 
opravu mostu na Brněnské, což  dále komplikuje dopravu ve městě. 
Problém dopravy na sídl. Vodojem se komplikoval při opravách na 
Novoměstské ulici., občané nebyli o ničem informováni. 

- Kritika dopravní situace vzhledem k souběhu několika rekonstrukcí a oprav 
místních komunikací a komunikací 1.tř.  

- Kritika špatné  koordinace těchto akcí. Vedení města mělo v této věci více 
konat, jednat. 
 

Ing. Miklík: 
- Reagoval  na vyjádření Ing. Novotného na uzavírku Novoměstské - 

Novoměstské –  KÚ  Kraje Vysočina poslal oznámení o zahájení řízení, 
kde bylo napsáno jednoznačně, že dopravní obsluha ul.Jamborovy bude 
po dobu uzavírky umožněna. Odbor dopravy neměl na základě čeho 
informovat, že tam budou nějaké částečné uzavírky, když tyto informace 
neměl.  
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p. starosta: 
- konstatoval, že chyba je na straně krajského úředníka a kritizováno je 

vedení města. 
- informace, které město obdrželo v této věci, byly zveřejněny ve Žďárském 

zpravodaji, k občanům se dostaly. 
  
p. Miklík: 

- požadavek na vyhodnocení jarního úklidu, požaduje předložit zprávu 
v této věci 

- k opravám na Smetanově ul. – chyby prokazatelně na straně 
dodavatelské firmy, nikoli investora.  

- parkoviště u zámku – chyba při výběrovém řízení a zpracování projektu, 
nyní se zjistilo, že je tam špatné podlaží, špatná únosnost. 

- chybí mu pasportizace chodníků a místních komunikací, chybí mu 
pasportizace veřejné zeleně 

- chybí mu účelová pasportizace dětských hřišť 
- dopravní odborníci mu předali návrh na uvolnění pěší zóny vzhledem ke 

komplikované dopravní situaci ve města. V souvislosti s tím upozornil na 
zábor pozemku na pěší zóně – stavba p. Peřinové. 

 
p. starosta:  

- uvedl, že odbor komunálních služeb připraví zprávu o jarním úklidu 
- Požádal ing. Zvěřinovou o komentář k rekonstrukci kanalizace ul. 

Smetanova. 
 
Ing. Zvěřinová: 

- Uvedla, že výběrové řízení na rekonstrukci kanalizace na Smetanově ulici 
vyhrála zkušená firma T.M.V., s.r.o.  z Bystřice n. P. Několikrát byla firma 
upozorňována na nedostatky a také na  stížnosti občanů. Občané nechtěli, 
aby firma pracovala o víkendech a v pozdních odpoledních či večerních 
hodinách. Stavba se protáhla do zimního období, byl uzavřen dodatek, o 
kterém město vědělo, stavba byla prodložena. Stavba v prodloužení je 
v termínu, stavba končí 13. 5. a od 16. 5. nic nebrání tomu, aby nastoupila 
firma, kterou vysoutěžilo město na další práce.  Se zprůjezdněním ul. 
Smetanova  na pouť se  nemohlo počítat, na povrchy vzhledem k jejich 
technickému stavu nešlo pustit provoz.  Městu bude dělat kompletně nové 
povrchy, SVAK bude městu vracet část příspěvku. 

- Souhlasí s tím, že se tyto akce musí koordinovat.  Informovala o plánované 
rekonstrukci kanalizace ul. Wonkova, probíhá veřejná soutěž. Termín se 
posunul 06/2016, zásah na ul. Wonkově bude opět  zhoršovat dopravní 
situaci, neboť Smetanova ul. bude uzavřena vzhledem k rekonstrukci 
povrchů. Jedná se o plánované opravy. 

- Informovala o plánovaných rekonstrukcích SVAK na příští rok 
 

Ing. Klement: 
- Uvedl, že situace na Smetanově ul. měla mít úplně jiný harmonogram, 

mělo být jinak naplánováno, rozdělení na poloviny.  O intenzivních pracích 
v závěru roku v této ulici se nedá příliš mluvit. 
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- Zábor na pěší zóně – osobně projednal s p. Dvořákem, ing. Kadlecem - 
OKS, aby kontaktovali p. Peřinovou ve věci záboru pozemku na pěší zóně. 
Pokud by se tam nemělo v dalším období stavět, tak je zábor v tomto 
rozsahu zbytečný. 

 
 
Ing. Zvěřinová: 

- Objasnila technologické postupy vzhledem ke kterým  nelze pustit dopravu 
na Smetanovu ul.  

 
Ing. Novotný: 

- Požádal p. starostu města, aby na předsednictvu Svazu vodovodů a a 
kanalizací Žďársko  tuto  záležitost intervenoval a vyjádřil nespokojenost 
města 

- Navrhuje zakázat rekonstrukci Wonkovy ul. v letošním roce, nechť pan 
starosta navrhne letos toto neprovádět. 

 
p. starosta: 
 - ujistil ZM, že se bude dotazovat na tyto věci v rámci předsednictva SVAK Žďársko 
 
Mgr. Brychta: 

- K dopravní situaci na Vodojemu uvedl, že propojku na Vodojem 
zablokovali v minulosti občané z Kosinkovy ul. Nejlevnější řešení propojky 
Vodojemu je komunikace mezi Vodárenskou ul. a SPŠ. Do budoucna je 
potřeba provést propojku mezi Jihlavskou a Brněnskou na průmyslovou 
zónu.  

- Kritika stěhování firmy Cooper – rozšíření firmy – do Bystřice nad 
Pernštejnem. Vedení firmy Cooper na něj apelovalo, aby na zasedání 
zastupitelstva přednesl, že firma Cooper má zájem v další etapě 
rozšiřování svého areálu o pozemky ve Žďáře n. S.  Apeluje tedy  na to, 
aby se p. starosta a p. místostarosta osobně angažovali v  jednání o 
výkupu pozemků pro rozšíření průmysl. zóny. Požádal vedení města o 
větší iniciativu v této věci. Nabízí svoji pomoc v tomto jednání.  

- Vize studentů   - výstavba nové budovy městského úřadu – považuje toto 
za nereálné. Poděkoval panu tajemníkovi, že se zasloužil o získání 
stávající budovy MěÚ. 

- Má časté dotazy občanů ve věci rekonstrukce zimní zahrady – svatebčané 
se chtějí fotit v zimní zahradě na Staré radnici a nyní to není možné,  kritika 
nových úprav prostor zimní zahrady.  

 
p. starosta: 

- k vyjádření Mgr. Brychty  uvedl: Návrhy studentů architektury nelze brát 
jako závazné stanovisko,  je to inspirace, vize – která musí být podrobena 
kritickému pohledu 

- úpravy na Staré radnice – zahradníci posoudili stávající zimní zahradu, 
vodní prvek je ve špatném technickém stavu, květiny přerostlé, nemocné, 
napadeny škůdci, navržena kompletní obměna. Ddošlo k obnově 
podhledu v atriu tak, aby nebyl špinavý jako dosud. Od 1. 6. se otevře 
Stará radnice pro IC i zepředu, zvýraznění toho, že je v radnici informační 
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centrum a galerie Staré radnice, část zimní zahrady určena pro galerijní 
účely především pro  příspěvkové organizace města, různých kroužků PO 
ale i případně dalších škol a středních škol. Toto by mělo spíše oživit toto 
prostranství. Prostory již dožívaly, dojde k obnově, dojde ke sjednocení 
provozní doby galerie a IC. Svatby budou moci využívat zimní zahradu 
znovu pro fotografování. 

 
 
Ing. Klement.: 

- Námitka ohledně smluv, pozemků a jednání s majiteli pozemků – v této 
věci se důrazně ohrazuje proti sdělení, že se nejedná s majiteli pozemků. 
Odbor majetkoprávní  je svědkem těchto  jednání,  téměř každý týden 
vedení města jedná s majiteli pozemků pro výstavbu komunikací či jiných 
objektů. Tato jednání jsou vedena a již se podařilo odbourat bloky, které 
vytvořili předchozí zastupitelé. 

 
Mgr. Brychta: 

- K vyjádření Ing. Klementa – je potřeba jednat více neformálně, je dobré 
využít osobních kontaktů.  

- Mrzí ho, že se vůbec nedozvěděl o jednání s fa Cooper, že měli zájem o 
rozšíření provozu  ve Žďáře, zastupitelstvo  nebylo o tom informováno, 
neproběhlo toto ani v  RM , ani v komisi rozvoje, že tato významná firma 
má zájem převést další výrobu do ZR. Zdůrazňuje, aby se toto nestávalo. 
Toto je zásadní věc, která probíhá v utajení. 

 
p.starosta: 

- jednání probíhala především mezi fa Cooper, která byla zájemcem o 
pozemky. Město bylo připraveno s pozemky ve vlastnictví města vyjít 
vstříc. Pan ředitel Barák ho ale požádal, aby se věc nemedializovala 
z hlediska jednání firmy s majiteli dalších  pozemků, jednalo se o 
strategické důvody jednání v této věci.  

- Pokud by bylo nutné něco projednat v radě města a zastupitelstvu města  
budou  o tom zastupitelé informováni, v této věci ovšem  nebylo o čem 
informovat.  Jedním z  hlavních důvodů, že se  fa Cooper rozhodla pro 
Bystřici, byla časová tíseň vzhledem k projednávání ÚP, dále finanční 
pobídka ze strany Vlády ČR.  
 

Bc. Bárta: 
- K dopravě ve městě – doporučení, aby se zpracoval informativní materiál, 

co se bude v rámci dopravních staveb ve městě dělat a distribuovat do 
domácností, do všech schránek. Tímto by se měla zabývat komise pro 
marketing města a komunitní koordinátor, který má být v terénu a jednat 
s občany.  Zdůrazňuje, že by měla být větší informovanost občanů v této 
věci. 

- K rekonstrukci  parkoviště u zámku běží dle harmonogramu, ale podcenilo 
se to, že turisté už jezdí do Žďáru již nyní a vlastně po celý rok.  Měly být 
umístěny informační cedule pro turisty, aby věděli kde parkovat. 
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Ing. Voráček: 
- Informace o soutěži pro střední školy – středoškolská  odborná činnost – 

72 studentů za celý kraj, za město Žďár n. S. se zapojilo 17 studentů, což 
je velmi dobrá účast. Kladně hodnotí spolupráci středních škol, poděkoval 
vedení Activ – SVČ za organizování této soutěže. 

- Kritika webových stránek a.s. Satt, město Žďár n. S. je největším 
akcionářem.  Satt má v aktualitách napsáno, že připravují nové webové 
stránky ale již od 12/2015, to je ostuda. 

- Kritika zdi hotelu Veliš – jaký bude další vývoj, jedná se o nevzhlednou 
zeď. Městský architekt by se tímto mohl zabývat. 

 
p. starosta: 

- Uvedl, že hotel Veliš je soukromý objekt, památkově chráněný. Po jednání 
s p. Ulrichem nabyl dojmu, že majitel pozemku má zájem o úpravu zdi 
hotelu Veliš. Celý objekt čeká rekonstrukce, je to památkově chráněný 
objekt. Současný stav zdi objektu hotelu Veliš vedení města také netěší. 

 
Ing. Klement: 

- Informace k webovým stránkám  a.s. SATT – přípravě nových webovek se 
věnuje dostatek času, jde o nový systém, který musí být důkladně 
testován, budou to  interaktivní stránky, blíží se okamžik spuštění  nových 
webových stránek. 

 
 
p. starosta: 

- gratulace úspěšným studentům v rámci středoškolské odborné činností 
- informace o záměru založení dobrovolného svazku obcí Žďársko. Lze 

předpokládat, že na 06/206 ZM bude předložen materiál týkající se 
dobrovolného svazku obcí Žďársko. Informace zastupitelé obdrží – klub 
ZM 26. 5. v 17.00  bude i na  toto téma. 

- Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční 23. 6. 2016 v 16.00 h 
 
 
Další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
 
Pan starosta ukončil 14. zasedání zastupitelstva města v 19.15 h. 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  
         starosta města 

 
 
 
Zapsala: I.Bublánová 
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