
 

IČ 002 95 841 KB Žďár nad Sázavou E-MAIL TELEFON FAX 
DIČ CZ00295841 328751/0100 starosta@zdarns.cz +420 566 688 111 +420 566 688 392 

Žďár nad Sázavou 
                              15.03.2017 
 
 

POZVÁNKA 
 

na 20. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat ve čtvrtek 23. března  2017 v 16:00  

v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 

 
PROGRAM: 

1. Slib nového člena zastupitelstva města 

 

2. Prevence kriminality města     

Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je schválení účasti města v programech prevence kriminality. 
V Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 je předkládán projekt Obnova 
MKDS města Žďáru nad Sázavou. V Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 
vyhlášeného MV ČR jsou předkládány projekty Žďár nad Sázavou  - Asistent prevence 
kriminality Žďár nad Sázavou – Forenzní značení kol a kompenzačních pomůcek a Žďár nad 
Sázavou – Příměstský tábor. 
 

3. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016 
Anotace: 

  Podstatou tohoto bodu je projednání a schválení Zprávy o činnosti městské policie a Policie ČR        
za rok 2016 v zastupitelstvu města. 
 

4. Vyhodnocení dotačního programu Sport 2017¨ 

Anotace: 
Návrh na vyhodnocení žádostí dotačního programu Sport 2017 navržené Komisí pro sport a 
volný čas. 
   

5. Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2017 

Anotace: 
Návrh na vyhodnocení žádostí z dotačního programu KULTURA 2017 navržené Kulturní 
komisí. 
 

6. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2017 

Anotace: 
Návrh na vyhodnocení žádostí dotačního programu Sportoviště 2017 navržené Komisí pro 
sport a volný čas. 
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7. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017 

Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017 
navržené Komisí pro sport a volný čas. 
 

8. Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol  
Anotace: 
Obecně závazná vyhláška města č. 1/2017 o stanovení spádových obvodů základních škol 

zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízené 

městem Žďár nad Sázavou  

 
9.  Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou 

Anotace: 
Návrh na udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za kalendářní rok 2016 

   

10. Veřejnoprávní smlouvy – dotace   

Anotace: 

Město Žďár nad Sázavou 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. 

    

11. Projektová žádost na naplňování Místního plánu inkluze  

 Anotace: 
Schválení financování spoluúčasti projektu v rámci naplňování cílů Místního plánu inkluze 
Strategického plánu sociálního začleňování Žďár nad Sázavou. Jedná se o neinvestiční dotaci 
na podporu inkluzivního vzdělávání na základních a mateřských školách ve městě. 

  

12. Projektová žádost na podporu činnosti asistentů prevence kriminality 

 Anotace: 
 Schválení financování spoluúčasti projektu v rámci naplňování cílů Strategického plánu 

sociálního začleňování Žďár nad Sázavou. Jedná se o neinvestiční dotaci na podporu činnosti 
Asistentů prevence kriminality. 

 

13. Projektová žádost na vytvoření a pilotní ověření koncepce sociálního bydlení 

Anotace: 

Schválení financování spoluúčasti projektu v rámci naplňování cílů Strategického plánu 

sociálního začleňování Žďár nad Sázavou. Jedná se o neinvestiční dotaci na podporu 

vytvoření a pilotní ověření koncepce sociálního bydlení ve Žďáře nad Sázavou. 

 

14. Revize Strategického plánu sociálního začleňování  

Anotace: 

Schválení doplnění Místního plánu inkluze Strategického plánu sociálního začleňování o 

aktivitu města zaměřenou na rozvoj infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání. V rámci této aktivity bude podána žádost o podporu rekonstrukce objektu bývalé 

vodárny v ulici 1. máje. 
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15. Koncepce města Žďáru n. S. pro oblast závislostí  

Anotace. 

Město Žďár nad Sázavou hodlá řešit problematiku závislostí komplexně. Ve spolupráci 

s odborníky z řad neziskových organizací, škol a dalších osob vytvořilo koncepci pro tuto 

oblast, která byla v konečné verzi dopracována na konci roku 2016. 

 

16. Plán odpadového hospodářství města Žďár n. S.   

Anotace: 

Plán odpadového hospodářství původce – města Žďáru nad Sázavou pro období 2017 -2026 

 

17. Majetkoprávní jednání 

Anotace: viz přiložená tabulka      

 
18. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

veřejných prostranstvích 
Anotace: 
Touto vyhláškou se vymezují činnosti a podmínky, které by mohly narušit veřejný pořádek 
ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 
 

19. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 kterou se  stanovují pravidla pro volný pohyb psů na 
veřejném prostranství ve městě Žďár nad Sázavou a k užívání zařízení města sloužících 
potřebám veřejnosti 
Anotace: 
Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích města, 
povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství a některá pravidla k užívání 
zařízení města sloužící potřebám veřejnosti. 
 

20. Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek 
 Anotace: 
 Vyřazení nefunkčního majetku, odpis nedobytných pohledávek 
 

21. Změna územního plánu města Žďár n. S. - schválení pořízení 

Anotace: 

Návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou 

 

22. Žádosti o pořízení změny č. 1 územního plánu města za období 9/2016 – 2/2017 

Anotace: 
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a se Směrnicí pro podání návrhu na změnu územně 
plánovací dokumentace města Žďáru nad Sázavou předkládá odbor rozvoje a ÚP návrhy 
žadatelů na pořízení změny č. 1 ÚP podané za období 9/2016 – 2/2017. 

 
23. ČOV Žďár n. S. – příprava modernizace a intenzifikace 

Anotace: 

Informace o jednání Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a města ve věci modernizace a 

intenzifikace ČOV, usnesení ve věci připojení obce Hamry n. S. 
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24. Finanční vypořádání 2016 – rozpočtové opatření č. 1/2017  

Anotace: 
Finanční vypořádání rozpočtu roku 2016. 
Doporučení zastupitelstvu města schválit změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města  
v celkové výši 31.900 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 1/2017. 
 

25. Rozpočtové opatření č. 2/2017  

Anotace: 

Doporučení zastupitelstvu města schválit změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města 

v celkové výši 11.967 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 2/2017. 

 

26. Úvěr 2017  

Anotace: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení smlouvy o poskytnutí investičního 

úvěru ve výši 40 mil. Kč se splatností 7 let a fixní úrokovou sazbou 0,71 % p. a. od ČSOB, a.s.  

usn. č.j.969/2017/OF ze dne 13.03.2017.       

 

27. Zhodnocení finančních prostředků z Fondu správy finančních prostředků 

Anotace: 

Doporučení rady města na schválení zhodnocení finančních prostředků z Fondu správy 

finančních prostředků. 

 

28. Participativní rozpočet   

Anotace: 

Participativní rozpočtování je nástroj, který umožňuje účast občanů na věcech veřejných, na 

místní policie. Občané se zapojují do plánování části rozpočtu a rozdělování veřejných 

prostředků. Jinými slovy obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, části) či členové komunity 

mohou diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu. 

Participativní rozpočet je tak formou přímé demokracie.     

 

29. MA 21 – ustanovení odpovědného politika 

Anotace:: 
Ustanovení zodpovědného politika pro MA 21. 

 
30. Různé 

 

PRO INFORMACI: 
Zápisy ze zasedání kontrolního výboru ze dne 18. 1. 2017 a 1. 3. 2017 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Zdeněk Navrátil v.  r.  
   starosta města 

 



Obsah majetkoprávních jednání  ZM č. 20/2017/OP/13  dne 23.3.2017: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

včetně objektu BD 
- doplnění usnesení – 
schválení Kupní smlouvy 

Bytové družstvo 
U kaštanů, 
Revoluční, ZR 3 

k.ú. Město Žďár 
ul. Revoluční, ZR 3 

č.p. 1877, 1878, 1879 
or. 32, 34, 36 na poz. 
1363, 1364 a 1365 a 
pozemků 
1363– zast.pl. - 162 m2

 

1364– zast.pl. - 169 m2
 

1365– zast.pl. - 163 m2 

Převod bytového domu na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

b) Prodej pozemku  
- schválení 

Kraj Vysočina Jihlava k.ú. Zámek Žďár 
lok.Klafar 
ul. U Křížku, ZR 3 

část 774/3 – orná p., 
nově dle GP 
774/90 – 1741 m2  

Výstavba dvou objektů 
transformovaného bydlení pro klienty 
Domova Kamélie Křižanov, p.o., 
v rámci realizace projektu 
„Transformace Domova Kamélie 
Křižanov II“ 

c) Prodej pozemku  
- schválení 

ZDV Novoveselsko, 
Nové Veselí 

k.ú. Budeč u ZR 
lok. Vetla 

473 – orná p. - 738 m2  
457 – orná p. – 638 m2 

K zemědělské činnosti - součást 
uživatelského bloku  

d) Prodej pozemku  
- schválení 

Manželé P., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Veselská, ZR1 
 

část 193 – zast.pl., nově 
dle GP 
193/2 - 5 m2  
 

Zabránění vzniku stavební proluky 
(nevyužitelného území) v rámci 
přístavby rodinného domu 
 

e)  Nabytí pozemku 
- schválení 

Z. T., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 

5336 – travní porost 
-2200 m2 

Scelení pozemků v lokalitě mezi ulicí 
Brněnskou a Jamskou 
 

f) Nabytí pozemku 
- schválení 

M. J. 
ZR 

k.ú. Zámek Žďár 
lok. Klafar 

773/7 – travní porost  
- 2552 m2 

V rámci výstavby inž. sítí pro ulici 
Hrnčířskou - část pozemku bude 
dotčena výst.  komunikace a část 
pozemku je ÚP určena pro veřejnou 
zeleň 

g)  
 
 

Darovací smlouva 
- schválení 

ŘSD ČR, správa 
Jihlava 

k.ú. Město ZR 
úsek Brněnská - 
Jamská 

pozemní komunikace 
v PZ Jamská 

Darování pozemní komunikace 
v úseku od okružní křižovatky se 
silnicí I/37 Brněnská po úsek 
křižovatky se silnicí III/35421 Jamská, 
vyřazení ze sítě místních komunikací 
města a zařaz. do silniční sítě I.třídy 



h)  
 
 

Směna pozemků 
- schválení 

44 podílnických obcí  
a LDO Přibyslav 
 

k.ú. Březí n.Oslavou 
k.ú. Obyčtov  
k.ú. Ostrov 
n.Oslavou 
k.ú. Lhotka u Žďáru 
n.S. 
 

Lesní pozemky – viz 
příloha 

Směna lesních pozemků 

i) 
 
 
 

Znalecký posudek 
- schválení pověření 
k zadání vypracování ZP 

Rada města ZR  Určení hodnoty 
společnosti Satt a.s. 

Pověření zástupce města k zadání ZP 
pro zjištění hodnoty společnosti Satt 
a.s. v rámci jednání měst Velkého 
Meziříčí a Nového Města n.Mor. o 
možnosti ukončení účasti těchto měst 
jako akcionářů ve společnosti Satt 
a.s. 
 

j)  
 
 

Prodej pozemku 
- schválení Dohody o 
ukončení platnosti 
Smlouvy o uzavření 
budoucí kupní smlouvy 
 
 

CELO invest, s.r.o., ZR k.ú. Město Žďár 
lok. PZ Jamská, ZR1 

část 9512/2 – orná p. 
část 9525/1 – orná p. 
- cca 3000 m2 

Výstavba montážní haly se 
skladovacími prostory 

k)  
 
 

Prodej pozemku 
- prodloužení termínu pro 
vydání povolení stavby 
- schválení 
 
 
 

K. V. 
Nové Město n.M. 

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

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

Výstavba kanceláří a skladovací haly 

l) 
 
 

Nabytí pozemku, součástí 
je stavba 
- schválení neuplatnění 
předkupního práva 
- neschválení zrušení 
předkupního práva 
 
 

VHS Bohemia a.s., 
Brno 

k.ú. Město Žďár 
ul. U Klafárku, ZR 3 

2041/11, zast.pl.- 469 
m2, součástí je stavba 
obč.vyb. s č.p. 2037 
2043/2, ost.pl.- 336 m2 

2043/3, ost.pl.- 1150 m2 

2043/6, ost.pl.- 8 m2 

 

V rámci prodeje nemovitostí Střední 
škole gastronomické A.Kolpiga 



m) 
 

Prodloužení termínu 
k dokončení stavby dle 
podmínek Kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení 
předkup.práva 
- schválení Dodatku č.3 
- schválení neuplatnění 
předkupního práva 

Polabská stavební CZ, 
s.r.o., Oseček 87 

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

p.č. 9513/10 – orná 
půda – 6240 m2 

- Dokončení rozestavěné stavby na 
pozemku za podmínek shodných s 
podmínkami bývalého prodeje 
Kuchyně Spektrum 
- neuplatnění PP za podmínky 
uzavření Dohody s budoucím 
nabyvatelem – dodržení podmínek 
k dokončení stavby 
 

n) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení vyhlášení 
záměru 

Ing. M. K., 
Ostrov nad Oslavou  

k.ú. Zámek ZR 
za Pilskou nádrží, ZR 
2 
 

818/4 – část cca 900 až 
1 000 m2 

Rozšíření stávající sousední zahrady 
ve spoluvlastnictví fyzických osob 

o) 
 

Prodej pozemku 
-schválení 

Manž. K., 
Škvorec 

k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
lok. Klafar III – C1 
 

8026/1 – orná půda  
-890 m2 

Výstavba rodinného domu 

 


