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Žďár nad Sázavou 
                              14.06.2017 
 

POZVÁNKA  
na 22. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat  
ve čtvrtek 22. června  2017 v 16:00 

v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 
 
PROGRAM: 
 
1. Účetní závěrka města Žďár n. S.  za rok 2016    

Anotace: 
Schvalování účetní závěrky vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 2220/2013 Sb., o požadavcích 
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (vyhláška naplňuje 
ust. § 4 odst. 8 písm.w) ZoÚ). 
 

2. Závěrečný účet města Žďár n. S.  za rok 2016, přezkoumání hospodaření za rok 2016 
Anotace: 
Závěrečný účet města za rok 2016, sestavený podle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2016 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. 
    

3. Rozpočtové opatření č. 4  
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města schválit změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města 
v celkové výši 7.491 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 4/2017.  
 

4. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 
  

5. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů  
v lokalitě Klafar III 
Anotace: 
Vyhlášení záměru na prodej 26 pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě 
Klafar III, jehož součástí jsou Závazné regulativy, Pravidla prodeje a mapový podklad 
 

6. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě 
Klafar III, ul. Hrnčířská 
Anotace: 
Vyhlášení záměru na prodej  pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ulice 
Hrnčířská,  jehož součástí jsou Závazné regulativy a mapový podklad 
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7. Názvy ulic  - Klafar III, C 2 

Anotace: 
Návrh názvů dvou nových ulic připravovaných v rámci výstavby obytného souboru Klafar III
    

8. Revitalizace sportovní zóny – dotace 
Anotace: 
Schválení přípravy žádosti o dotace pro Revitalizaci sportovní zóny 
 

9. Finanční dary Kraje Vysočina  
Anotace: 
Finanční dary z Krajského úřadu Kraje Vysočina – podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň 
se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2017 a podpora 
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na 
školních sportovištích v roce 2017.  
   

10. Veřejnoprávní smlouva se spolkem 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. Návrh smlouvy o spolupráci v oblasti marketingu a 
propagace se spolkem SE.S.TA. 
 

11. Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO  
Anotace: 
Schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České 
dědictví UNESCO za rok 2016. 
 

12. Různé 
 
PRO INFORMACI: 
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 07.06.2017 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Zdeněk Navrátil v. r. 
   starosta města 
 
 
 
 



Obsah majetkoprávních jednání  ZM č. 22/2017/OP/4  dne 22.6.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí pozemků a 

inženýrských sítí po 
výstavbě 
- schválení   
 

Výstavba Klafar s.r.o., 
ZR 
 

k.ú. Město ZR, 
lok. Klafar 
ul. Rytecká, ZR 3 
 
 

7992/3 - ost.pl., kom. 
 - 693 m2,   
7992/46 - orná p.-  8 m2, 
7992/47 - ost.pl., jiná pl. 
- 438 m2,  
7990/7 – ost.pl., jiná pl. 
- 1 m2,  
7990/1 – ost.pl., jiná pl. 
- 242 m2 
 

Převod dokončených inženýrských sítí po 
stavbě OS 8 RD Klafar II - ul. Rytecká,  
ZR III – technická a dopravní infrastruktura  

- dešťová kanalizace 
- veřejné osvětlení 
- účelová komunikace, chodníky, 

zeleň 
 

b) 
 

Směna pozemků 
- vyhlášení záměru 

UNIT INVEST, s.r.o., 
ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská - lokalita 
Klafar III, ZR 3 
 
ul. Jamská – lokalita  
PZ Jamská, ZR 1 
 

8037/2 – orná p. 
- 3360 m2 
za 
 
9056 – orná p.-1900 m2 
9045 – orná p.-1949 m2 

Výstavba čtyř bytových domů 

c) Prodej pozemků 
- schválení 
 

ŘSD ČR, st.přísp.org. 
Praha, 
Správa Jihlava 

k.ú. Město ZR 
úsek Jamská - 
Mělkovice, ZR 1 
 
 

8602/5 –     158 m2 
8602/7 – 11315 m2 
8602/8 –   2001 m2 
8602/9 –   1998 m2 
8642/2 –     156 m2 
9063/6 –       34 m2 
9063/7 –       10 m2 
9063/8 –       88 m2 
9063/9 –       12 m2 
9063/10 –     15 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání pozemků po 
stavbě silnice I/19 Žďár n.S.-Mělkovice  

d) 
 

Prodej pozemku 
- schválení  

Ing. M. K., 
Ostrov nad Oslavou  

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

část 818/4 – orná půda, 
nově dle GP p.č. 818/21 
- 847 m2 

Rozšíření stávající sousední zahrady, 
založení ovocného sadu 



e) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

KARPATIAN STAV 
PRAG s.r.o., Praha 

k.ú. Stržanov 
 

84 – ost.pl., jiná pl. 
250 m2 

Bývalá zahrada - výstavba nového objektu 
po likvidaci stávajícího domu na p.č. 82 
 
 

f) 
 

Prodej pozemků 
- schválení 
 

Vlastní podnět 
- Kovo Koukola Invest, 
s.r.o., Brno 

k.ú. Město ZR 
PZ Jamská, ZR 1 
 
 

část 9512/2 - orná p. 
část 9525/1 - orná p. 
část 9523/1 - orná p. 
- celkem cca 3000 m2 
 

Realizace podnikatelského záměru – 
výstavba vícepatrové budovy pro vývojové 
a administrativní pracovníky a částečně 
jednopatrová hala pro vývoj, výrobu a 
testování CNC strojů, automatizačních 
zařízení, speciálních obráběcích nástrojů 
a softwarů 
 

g) 
 

Uzavření dodatku 
č.3 ke KS a Dodatku 
č.1 a 2 – 
prodloužení termínu 
pro vydání povolení 
stavby 
- schválení 

Autobazar Vysočina, 
s.r.o., Mělkovice, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 4 

3837 – zast. plocha 
- 683 m2 

Závazek z kupní smlouvy – prodloužení 
termínu pro vydání povolení stavby – 
Stavební úpravy a změna užívání objektu 
č.p. 1101 – přestavba na bytový dům  

h) 
 

Vyřazení staveb – 
dřevěných plastik 
- schválení 

Vlastní podnět – odbor 
RÚP 

k.ú. Město ZR  
k.ú. Zámek ZR  

6 dřevěných plastik 
 – viz příloha 

Vyřazení dřevěných plastik z důvodu jejich 
špatného technického stavu, nelze provést 
opravu 
 

 


