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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

z 25. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne 14.prosince 2017  

v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 
 
Starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  25. zasedání Zastupitelstva města Žďár 
nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání 
zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 24. zasedání ZM byl ověřen. 

 K zápisu z minulého zasedání zastupitelstva byla vznesena námitka 
zastupitelem města panem Ing. Vladimírem Novotným k usn.24/2017/OKS/9 – 
Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice 
odpadů. Zastupitel města Ing. Vladimír Novotný konstatoval v bodě Různé 
jeho chybné hlasování k bodu č. 6 -  Usn.24/2017/OKS/9 – Memorandum o 
vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů, kde hlasoval 
mylně PRO schválení návrhu usnesení ve znění: 
„Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Memorandum o vybudování a 
společném využívání překládací stanice odpadů ve  znění dle přílohy“. 
namísto zamýšleného hlasování PROTI. 

 Hlasování o revokaci výše uvedeného  usnesení ze strany Ing. Vladimíra 
 Novotného nebylo požadováno.  

Námitka ve věci jeho mylného hlasování v této věci byla doplněna do zápisu 
z 24. zasedání zastupitelstva města v rámci bodu Různé a zápis byl ověřen. 
 
Zápis včetně písemných materiálů 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 25. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je   
23  ( v průběhu zasedání celkový počet zastupitelů 24) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.   
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 Z dnešního zasedání zastupitelstva se omlouvají tito zastupitelé města: 

p. Bc. Ladislav Bárta- rodinné důvody 

p. Bc. Lucie Zemanová - nemoc 

p. Hubert Michal Zrůst - nemoc 

 
Z dnešního zasedání zastupitelstva se dále omlouvá: 

Ředitelka PO Kultura Ing. Lorencová 

 

Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
Mgr. Ondřeje Vykoukala, Ing. Zdeňka Štursu. Oba navržení s tímto návrhem 
souhlasili. 

     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu a to: 

Annu Janů, Mgr. Karla Herolda. Oba navržení s tímto návrhem souhlasili. 

 

     Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny připomínky či doplnění k předloženému 

návrhu programu 25. zasedání zastupitelstva města, zastupitelstvo hlasovalo o tomto 

předloženém programu. 

     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0  

    

Schválený program 25. zasedání zastupitelstva města  

1. Majetkoprávní jednání 

2. Komunitní plán sociálních služeb 

3. Rozpočtové opatření č. 8/2017 

4. Rozpočet města na rok 2018 

5. Různé 

PRO INFORMACI: 

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 22.11.2017 

Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 15.11.2017 a 13.12.2017 

 

     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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1. Mat.25/2017/OP/3 

Majetkoprávní jednání 

S předloženými majetkoprávními úkony seznámila ZM vedoucí majetkoprávního 

odboru JUDr. Prokopová. 

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej nemovitostí ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1358 (zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 165 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1902 (objekt 
k bydlení), pozemku p. č. 1359 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 
m2), jehož součástí je stavba č.p. 1903 (objekt k bydlení) a pozemku p. č. 
1360 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2), jehož součástí je stavba 
č.p. 1904 (objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území 
Město Žďár, na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 3 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Naděje 2018, 
družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 
28295781, za kupní cenu v celkové výši 6.303.085 Kč. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi 
městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové 
družstvo Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad 
Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28295781 (dále jen bytové družstvo Naděje 2018), 
jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o 
uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 23. 9. 2008, 
která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a 
bytovým družstvem Naděje 2018, jako kupujícím, v předloženém znění.  
 

       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

b) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej, popř. pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou na odprodej pozemku, a to části p. č. 2469/1 v k. ú. Město Žďár - 
za účelem rozšíření zelené plochy u stávajícího objektu na ul. Vnitřní č.p. 
2525/8, ZR 5, postaveném na p. č. 2467 ve výměře 135 m2 v k.ú. Město 
Žďár v souvislosti se zamýšlenou přestavbou komerčního objektu na objekt 
pro bydlení (vznik 1 bytové jednotky) v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. 
Vnitřní, ZR 5. 

      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 

c) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných 
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 k. ú. Město Žďár, a to p. č. 1146 – zahrada ve výměře 99 
m2, p. č. 1147 – zahrada ve výměře 110 m2 a p. č. 1148 – zahrada ve 
výměře 113 m2 – v celkové výměře 322 m2 v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – 
za účelem pěstování zeleniny a ovocných stromů.   

 
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického 
podílu k pozemkům ve vlastnictví p. J. L. ZR, zapsaných v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. 
Zámek Žďár, a to k p. č. 774/34 – orná půda ve výměře 9 547 m2 (podíl id. 
1/2) na LV č. 263 a k p. č. 774/29 – orná půda ve výměře 1 264 m2 (podíl 
id. 1/24) na LV č. 51 v lokalitě Klafar II ve Žďáře nad Sázavou do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou – za účelem dalšího plánovaného rozvoje 
sídliště v této lokalitě dle ÚP - částečně určeno pro výstavbu bytových 
domů, částečně pro obchvat a částečně pro zeleň 
- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 

    
     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 
e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků 

do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Mgr. R. B. a 
L. B., DiS, (SJM),  ZR, a to p. č. 6136/1 – ostatní plocha, ost. komunikace 
ve výměře 217 m2, p. č. 6136/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 21 m2, p. 
č. 6137 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 13 m2, p. č. 6138 – 
ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 203 m2 a p. č. 6139 – ostatní 
plocha, ost. komunikace ve výměře 80 m2 – za účelem majetkoprávního 
vypořádání stávajícího stavu - na části pozemku p. č. 6136/2 je umístěna 
nemovitá kulturní památka (Boží muka) ve vlastnictví města, na dalších 
parkoviště, chodníky, zeleň a pozemek určený pro plánovanou výstavbu 
parkoviště v ul. Nádražní, ZR 6 
- za kupní cenu, a to: 
- p. č. 6136/1, 6136/2 a 6137 – pozemky zeleně v celkové výměře 251 m2 - 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2  
- p. č. 6138 a 6139 – stavební pozemky pro ostatní plochy, komunikace 
celkem ve výměře 283 m2 - za cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 850 
Kč/m2 

       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 K bodu f): 

Ing. Novotný 
– Uvedl, že podmínka ze strany Agro se mu zdá dosti tvrdá pro město, 

smluvní pokuta  je 50 tis. Kč za každý měsíc prodlení. 
 
JUDr. Prokopová  
– objasnila výši pokuty.  V roce 2018 bude prováděna ul. Barvířská a v r. 
2019 ulice K Milířům. Ve smlouvě je ještě ponechána rezerva, termín do 
2020. Smluvní pokuty odpovídají pokutám, které dává město za každý 
měsíc prodlení s výstavbou.  

 
f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o výstavbě, která 

bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – 
Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 5 
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g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu pro 
vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s 
odprodejem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad 
Sázavou, Jamská 2486/8, a to části p. č. 8008/1 – orná půda ve výměře 
cca 985 m2 v k. ú. Město Žďár (přesná výměra prodávaného pozemku 
bude určena po zaměření oddělovacím GP), 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 sídliště „Klafar – II“, ZR 3 – za účelem výstavby 
bytového domu. 

Prodloužení termínu stanoveného ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a 
smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016 a v Dodatku č. 1 
ze dne 11. 9. 2017 se na základě žádosti společnosti VÝSTAVBA KLAFAR 
s.r.o. Žďár nad Sázavou schvaluje tak, že prodloužený stanovený termín 
pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 31. 1. 2018 se 
nově prodlužuje do 30. 6. 2018.  

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

2. Mat.25/2017/OS/4 
Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období  
2018 – 2020 
S materiálem seznámil ZM vedoucí odboru sociálních sužeb Ing. Petr Krábek. 
Ocenil přístup pracovníků našeho úřadu, PO, pracovníků spolupracujících 
neziskových organizací a spolků, kteří se na tvorbě podíleli, velmi oceňuje práci 
Ing. Kateřiny Navrátilové na zpracování tohoto materiálu. 
 
Ing. Navrátilová: 

- Počítačová prezentace Komunitního plánu sociálních služeb 
- Představila výstupy komunitního plánování sociálních služeb na období 

2018-2020. 
 

p. místostarosta: 
– poděkoval Kateřině Navrátilové za zpracovanou zprávu, která byla  

15.11. představena na semináři ZM, předtím byla projednána na 
komisi. S tímto rozsáhlým dokumentem se mohli zastupitelé seznámit. 
Poděkoval také paní zastupitelce Šárce Vidergotové, která jako členka 
řídícího výboru zaštiťuje společně s ním a Ing. Navrátilovou  komunitní 
plán. 

– město počítá s částkou 100 tis. Kč na tzv. krizové bydlení, pro osoby 
v nouzi, tato položka je v rozpočtu. 

– centrum sociálních služeb a dům pro sociální bydlení – není zahrnuto 
do  rozpočtu, čeká se na podání žádosti, je možné, že se v průběhu 
roku do rozpočtu tyto položky dostanou. 

 
Mgr. Vykoukal: 

- Poděkoval za tento předložený materiál, je velmi důležitý pro práci 
v této oblasti sociálních služeb. 
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- Problematika veřejné služby -  dotaz, zda je nějaká představa, co se 
v této oblasti připravuje. Apeluje na to, aby se tato problematika 
neodsouvala. 
 

Ing. Krábek: 
- Uvedl, že úřad práce jednal s městem, v rámci naší skupiny veřejně 

prospěšných prací jsou 2 místa a ta jsou již využívána. 
 
p. starosta: 

–  Uvedl, že v rámci VPP jsou 2 místa  ponechána právě na realizování 
veřejné služby. Tento koncept již  funguje, práce jsou vykonávány. 

 
Ing. Novotný: 

- Poděkoval všem za práci na tomto materiálu, je dobře, že město má 
tento komunitní plán.  
 

- Podal návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 
Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 
2018 – 2020 vyjma bodu 4.2 – přemístění azylové ubytovny v části 
Osoby v nepříznivé životní situaci. 
 

Ing. Zvěřinová: 
- Dotaz ke kapitole 2.2.3 – osoby se zdrav. postižením, duševním a 

mentálním postižením -   iniciovat vybudování domova se zvláštním 
režimem pro osoby s psychiatrickým onemocněním. Současný stav je 
takový, že budovu má město v nájmu, ale provozuje to městská 
organizace. Dotázala se, zda to má chápat tak, že město rezignovalo 
na vybudování vlastního domova důchodců se zvláštním režimem, ale 
dokonce i na vlastní provozování v budoucnu? 

 
Ing. Krábek: 

- Odpověděl, že ve ZR bude postaven domov pro osoby s demencí na ul. 
Komenského 8, s kapacitou 120 lůžek. V této věci probíhají jednání 
s Krajem Vysočina a Seniorholdingem. To je věc, která je dána a je 
počítáno, že kapacita osob s demencí se tam převede. 

- Pro osoby s psychiatrickým onemocněním v našem kraji je pouze jeden 
domov, který je ve Věži. V této oblasti je nutná iniciativa,  zjišťovat kolik 
lidí takto neumístitelných ve ZR máme, jedná se o psychiatr. diagnózy – 
schizofrenie, porucha osobnosti, nejedná se o osoby s organickým 
poškozením mozku – demencí. 

 
Ing. Zvěřinová: 

- Dotaz, zda Seniorpenzion na Fitu zůstává ve stejném režimu? 
 
Ing. Krábek: 

- Do doby, než bude kapacita z Fitu převedena do nového cizího 
zařízení, zůstává současný stav. Toto nové větší zařízení nebude mít 
město ani ve své organizaci a nebude ho provozovat. Je to závazek 
uzavřený cca před  4 roky usnesením RM, že se město vzdá kapacity, 
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kterou má,  ve prospěch nového provozovatele. Na základě toho Kraj 
Vysočina navyšoval kapacitu ze 40 až na 120 lůžek, město se 
zavázalo, že to bude převádět do péče jiného správce. 

 
Ing. Klement: 

- Na dotaz Ing. Zvěřinové odpověděl - kapacita Domova se zvl. režimem 
ve ZR  je 40 lůžek Při jednání s Krajem Vysočina a odborem sociálním 
se podařilo navýšit na 120 lůžek pro ZR. Město ZR je poskytovatel 
sociálních služeb z pozice příspěvku, který poskytuje v nejvyšší míře 
v Kraji Vysočina, o své sociální služby se ZR stará nadstandardně, 
oproti jiným okresům v Kraji Vysočina. Domluvila se vyšší kapacita, to 
ale neznamená, že by se chtělo ušetřit, ale že se chce poskytnout 
služba daleko širší skupině lidí. Město je na Fitu v nájmu, s tímto 
nájmem na Fitu se i nadále počítá jako s prostory pro osoby 
s psychiatrickým onemocněním a pak po přesunutí pro jiné sociální 
služby. Rozšiřuje se služba s třetí osobou a myslí si, že je to tak 
správně. 

 
p. starosta: 
-  poděkoval za zpracování předloženého materiálu. 
 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o protinávrhu předloženém Ing. Novotným: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb 
města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020 vyjma bodu 4.2 – přemístění 
azylové ubytovny v části Osoby v nepříznivé životní situaci. 
 
       Hlasování:  Pro 8, proti 6, zdrž. 9 
         NESCHVÁLENO 
 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o původním předloženém návrhu: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb 
města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020. 

 
       Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 6 
 
 
 
 

3. Mat.25/2017/OF/1 
Rozpočtové opatření č. 8/2017 
Materiál uvedla vedoucí finančního odboru Bc. Vácová. K materiálu obdrželi dnes 
na stůl zastupitelé dodatek. 
 
Ing. Novotný: 

- Dotaz - 20 mil. Kč z fondu správy fin. prostředků jsou rozepsány v části 
financování? 
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Bc. Vácová: 

- Odpověděla, že 20 mil. Kč z fondu správy fin. prostředků nejsou 
účelově určeny v rozpočtu roku 2017. 

 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 
včetně dodatku. 
       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

4. Mat.25/2017/OF/2 
Rozpočet města na rok 2018 
Materiál uvedla vedoucí odboru finančního Bc. Jitka Vácová a seznámila 
zastupitelstvo města s návrhem rozpočtu města na rok 2018 (počítačová 
prezentace). 
 
 
Ing. Klement: 

- Uvedl, že v předloženém materiálu zastupitelé obdrželi jednu 
vyznačenou změnu oproti návrhu rozpočtu, který je vyvěšen. Jedná se 
o revitalizaci zeleně ve ZR v kapitole veřejná zeleň. Tato položka se 
zavedla schváleným RO již pro letošní rok, v příštím roce se počítá 
s její realizací, zahájilo se již výběrové řízení a v RO č. 8, které je 
schváleno, je již tato položka zavedena. Proběhla v této věci diskuse i 
na včerejším zasedání finančního výboru. Do příjmové části rozpočtu 
2018 se v kapitole nerealizované akce je příjem 7 mil. Kč a ve výdajové 
části je rovněž 7 mil. Kč pro realizaci.  

- O této položce se bude hlasovat zvlášť jako o přidané položce do 
rozpočtu, který byl zveřejněn. 

- Poděkoval paní vedoucí Vácové, vedoucím odborů a všem 
zúčastněným a také PO města – hledaly se úspory, tak aby se tyto 
prostředky převedly do investiční kapitoly.  

- Je to době připravený rozpočet, proinvestiční rozpočet na příští rok a 
myslí si, že je to tak správně, je potřeba k investicím, kde se tvořily 
projekty, věnovat tyto finance do infrastruktury a do oblasti bydlení a do 
těchto investic. 
 

p. starosta: 
- poděkoval MěÚ, PO města ZR  za práci při tvorbě rozpočtu města na rok 
2018 – hledaly se možnosti úspor, město pamatuje na příspěvkové organizace 
v rámci investičních akcí, které v r. 2018 na budovách a v PO budou probíhat. 
 

Ing. Novotný: 
- Uvedl, že k rozpočtu se mnohokrát vyjadřoval.   
- Dotaz na vedení města k Turistickému informačnímu centru: Částky jsou 

navrhovány ve stejné výši jako v minulosti, dotaz na to, jaká je filosofie 
přístupu, jaká je situace v projednávání TIC. Na vedení města dával dotaz na 
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možnost zřízení muzea budíků – jak tato záležitost postoupila, zda se město 
spojilo s p. Nahodilem a bylo s ním v této věci jednáno. 
 

-   Návrh na změnu v rámci rozpočtu – do části nebytových prostor – návrh 
částky  2.200.000 Kč, která při projednávání rozpočtu vypadla – jedná se o 
část před domem kultury, mramorové obklady jsou ve stále horším stavu. 
Dům kultury se opravil, prostředí zeleně okolo DK je pěkné, ale část 
mramorů se stává nebezpečnější. Vzhledem ke stavu, který je tristní a rok co 
rok se toto odkládá, podává tento návrh na opravu těchto obkladů. 

 
p. starosta: 

- k problematice TIC uvedl, že na jednání  RM je připraven materiál, který se 
zabývá fungováním TIC od 1.1.2019, je to variantní materiál, rada města 
se tímto bude zabývat. Poté se bude dále jednat se stávajícím 
provozovatelem, který pro město tuto službu zajišťuje. 

- k záležitosti mramorových obkladů uvedl, že město se zabývá dlouhodobě 
touto záležitostí, částka 2.200.000 Kč je odhad PO Kultura, která toto 
navrhla do svých investičních akcí, ale situace mramorů před DK je trošku 
jiná. TSBM má připravit návrh řešení vč. finančních nákladů. 

- Požádal Ing. Kadlece, vedoucího TSBM o upřesnění odpovědi. 
 
Ing. Kadlec: 

- Uved, že TSBM má za úkol 31.1.2018 připravit RM informaci o postupu 
rekonstrukce, kolik to bude stát. Požádáno by mělo být v rámci  
vypořádání rozpočtu   za r. 2017. 

- Jedná se ještě s kameníky, pokusí se využít původní obklady, které 
byly na DK. Pracuje se na to zjištění finanční částky, kolik by toto stálo. 

 
Ing. Novotný: 

- Stáhl svůj návrh usnesení v této věci, aby nezasahoval do filosofie 
rozpočtu. 

 
Ing. Zvěřinová: 

- Uvedla, že rozpočet byl projednán dvakrát ve finančním výboru – na 
společném jednání FV na semináři pro ZM a dále na včerejším 
zasedání FV. Finanční výbor se seznámil s tvorbou rozpočtu. Na 
včerejším zasedání FV nebyl dostatečný počet členů a tím i dostatek 
hlasů pro to, aby byl rozpočet finančním výborem doporučen.  

 
Ing. Voráček: 

- Dotaz k položce komunální služby veřejné osvětlení  - je potěšen, že na 
Vodojemu jsou světla typu LED, ale dává k zamyšlení plánované 
výdaje na energii 3. 300.000 Kč, výdaje na údržbu 2.700.000. Kč. 
Dotázal se, zda by nešlo např. v rámci výdajů na údržbu pouze  
ponechat sloup VO  a vyměnit vlastní svítilnu. 

- Dotaz – položka Lepší místo – zvážilo se, zda je nutné za toto platit 
ročně 20 tis. Kč? Na stránkách není např. ani jeden dotaz k MHD. 
Raději se zaměřit na dotazy a náměty, kde jsou občané aktivní a je tam 
mnoho dotazů, je to přístupné všem, kteří zavítají na městské stránky. 
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p. starosta: 

- uvedl, že tato věc se několikrát řešila na pravidelných setkáních k dotazovně a 
Lepšímu místu. Aplikace Lepší místo je formát e-komunikace mezi městem a 
občanem. Diskutovalo se nad statistikou Lepšího místa, v tomto roce má 
Lepší místo zvyšující tendenci. Aplikace má nějaký význam, nabízí jiný pohled 
na věc – lze označit konkrétní místo na fotografii a následně se občan dozví, 
jak to bylo řešeno. V tuto chvíli to vnímá jako věc, jejíž financování se  může 
částečně řešit z krajské dotace MA 21, takže financování je zajištěno. 
Souhlasí s tím, že je důležité vyhodnocovat efektivnost tohoto nástroje, zatím  
je zaznamenáno rozšíření uživatelů, stoupající tendence. Pro příští rok by toto 
rád zanechal. 

 
Ing. Wurzelová: 

- K dotazu k veřejnému osvětlení uvedla, že ve městě jsou instalovány 
reduktory, kterým v letošním roce dobíhá splátkový systém 
z uspořených nákladů. Kde je to možné, uvažuje se výměně původních 
svítidel, ale není úplně šťastná varianta vyměňovat jen několik světel. 
LED světla jsou vyráběna na míru jednotlivé ulice a je dobře projektovat 
tak i sloupy, prostá výměna svítidel není úplně nejšťastnější a většinou 
už je celý systém takto starých svítidel upravit  celkovou rekonstrukcí. 
Bohužel dotace na VO – dotace EFEKT - jsou zaměřeny na velké 
projekty, právě pouze s výměnou svítidel bez doprovodných výměn 
stožárů, časově je to směřováno tak, že by město nebylo ani 
množstvím ani výslednou ušetřenou energií vyhodnoceno tak, aby 
město mohlo tuto dotaci získat. Veřejné osvětlení se velmi často 
opravuje v souvislosti s rekonstrukcí komunikací, jako se tomu děje 
např. na Vodojemu.  Do příštího roku se chystá k realizaci ul. Jihlavská, 
která je spojená s úpravou chodníků a zastávek pro autobusy. Projekty 
jsou šité na míru konkrétní lokalitě. 

 
Ing. Voráček: 

- Uvedl, že není spokojen s odpovědí Ing. Wurzelové. Ve veřejném 
osvětlení je město Žďár zaostalé, např. Maršovice mají ledkové 
osvětlení, Litomyšl má ledkové osvětlení kromě náměstí. Dotázal se, 
zda je na Klafaru led osvětlení? 

 
Ing. Wurzelová: 

- Odpověděla, že ve staré části Klafaru není LED osvětlení, v nové části 
je LED osvětlení. 

 
p. starosta: 

- Uvedl, že minulý týden hovořil se starostou Litomyšle, zaujal ho pokrok 
ve VO v Litomyšli.  

- město ZR požádalo o dotaci SMART CITY, právě na tuto oblast, 
v žádosti bylo město úspěšné, žádost cca ve výši 7 mil. Kč, vedle 
koncepce SMART CITY města ZR je zde možné nalézt rozšíření 
hardwaru a softwaru pro dopravní dispečink, s využitím této dotace se 
bude moci připravovat generel dopravy a pasport komunikací.  



11 

 

 
Ing. Klement: 

- uvedl, že v rozpočtu města na rok 2015 na Vodojem byly 3 mil. Kč na 
VO. V plánu města nebylo na Vodojemu zrekonstruovat a dát tam 
stávající osvětlení, bylo tam dáno LED osvětlení. Ing. Voráčkovi možná 
uniklo, že na zimním stadionu je ledkové osvětlení. Pokračuje se 
v tomto dopředu, město ZR chce být první. 

 
Mgr. Herold: 

- Dotázal se na to, v čem spočívá navýšení rozpočtu polikliniky o 2 mil. 
Kč oproti loňskému roku 

- Dotaz, zda se v rozpočtu počítá s nějakou částkou na  úpravu zastávek 
MHD u Polikliniky. 

 
p. starosta: 

- Odpověděl, že u polikliniky se počítá s přípravou projektové dokumentace 
bude to záviset i na případné investici Kraje Vysočina v souvislosti 
s plánovanou výstavbou tělocvičny SPŠS. Bude to probíhat v koordinaci 
s Krajem Vysočina, při přesunu zastávek MHD  je tam i otázka majetkoprávní 
– majiteli pozemků  je Kraj a u obchodního centra spol. Lidl. Projednávají se 
majetkoprávní vztahy, připravuje se PD. 

- K odpovědi o navýšení rozpočtu polikliniky vyzval p. ředitelku Ing. 
Komínkovou,  k navýšení mezd obecně  zavazují vládní nařízení o navýšení 
mezd ve zdravotnictví. 

 
 
Ředitelka PO Poliklinika Ing. Komínková: 

- Uvedla, že navýšení se týká neustálého navyšování mezd ve 
zdravotnictví, není to jen od 1.1.2018, k výraznému navýšení došlo od 
1.1.2017, kdy se poliklinika toto snažila řešit z vlastních zdrojů,  od 
1.7.2017 došlo k dalšímu navýšení u pracovníků THP a administrativy. 
Od 1.11.2017 dochází k dalšímu navýšení THP a administrativy + 
přesun lékařů do jiných platových tabulek, nárůst cca od 30 do 40 % dle 
délky praxe a věku lékařů. Od 1.1.2018 dále navýšení o 10 % mezd u 
veškerých zdravotnických zaměstnanců. Navýšení je skokové, 
poliklinika se již nedokáže sama s tímto navýšením vypořádat, proto je 
v rozpočtu polikliniky navrženo toto navýšení. 

 
Mgr. Herold: 

- Jedná se tedy o navýšení o 2 mil. Kč, jsou tedy v rozpočtu 2018 navíc. 
 
p. starosta: 

- Uvedl, že bohužel zde neplatí pravidlo „Kdo poroučí, ať platí“. 
 
 
Mgr. Augustýn: 

- Uvedl, že mu v rozpočtu chybí zásadní věc, kterou zmiňoval již na 
semináři pro ZM – rekonstrukce hřiště na ZŠ Švermova.  
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- Tato věc v rozpočtu není, proto na finančním výboru nedoporučil 
rozpočet k hlasování. Poté, co mu Ing. Klement vysvětlil situaci, výhled 
a záměr s tím, že se s tímto projektem počítá do budoucna, možná v r. 
2018, případně v příštím roce, nebude dávat žádný protinávrh a doufá, 
že se najde cesta, aby tento záměr byl brzy zrealizován. 

 
Ing. Klement: 

- Poděkoval za tuto připomínku. Hledala se investiční dotace do škol,  
bohužel žádná taková nebyla. Proto se podávala žádost o dotaci  na 
zázemí fotbal, tenis, projekt je navržen k financování, v březnu až 
dubnu 2018 by se mohl očekávat příjem dotace, pak bude prostor pro 
předfinancování hřiště. Dnes byla schůzka se zástupci 4. ZŠ, ORUP, p. 
starostou a s projektovým manažerem – jednalo se o této věci, na jaře 
2018 by měl dojít návrh na zařazení částky do rozpočtu města, Je rád, 
že tento projekt má již nyní podporu. Tento projekt samozřejmě 
podpoří. 

 
Ing. Zvěřinová: 

- Uvedla, že má principiální problém s tímto rozpočtem. Má problém 
s položkami, které tam nejsou. Jedná se o záležitosti, které budou stát 
velké peníze. Mrzí ji, že je určeno spoustu peněz na různé studie, ale 
následně se to nepromítá do realizace, což je dle jejího názoru špatně. 
Lidé očekávají, že to bude mít posun, stále se zařazují nové studie bez 
dalšího pokračování. 

- Např. se odkupoval rybník – a co bude dál? Není to v projektech, není 
to v rozpočtu. Rozhodlo se, že se bude rozšiřovat průmyslová zóna, 
což schvaluje, provedou se projekty, komunikace ale kdo tam bude? 
Upozorňuje na to, že toto pondělí se vyčerpala kapacita žďárské ČOV, 
která  se nezrekonstruuje dříve než za tři roky, takže se budou muset i 
projekty z pozice města ZR posunout a bude se muset na tom v tomto 
roce pracovat.  

- Akce Vodárenská ulice, stále se o tom jedná – není uvedena v rozpočtu 
města. Lidé se ptají, co s touto ulicí bude. 

- Dále např. vodovod konkrétně na Tvrzi je v problematickém stavu,  
upozorňovala na to, bude se na tom pracovat? Město nepožadovalo 
tento projekt na zpracování pro příští rok po SVAKu. 

- S částkou uvedenou na projekty v rozpočtu města se nedá moc dělat. 
 
p. starosta: 

- uvedl, že je rád, že se Ing. Zvěřinová jako předsedkyně SVAK zajímá o stav 
vodovodů a kanalizací ve ZR. Co se týká ulice Vodárenské – letos poprvé se 
město snažilo vytvořit rozpočet ve tříletém výhledu. S touto akcí je v tuto chvíli  
počítáno do rozpočtu r. 2019. 

- situace vodovod na Tvrzi – proběhlo jednání s VAS ohledně rekonstrukce, 
která by se měla dělat v roce 2018.  

- K ČOV  - v tuto chvíli se bude muset město velmi důrazně ptát, zda  a jakým 
způsobem provozovatel ČOV, případně ten, komu byla ČOV vložena do 
majetku, tuto situaci řešil dopředu. Nelze říci ze dne na den, že je po kapacitě 
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ČOV. Nevidí žádný nárůst obyvatel, takže bude toto chtít vysvětlit jak od 
provozovatele, tak od SVAKu. 

 
 
Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že rada města i paní vedoucí Vácová byla  při sestavování 
rozpočtu města velice konzervativní, co se týká příjmové části, návrh 
sdílené daně je předpokládán ve výši o 9 %. Podle stanoviska 
Ministerstva financí a dle ekonomického vývoje se jeví to, že  bude 
nárůst ve sdílených daních o 12 % - což pro městský rozpočet 
znamená cca 7,5 mil.Kč.  To jsou volné finanční prostředky, které se 
dají využít na priority a sebe říká, že priority jsou jednoznačné - 
konstrukce hřiště 4. ZŠ a řešení ČOV. 

- ČOV je velice důležitá záležitost, ale je otázkou jak a kdo ČOV 
zafinancuje. Nebylo by adekvátní, kdyby město ZR do obnovy ČOV  
vložilo 120 – 140 mil. Kč, jak bylo původně navrhováno. 

 
Dr. Černý: 

- Uvedl, že rozumí tomu, co říkala ing. Zvěřinová, také by chtěl dotáhnout 
projekty velkých investic, ale kde na to vzít, jak zvýšit investiční podíl 
financí v rozpočtu?  

- V minulém volebním období bylo pod vedením Ing. Zvěřinové  
vyčerpáno 250 mil. Kč finančních rezerv, zbylo 90 mil. Kč, to je realita.  

- V minulosti byl zpracován  projekt na sportoviště  - investice za 250 mil. 
Kč - nerealizovalo se to, projekt na rekonstrukci kina za 24 mil. Kč, 
skončilo to také v „ šuplíku“, nerealizovalo se to.  

- Současná rada města začala krok po kroku realizovat investice třeba 
v částce 30 mil. Kč na katastrofální stav sportovišť, kino se zdařile 
zrekonstruovalo za 14 mil. Kč, projekty se racionalizovaly. 

- Poznámka k vyjádření p. Mgr. Augustýna: Na zasedání klubu ZM při 
projednávání navrhovaného rozpočtu byla shoda na dokončení  
rekonstrukce hřiště u 4. ZŠ, osobně se  to snažil  prosadit v RM. V RM 
se shodli na tom, že to bude jasná priorita při rozdělování přebytku 
z loňského roku, počítá se s tím tímto způsobem.  

 
Ing. Novotný: 

- Uvedl, že se hlásí k investicím z minulosti, neboť proto město vytvářelo 
fond správy finančních prostředků, aby finanční prostředky byly 
částečně zhodnoceny, aby se zrealizovaly ve městě investice, které se 
ve městě neztratily. Minulé volební období se má čím chlubit a pan 
MUDr. Černý byl členem zastupitelstva města a pro tyto investice 
hlasoval.  

- Poznámka – kdyby minulé zastupitelstvo v době, kdy tyto finanční 
prostředky zhodnocovalo, plánovalo a realizovalo tyto investice, vědělo, 
že přijde nějaké jiné osvícené zastupitelstvo a osvícená rada města, tak 
by se za to ty investice nerealizovaly a třeba by se počkalo se na novou 
radu města, která vymyslí něco lepšího, než vymyslelo minulé vedení. 
Tak za to se moc omlouvá. 
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MUDr. Černý: 
- Uvedl, že tu vážně míněnou omluvu přijímá a děkuje za ni. 
- Neřekl, že by ty investice snad byly špatné, promrhané, vyplýtvané. To 

zde nepadlo, řekl pouze to, že minulé vedení tu možnost mělo a využilo 
ji. Nehodnotil, zda dobře či špatně. Současné vedení už tu možnost 
nemá. 

 
Ing. Zvěřinová: 

- Upozorňuje na to, aby při vypořádání rozpočtu za rok 2017 se počítalo  
s finančními prostředky na projekt rekonstrukce ČOV. Nebude to o 
stotisících. Pokud nebude tento projekt, neženou se na to ani finance. 
Apeluje na ZM, kapacita  ČOV je opravdu nadoraz. Město stojí před 
tímto zásadním rozhodnutím.  

 
Mgr. Brychta: 

- K vyjádření MUDr. Černého  uvedl, že v minulosti byla ODS a ČSSD  
na radnici 16 let v koalici, i KDU-ČSL byla také u těchto investic – p. 
Dvořák byl předsedou FV, ve kterém se všechny investice projednávaly 
a doporučovaly. Rád by toto zmínil a uvedl na pravou míru, jednalo se o 
společné rozhodování zmíněné koalice. 

 
p. starosta: 

- přednesl názor zastupitele Bc. Bárty, který obdržel dnes e-mailem. Pan  
Bc. Bárta se omluvil ze zasedání ZM a tímto e-mailem navrhuje schválit 
prostředky na naučnou stezku kolem Konventního rybníka.  

- Uvedl, že dřevo použité na naučné stezce kolem Konventního rybníka 
nebylo úplně vhodné, je nutné ho postupně obnovovat, připravuje se 
žádost na obnovu a případné lehké rozšíření naučné stezky, v tuto 
chvíli se pracuje na projektu a na přípravě žádosti, dořešují se 
majetkové vztahy z minulosti, o dotaci se bude žádat v 04/2018, pokud 
bude město v žádosti úspěšné, bude navrženo do rozpočtu 2019. 
Odbor komunálních služeb je do té doby připraven udržovat stezku 
v provozuschopném stavu. 

 
Hlasování k pozměňovacímu návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení položky Financování – Převod 
neukončených akcí předchozího roku o 7 mil. Kč a zařazení výdajové položky 
37.10 Revitalizace zeleně Žďár ve výši 7 mil. Kč. 
 
       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 
Hlasování o návrhu usnesení k rozpočtu  města na rok 2018: 

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 Schvaluje rozpočet města na rok 2018 v upraveném znění 

 Schvaluje rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022 v upraveném znění. 
 
Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 6 
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5. Různé 
p. starosta: 

 Zastupitelé města obdrželi dnes na stůl: 

 dodatek k rozpočtovému opatření č. 8/2017 

 prezentace k návrhu k návrhu rozpočtu města na rok 2018 

 zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 15.11.2017 a 13.12.2017 

 pozvánku s přihláškou na Dny partnerství v r. 2018 v Cairanne 
 

Pozvánky na další akce: 

 Pozvánka na novoroční ohňostroj – akce začíná v 17.30 h, 1.1.2018 na 
náměstí Republiky 

 Pozvánka na novoroční setkání spojené s udělením čestného občanství p. 
Doležalové, 18. 1. 2017 v 16.30, pozvánka bude rozeslána. 

 Pozvánka na akci Ostrov pohody 
 

Pan starosta dále připomněl termín k podání návrhů  na ocenění města – do 
31.12.2017 a nabídl zastupitelům  knihu  Vize ZR 2050, kterou si mohou dnes na 
vyzvednout.   

 
Ing. Novotný za klub ČSSD: 

- Popřál všem příjemné prožití vánočních svátků 
- Poděkování všem úředníkům MěÚ za práci a spolupráci, poděkoval za 

spolupráci ředitelům PO, za spolupráci děkuje všem zastupitelům. 
 
Ing. Klement: za klub KDU-ČSL: 

- popřál všem příjemné prožití vánočních svátků, hlavně hodně 
zdraví, štěstí a mnoho rodinné pohody. 

 
Ing. Stoček: 

- Za klub KSČM popřál krásné prožití Vánoc. 
- poděkování radě města, vedení města, zastupitelům a v neposlední 

řadě všem pracovníkům MěÚ, vyzvedl dobrou práci strážníků městské 
policie, kterým patří rovněž poděkování 

 
Ing. Mrkos: 

- Za sdružení ŽŽM popřál všem příjemné prožití vánočních svátků,  
poděkování kolegům zastupitelům, pracovníkům MěÚ a pracovníkům 
PO za spolupráci.  

 
Mgr. Brychta: 

- poděkoval za práci především pracovníkům městského úřadu. Městský 
úřad se umisťuje trvale na předních příčkách v hodnocení klientů úřadu 
jako nejlepší v Kraji Vysočina i v celostátním měřítku.  

- Poděkování patří všem zaměstnancům a řediteli úřadu Ing. Havlíkovi, 
poděkoval za kvalitní práci ředitelů PO a všem zastupitelům za 
spolupráci.  

- Všem popřál hlavně hodně zdraví, krásné vánoční svátky a dobrý nový 
rok. 
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Mgr. Augustýn za klub TOP 09: 
- popřál krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku a 

hlavně hodně zdraví. 
- poděkování všem, kteří se podílí na rozvoji našeho města 

MUDr. Černý za klub ODS: 
- připojil se k přání klidných Vánoc, do nového popřál hlavně žádnou 

špatnou diagnózu 
-  všem poděkoval za spolupráci 

Mgr. Řezníčková za klub ANO: 
- Všem popřála krásné a požehnané vánoční svátky a do nového roku 

všem přeje zdraví, optimismus a radost.  
- Poděkovala všem za spolupráci a vyjádřila přání této dobré spolupráce i 

do dalšího roku. 
p. tajemník: 

- Poděkoval  za všechna přání a ocenění. Popřál všem klidné svátky  a 
do nového roku popřál, aby ta předsevzetí, která budou učiněna, byla 
pevná a aby udělala radost i někomu dalšímu a aby kromě verbálního  
projevu, byla tato předsevzetí doplněna i činy.  Všem popřál úspěšný 
nový rok 2018 

p. starosta: 
- připomenul to, co v příštím roce by mělo všechny stále provázet – to je 

to, že město ZR je to, oč by všem mělo jít především. Měli bychom se 
snažit o to, abychom byli město bezpečné, atraktivní, dobrým domovem 
pro spokojený rodinný život. Aby bylo město inspirativním prostředím 
pro tvůrčí práci, abychom byli město přirozeně srostlé s okolní 
malebnou krajinou, kde z náměstí vidíte les, abychom byli nadále město 
hrdých, vytrvalých a odvážných lidí, kteří se hlásí ke svým tradicím. A 
abychom byli město, kde chceme žít a kam chceme, aby se lidé rádi 
vraceli, zkrátka to nejlepší místo k životu. Toto je přání našemu městu 

- poděkoval všem zastupitelům za práci a za jejich věcný přístup k řešení 
problémů.   

- Poděkování radě města, zastupitelům, pracovníkům celého MěÚ za 
spolupráci, všem ředitelům PO, všem organizačním složkám – 
Regionálnímu muzeu a Technické správě budov města a dále městské 
policii. 

- Popřál všem krásné pohodové Vánoce, úspěšný vstup do nového roku 
a hlavně všem pevné zdraví. 

- Příští zasedání zastupitelstva města se uskuteční 8.2.2018 v 16:00  
 
 
Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny, pan starosta ukončil 25. zasedání 
zastupitelstva města v 18:15.  
 
      Mgr. Zdeněk Navrátil  v. r.  
               starosta města  
 
 
 
 
Zapsala: I. Bublánová 
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