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Záznam ZM 26 

 
 

Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

z 26. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne 8. února 2018  

v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 
 

Starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  26. zasedání Zastupitelstva města Žďár 
nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání 
zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 25. zasedání ZM byl ověřen a  proti 
zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis vč. 
písemných materiálů ze zasedání č. 25 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 26. 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.   
Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 

omluvili tito členové zastupitelstva města:  

Hubert Michal Zrůst  

Mgr. Jaromír Brychta  

Michal Olšiak 

 

Z dnešního zasedání zastupitelstva se dále omlouvá: 

Vedoucí Regionálního muzea p. Zdeněk Málek – zdravotní důvody 

Ředitel PO Active-SVČ Mgr. Luboš Straka – zdravotní důvody 

 
Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
Ing. Zdeňka Štursu a  Mgr. Ondřeje Vykoukala 
 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

Ing. Vlastimila Forsta, Ing. Rudolfa Voráčka 

 

Navržení s tímto návrhem souhlasili 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 

 

K programu 26. zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy na 

doplnění a pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu programu: 

 

Schválený program  26 . zasedání zastupitelstva města  

1. Majetkoprávní jednání  
     

2. Prodej pozemků pro řadové RD    
 

3. Volba přísedících na volební období 2018-2022  
pro Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou  
 

4. Žádost o změnu územního plánu města   
 

5. Program obnovy kulturních památek a obnova  
architektonicky cenných staveb – vyhodnocení  
 

6. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA  
 

7. Různé 
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

 

1. Mat. 26/2018/OP/1 

Majetkoprávní jednání 

S předloženými body majetkoprávních jednání seznámila ZM vedoucí 

majetkoprávního odboru JUDr. Stanislava Prokopová. 

K jednotlivým bodům nebyly vzneseny připomínky a zastupitelstvo města 

hlasovalo o předložených návrzích usnesení: 

 

a) Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 
předkupního práva, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako 
prodávajícím a panem K. V. Nové Město na Moravě, jako kupujícím, 
v předloženém znění. 

     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví 
Ing. L. K.  Račín, a to části p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha a části p. č. 
147/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8197, 
obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár za části pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. č. 119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a 
p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, 
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 – za účelem majetkoprávního 
vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou stavbou 
investora města Žďáru nad Sázavou „Přechod pro chodce, chodník, veřejné 
osvětlení ul. 1. máje, Žďár nad Sázavou 3“. 
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření 
oddělovacím GP. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 
směnné smlouvě v předloženém znění.  
 
     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to dle 
zhotoveného GP č. 851-114/2017 ze dne 29. 11. 2017 pro rozdělení 
pozemku, od pův. p.č. 76/1 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, ve 
vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár a.s. - nově oddělených dílů „n + o“ ve 
výměře 91 m2, nově sloučených do pozemku p. č. 76/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou a dále od pův. p. č. 76/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Zámek Žďár, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - nově oddělených dílů 
„k + l“ ve výměře 56 m2, nově sloučených do p. č. 76/1 – ostatní pl., jiná 
plocha v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár a.s. s tím, 
že rozdíl 35 m2 ve výměře směňovaných pozemků bude městem doplacen – 
za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po realizaci 
stavby města „Pěší trasy podél barokního mostu – přechod pro chodce, 
autobusová zastávka“, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2 v k. ú. Zámek Žďár 

- doplatek rozdílu výměry směňovaných pozemků hrazený městem ve výši 
400,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 14.000,-- Kč + platná sazba DPH.    

       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to: 

1. části pozemku p. č. 8037/2 - orná půda v k. ú. Město Žďár (v rozsahu a 
umístění uvedeném v mapovém podkladu cca 840 m2 pro 1 bytový dům), 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec 
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Žďár nad Sázavou – do vlastnictví společnosti Prima bydlení s.r.o., 
Komenského 1190/1, ZR 3, IČ 06331033 - za účelem výstavby „Souboru 2 
bytových domů A“ v lokalitě „Klafar – ulice Hrnčířská“ s tím, že bytové domy 
budou postaveny v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro 
výstavbu bytových domů v ul. Hrnčířská ve Žďáře nad Sázavou, přesná 
výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP 

- za kupní cenu 5.700 Kč/m2 + platná sazba DPH 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření 
budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, 
v předloženém znění. 

2. části pozemku p. č. 8037/2 - orná půda v k. ú. Město Žďár (v rozsahu a 
umístění uvedeném v mapovém podkladu cca 840 m2 pro 1 bytový dům), 
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 – do vlastnictví společnosti Prima bydlení s.r.o., 
Komenského 1190/1, ZR 3, IČ 06331033 – za účelem výstavby „Souboru 2 
bytových domů B“ v lokalitě „Klafar – ulice Hrnčířská“ s tím, že bytové domy 
budou postaveny v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro 
výstavbu bytových domů v ul. Hrnčířská ve Žďáře nad Sázavou, přesná 
výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP 

- za kupní cenu 4.000 Kč/m2 + platná sazba DPH 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva, v předloženém znění. 

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

p. starosta: 
- připomenul, že tímto se ukončuje prodej či směna pozemků pro bytové 

domy na ul. Hrnčířská, s prvními investory je město v kontaktu, diskuse 
probíhají na ORUP a s městským architektem. V budoucnosti by zde 
mohlo být až 160 bytů pro ZR. 

 
 

2. Mat. 26/2018/OP/2 
Prodej pozemků po řadové rodinné domy 
S materiálem seznámila zastupitelstvo města vedoucí odboru majetkoprávního  
JUDr. Stanislava Prokopová. 
 
Ing. Zlesák: 
- Uvedl, že v souladu s  jednacím řádem ZM čl. 5 bod 6,  má v tomto bodu  střet 

zájmu, protože se stává jedním z nabyvatelů tohoto pozemku, z tohoto důvodu 
se zdrží při hlasování k tomuto bodu. 

 
 Ing. Mrkos: 

- Uvedl, že ze stejného důvodu jako Ing. Zlesák se zdrží při hlasování o 
usnesení k tomuto bodu. 
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Zastupitelstvo města schvaluje: 
1. Prodej části pozemku p.č. 8036/4 orná půda a části pozemku p.č. 8037/2, 

orná půda, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, nově označených 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo 4286-65/2017 jako 
pozemky: 

- p.č. 8037/6, orná půda, ve výměře 398 m2 do vlastnictví p. V. Ř. Žďár nad 
Sázavou,  za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/7, orná půda, ve výměře 397 m2 do vlastnictví p. L. Ř. Žďár nad 
Sázavou,  za  kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/8, orná půda, ve výměře 397 m2 do společného jmění manželů p. 
Z. M.  a p. E. M. Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/9, orná půda, ve výměře 397 m2 do společného jmění manželů p. 
R. L. a p. E. L.  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/10, orná půda, ve výměře 396 m2 do společného jmění manželů p. 
P. S. a p. A. S., Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/11, orná půda, ve výměře 396 m2 do vlastnictví p. Ing. M. M.  Žďár 
nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/12, orná půda, ve výměře 395 m2 do podílového spoluvlastnictví  
MUDr. J. G.,  Žďár nad Sázavou,  a p. MUDr. K. B., Žďár nad Sázavou nad 
Sázavou 7 s tím, že spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½, za kupní 
cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/13, orná půda, ve výměře 395 m2 do podílového spoluvlastnictví 
pana Ing. J. D. Žďár nad Sázavou a p. K. P. Šlakhamry s tím, že 
spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½, za kupní cenu ve výši 1.999 
Kč/m2,  

- p.č. 8037/14, orná půda, ve výměře 395 m2 do společného jmění manželů p.  
M. G.  Žďár nad Sázavou a p. D. G. Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 
1.999 Kč/m2,  

- pozemku p.č. 8037/15, orná půda, ve výměře 401 m2 do společného jmění 
manželů p. J. N. a p. L. N. 591 01 Žďár nad Sázavou  za kupní cenu ve výši 
1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/16, orná půda, ve výměře 434 m2 do podílového spoluvlastnictví p. 
D. P. 591 01 Žďár nad Sázavou, a p. L. B. Žďár nad Sázavou, s tím, že 
spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½, za kupní cenu ve výši 1.999 
Kč/m2,  
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- p.č. 8037/17, orná půda, ve výměře 434 m2 do společného jmění manželů p. 
M. J. a p. I. J. Žďár nad Sázavou,   za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/18, orná půda, ve výměře 435 m2 do společného jmění manželů p. 
Z. S. a p. D. S. Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/19, orná půda, ve výměře 435 m2 do společného jmění manželů p. 
J. P. a p. R. P.,  Žďár nad Sázavou,  za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/20, orná půda, ve výměře 423 m2 a pozemku p.č. 8065/7, ostatní 
plocha, jiná plocha, ve výměře 18 m2 do společného jmění manželů  p. P. V.  a 
p. V. V. Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/21, orná půda, ve výměře 328 m2, pozemku p.č. 8065/8 ostatní 
plocha, jiná plocha, ve výměře 67 m2 a pozemku  p.č. 8064/6, orná půda, ve 
výměře 69 m2 do vlastnictví  p. S. S., Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve 
výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/22, orná půda, ve výměře 457 m2 do vlastnictví p. J. M., Nová Ves 
u Nového Města na Moravě č.p. 28, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/23, orná půda, ve výměře 455 m2  do společného jmění manželů p.  
R. Š.a p. J. Š. Vysoké, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/24, orná půda, ve výměře 454 m2 do společného jmění manželů p. 
Ing. R. Z. a  Bc. L. Z. Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/25, orná půda, ve výměře 453 m2 do společného jmění manželů p. 
Mg. J. K. a p. Mgr. S. K. Praha 4, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/26, orná půda, ve výměře 451 m2 do společného jmění manželů p. 
Mgr. R. V. a  p. Mgr. Z. V. Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 
Kč/m2,  

- p.č. 8037/27, orná půda, ve výměře 451 m2 do společného jmění manželů p. 
R. Ř. a p. J. Ř.,  Předhradí, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/28, orná půda, ve výměře 443 m2 do vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, 
za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/29, orná půda, ve výměře 434 m2 do společného jmění manželů p. 
F. Ř. a p. B. Ř. , Žďár nad Sázavou,  za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/30, orná půda, ve výměře 426 m2  do vlastnictví p. M. M. Žďár nad 
Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,  

- p.č. 8037/31, orná půda, ve výměře 425 m2  do společného jmění manželů p. 
V. J., Nové Město na Moravě a p. Ing. K. J.  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu 
ve výši 1.999 Kč/m2. 
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2. Vzor Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a shora uvedenými, v předloženém  
znění. 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2 

3. Mat.26/2018/OP/3 
Volba přísedících na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad 
Sázavou 
Komentář k tomuto bodu podala vedoucí majetkoprávního odboru JUDr. 
Stanislava Prokopová. 
 
K předloženému materiálu nebyly vzneseny připomínky a zastupitelstvo města 
hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedících Okresního soudu ve 

Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním. 

2. Zastupitelstvo města volí pro období 2018 - 2022 přísedící Okresního soudu 

ve Žďáru nad Sázavou, a to: 

Mgr. J. H., Žďár nad Sázavou 

M. J.,  Žďár nad Sázavou  

Mgr. M. K.,  Žďár nad Sázavou  

F. L.,  Žďár nad Sázavou  

Mgr. R. M., Žďár nad Sázavou  

J. M., Žďár nad Sázavou  

Bc. L. M.,  Žďár nad Sázavou  

B. N., Žďár nad Sázavou  

Mgr. M. P., Žďár nad Sázavou  

JUDr. S. P., Žďár nad Sázavou  

J. S., Žďár nad Sázavou  

P. R., Žďár nad Sázavou  

S. Š., Žďár nad Sázavou  

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

4. Mat. 26/2018/ORÚP/4 

Žádost o změnu územního plánu města 

Komentář k předloženému materiálu podala vedoucí odboru rozvoje a územního 

plánování Ing. Irena Škodová. Tato žádost je v souladu se směrnicí pro podávání 

návrhu na změnu územního plánu města. V době od 06/2017 byla doručena 

jedna žádost, která je dnes předložena ZM k projednání. ORUP jako pořizovatel 

doporučuje žádost schválit a postoupit ji do projednávání ÚP. 
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Bc. Bárta: 

- V souvislosti s novým stavebním zákonem narůstají povinnosti pro pracovníky, 

kteří mají územní plán na starosti z pohledu celého ORP a z pohledu 

zpracování vyjádření atd. – dotázal se, jak toto bude na městském úřadu 

řešeno. Má informace, že na MěÚ v Novém Městě n. M. nabírali nového 

pracovníka na tuto činnost. 

 

p. starosta: 

- odpověděl, že tato záležitost byla několikrát řešena na jednání rady 

města, problém je samozřejmě klasický – za novým místem ve státní 

správě nejdou peníze. Tato záležitost je intenzivně řešena, na radě města 

26.2.2018 bude znovu projednáno. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

  

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

- Návrh p. J. M. a p . L. M. na pořízení změny územního plánu Žďáru nad 
Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

       

       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

5. Mat. 26/2018/ORÚP/5 

Program Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných 

staveb – vyhodnocení 

S materiálem seznámila ZM vedoucí odboru RUP Ing. Irena Škodová. 
Tento program byl vyhlášen tentokrát pro arch. cenné stavby přímo pro stavby 
lokalizované ve ZR 3. Bylo doručeno 6 žádostí, přehled žádostí je uveden 
v materiálu.  Komise rozhodla o tom, aby všichni žadatelé dostávali přiměřený 
procentuální podíl na svoje stavby – cca 29 %, pouze u Římskokatolické 
farnosti ZR 2 je to 5 %, ale tam je ta investice desetimilionová, město 
poskytuje 500 tis. Kč. Po projednání požádala  farnost ZR 2  o doplnění, kdy 
farnost obdržela informaci o tom, že musí převzít originály soch z mostu a aby 
mohla farnost požádat o dotaci na jejich obnovu, tak požádala  o to, že by tuto 
částku rozdělila na dva účely – na obnovu soch a na  restaurování varhan. 
Není v tom žádný problém, lze takto schválit. 
 
Ing. Voráček: 
- Dotaz – kde budou umístěny originály soch? 

 
Ing. Škodová: 
- Uvedla, že 4 sochy jsou již umístěny na Dolním hřbitově a další 4 sochy po 

restaurování budou umístěny také na Dolní hřbitov. 
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Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje vyhodnocení žádostí podaných v rámci 
dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky 
cenných staveb“, jak je doporučuje hodnotící komise, včetně subjektů a výše 
dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém 
znění. 

       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 
6. Mat.26/2018/ŠKS/6 

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA  z. s. 
S materiálem seznámila zastupitelstvo města vedoucí odboru školství, kultury 
a sportu Mgr. Blanka Lučková. 
Upozornila na to, že se musí v čl. 6 opravit rok 2018 na rok 2019, za tento 
omyl se omlouvá. 
 
Ing. Forst: 
- Uvedl, že v čl. 5, bod 2.3 se musí změnit také rok 2017 na rok 2018, 

protože smlouva se týká letošního roku. 
 
Mgr. Lučková: 
- Uvedla, že dle poznámky Ing. Forsta bude smlouva opravena. 
 
 
 
 
Bc. Bárta: 
- Uvedl, že hlásí možný střet zájmu, ale bude hlasovat pro předložené 

usnesení. 
 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o  návrhu usnesení vč. upraveného znění: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem 
Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA z. s. se sídlem Pod Kaštany 246/8, 
Praha 6 – Dejvice, v upraveném znění. 
 
      Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

7. Různé 

Ing. Zvěřinová: 
- Uvedla, že dnes jednala se zástupci rodin, které vlastní pozemky u ČOV 

v k.ú. Hamry n.S., tito občané ji upozornili na to, že směrem ke ZR za 
viaduktem na pozemcích města ZR je velký nepořádek, polámané stromy 
apod. Požádala o to, aby se na jaře toto uklidilo. 
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 p. starosta: 
- požádal Ing. Wurzelovou, aby se  kontaktovala s Ing.  Zvěřinovou v této 

věci, upřesnily si vzájemně, o které pozemky se jedná a byl proveden úklid 
městských pozemků. 

 
 Ing. Voráček: 

- pozvánka na soutěž Studentská středoškolská odborná činnost, pořádá 
Active club, 15.3.2018 školní kolo, 20.3.2018 okresní kolo SOČ, 40. ročník,  
bude probíhat na SPŠS a Gymnáziu ZR. Rád by poděkoval za organizaci 
Active-clubu pod vedením p. Lánové, která toto zajišťuje a probíhá tato 
soutěž  velmi úspěšně. 

- Dotaz na výstavbu na pozemku po bývalém Bílém lvu – jak se k této 
výstavbě vyjadřuje městský architekt. V dotazech a námětech byl dotaz 
občana, který připomínkoval, že existuje plán na výstavbu, přijímají se již 
rezervace bytů, dokonce část je již prodaná. Dotaz, kdo může tyto 
informace zastupitelům v této věci sdělit.  

  
 Ing. Škodová: 

- Uvedla, že je v platnosti stavební povolení na přestavbu, má to být objekt  
s byty, proběhlo projednávání za účasti městského architekta, obou 
žďárských památkářek, příslušných odborů MěÚ. Zpracovávaly se dvě až 
tři varianty řešení, došlo se k nějakému kompromisu a objekt byl následně 
povolen. Objekt je povolen. 
 

Ing. Voráček: 
- Dotázal se, zda to souvisí nějak s architektonickou soutěží na Nádražní 

ulici, zda je tam Bílý lev zahrnutý. 
 

Ing. Škodová: 
- Uvedla, že s projektantem koordinovali pouze vstupy do objektu vzhledem  

k nové dispozici, ale nezasahovalo to do architektonické soutěže. 
 
 
 p. starosta: 

- Uvedl, že v roce 2014 měl projekt stavební povolení, první aktivitou byla 
demolice bývalého hotelu Bílý lev, v průběhu 3 let investor žádal o nějaké 
změny v projektu, město mohlo do tohoto projektu vstoupit formou 
konzultace městského architekta, případně dalších odborů – samozřejmě 
jen do té míry, do které město investor „ pustil“, byla to pouze doporučení 
ze strany města, v části doporučení investor vyhověl, část věcí, především 
z ekonomických důvodů, investor  nemohl zařadit.  

- Na podzim oslovilo vedení města VHS Bohemia s žádostí o informace k 
výstavbě. Firma VHS Bohemia sdělila, že tyto informace poskytne v lednu 
2018, bohužel ze strany firmy iniciativy nepřišla. 

- Bude iniciovat další setkání s firmou VHS Bohemia, aby město mělo 
informace k výstavbě. 

- Poděkoval Ing. Voráčkovi za tento dotaz. 
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 p. starosta: 
- Podal informace k plánované cestě do partnerského města Chust, řada 

zastupitelů se této cesty zúčastní. Jedná se o první oficiální návštěvu 
nového partnerského města. 

- Příští zasedání ZM se bude konat 22.3.2018 v 16:00 
 
 p. místostarosta: 

- Poděkoval všem zastupitelům, kteří se připojili k petici ve věci ochrany 
osobních údajů a zavedení nulových sankcí pro veřejný sektor. Tento 
návrh bude v nejbližší době projednávat Senát, osobně se o to přislíbili 
zasadit p. senátor Vystrčil  a p. senátor Bradáč. Zároveň je rozšířen tento 
požadavek i pro podnikatelskou sféru.  

- 12.2.2018 v RM bude projednán materiál ohledně odkupu akcií a.s. SATT, 
rád by informoval zastupitele po ukončení dnešního zasedání o tomto 
materiálu a strategii, která je mezi akcionáři společnosti Satt. 

 
 p. starosta: 

- Tlumočil poděkování od rodiny Chlubnových, která si velice váží účasti 
zastupitelů města na pohřbu dlouholetého bývalého zastupitele p. Petra 
Chlubny 
 

- Dále poděkoval zastupitelům města, kteří se zúčastnili předání čestného 
občanství paní Jaroslavě Doležalové 18.1.2018. 
 

 
 
 Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 

Pan starosta města ukončil 26. zasedání zastupitelstva města v 16:50. 
 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. 
starosta města 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: I. Bublánová 

 
 
 


