Žďár nad Sázavou
09.05.2018

POZVÁNKA
na 28. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,
které se bude konat
ve čtvrtek 17. května 2018 v 16:00
v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou

PROGRAM:
1. Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích
Anotace:
Návrh nové vyhlášky o místních poplatcích a zrušení stávající vyhlášky 5/2010, 2/2012
a 5/2017 o místních poplatcích na základě doporučení oddělení dozoru MV ČR. Dochází
k oddělení poplatků vybíraných odborem finančním a odborem komunálních služeb.
Předkládaný návrh se týká místních poplatků spravovaných odborem finančním – místní
poplatek ze psů, místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt.
2. Vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Anotace:
Návrh nové vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
3. Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě
Anotace:
Poskytnutí finanční výpomoci na pořízení vybavení pokojů intenzivní péče dětského oddělení
Nemocnice Nové Město na Moravě
4. Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních
služeb“
Anotace:
Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních
služeb 2018“
5. Dotace Oblastní charita a Svaz důchodců ČR
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.
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6. Majetkoprávní jednání
Anotace: viz přiložená tabulka
7. Volba přísedící Okresního soudu Žďár n. S.
Anotace:
Volba přísedící na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
8. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Anotace:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města změny příjmové a výdajové strany rozpočtu
města v celkové výši 24.336 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 3/2018.
9. Různé

Pro informaci:
Zápis ze zasedání kontrolního výboru z 18.04.2018

S pozdravem
Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.
starosta města
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Obsah majetkoprávních úkonů ZM č. 28/2018/OP/5 dne 17.5.2018:
Bod Druh úkonu
Žadatel
Lokalita v ZR

p.č., m2 (rozsah)

Využití

a)

Směna pozemků, násl.
prodej pozemků
- neschválení
vyhlášení záměru

Manž. V. a B. M.,
Čenkov

k.ú. Město ZR
lok. PZ Jamská, ZR 1

objekt býv.vodojemu na
p.č. 9539/2 za
část 9525/1 – orná p.
část 9523/1 – orná p.
ve výměře cca 450 m2

Rozšíření areálu firmy v PZ Jamská –
původně žádost o směnu, následně
pouze prodej

b)

Prodej pozemku
- neschválení
vyhlášení záměru

Ing. A. L., Želešice

k.ú. Stržanov
lok. za býv.skládkou,
směr Světnov

část 324/4 – orná půda
- cca m2

Scelení se sousedními pozemky
v soukromém vlastnictví

c)

Prodej pozemku
- neschválení
vyhlášení záměru

M. K., Havlíčkův Brod
P. K., Račín

k.ú. Město Žďár
ul. Palachova, ZR 6

část 6039 – ost.pl., jiná
pl. – cca 150 m2

Přístavba objektu - rozšíření prodejní
plochy - pro maloobchodní prodej,
servis, půjčovnu sportovního vybavení

d)

Prodej pozemku
- neschválení
vyhlášení záměru

F. L., Radostín
n.Osl.,
L. S.,
Ostrov n.Osl.

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

zbýv.část 9035 – orná p. Rozšíření firmy – vybudování výr. haly
cca - 659 m2
(již schválený prodej na 454 m2 a
uzavřená BKS)

e)

Nabytí nemovitosti
- jednat o možnosti
nabytí a podmínkách
nabytí a využití objektu

Agrovysočina, a.s.
Měřín

k.ú. Město ZR
ul. Horní, ZR 1

349 – zast.pl. -1275 m2
součástí je stavba obč.
vybavenosti s č.p.1687

Nabídka vlastníka nemovitosti – zájem
města o koupi budovy

f)

Prodej pozemku
- schválení

Manželé E.a M. P.,
ZR

k.ú. Město ZR
ul. Lučiny, ZR 1

část 5611 – ost.pl.
nově dle GP 5611/2 41 m2

Umožnění přístupu a příjezdu k soukr.
pozemku p.č. 5568

g)

Prodej pozemku
- schválení

Ředitelství silnic a
dálnic ČR, správa
Jihlava

k.ú. Zámek ZR
ul. Santiniho, ZR 2

75/38 – ost.pl., silnice
- 65 m2

Majetkoprávní vypořádání stavby po
dokončení (silnice I. třídy)

h)

Prodej pozemku
- schválení

J. V., Vojnův Městec
manž. R. a I. F, ZR
P. J., ZR

k.ú. Město ZR
ul. U Malého lesa,ZR 3

část 7310–ost.pl. a 7311/1
– trav.porost nově dle GP
7310/2 – ost.pl.-378 m2
7311/5 – ost.pl.- 94 m2
7310/3 – ost.pl.-374 m2
7311/6 – ost.pl.-100 m2
7311/4 – ost.pl.-951 m2

Realizace podnikatelských záměrů

i)

Prodej pozemku
- uzavření dodatku č. 1
ke Kupní smlouvě a
smlouvě o zřízení
předkupního práva
- schválení

T. V., ZR
J. K., ZR

k.ú. Město ZR
ul. Haškova, ZR 6

p.č. 6065 – zast.pl.
- 302 m2

Sjednocení vlastnictví pozemku a stavby
– zast. objektem technického vybavení
č.p. 2172 (pův.Satt a.s.) nyní v soukr.
vlastnictví – přestavba objektu na
polyfunkční bytový dům Výměnička –
sjednocení termínu k dokončení stavby

j)

Uzavření dodatku č.5
ke KS a Dodatku č.1,
2, 3 a 4 Kupní smlouvy
a smlouvy o zřízení př.
práva – 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

