
 

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 
                               16. 2. 2016 

POZVÁNKA 
na 12. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  
které se bude konat ve čtvrtek 25. 2. 2016 v 16.00 hodin 

v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 
 
PROGRAM: 
1. Majetkoprávní jednání 

Anotace: viz přiložená tabulka     
 

2. Návrh kontrolního výboru 
Anotace: 
Návrh kontrolního výboru na vytvoření přehledu plnění usnesení zastupitelstva města 
   

3. Dotační program SPORT 2016 –veřejnoprávní smlouvy 
Anotace:  
Veřejnoprávní smlouvy dotačního programu SPORT 2016 schválené v radě města dne 22. 2. 
2016. 

 
4. Dotační program pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných  

služeb – veřejnoprávní smlouvy 
Anotace: 

      Vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a      
      a prorodinných služeb 

 
5. Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování  

Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má zájem řešit situaci ve Žďáře nad Sázavou 3. Jednou z možností 
je spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, která má dlouhodobé zkušenosti z více 
měst ČR. Výhodou této spolupráce je komplexnost řešení a možnost čerpání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů. Město Žďár nad Sázavou bylo Agenturou vybráno ke 
spolupráci, proto se realizují další kroky. 

 
6. Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina 

Anotace: 
V souvislosti s připravovanou výstavbou tělocvičny pro Gymnázium a VOŠ SPŠ Žďár nad 
Sázavou je diskutována spolupráce s městem s cílem zajistit sportoviště pro sporty vyžadující 
větší rozměry hřiště (florbal, volejbal a nohejbal). Tento dopis obsahuje městem 
akceptovatelné limity pro tuto spolupráci.   
 

7. Různé 
 

S pozdravem 
 
Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  
     starosta města 

 



Obsah majetkoprávních jednání ZM j.č. 12/2016/OP/1 dne 25.2.2016 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
Z. Z., 
L. Z., 
Světnov 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 

část 6923/2 – nově 
6923/6 – ost.pl.   
-  311 m2 
 

Dopravní napojení v souv. se záměrem 
výstavby komerčního polyfunkčního objektu 
na p.č.6942/3 

b) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

Z. R., ZR 2 
J. K. ZR 2 
 
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Polní, ZR 2 

část 570/13 – nově 
570/458 – ost.pl. 
6 m2 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku u ŘRD 
 

c) Prodej pozemku 
- schválení 

Manželé T., ZR 2 
 
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Polní, ZR 2 

část 570/13 – nově 
570/456 – ost.pl. 
- 24 m2 a 
570/457 – ost.pl. 
- 6 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku u ŘRD 
 

d) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

V. B., Stržanov, ZR 2 
 

k.ú. Stržanov, ZR 2 část 89/1 –  nově 89/4 
– ost.pl. – 54 m2  

Vytvoření minimálního odstupu staveb od 
společné hranice  v souvislosti s plánovanou 
přestavbou nemovitostí 
 

e) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

M. V., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, 
lokalita hromadných 
garáží, ZR 4 
 

4123 – zast.pl. – 20 m2 Sjednocení vlastnictví  pozemku a stavby 

f) 
 

nabytí pozemku – 
dar 
- schválení 

M. V., Praha k.ú. Zámek ZR 
lok. pod Mamlasem – 
k rybníku Dívka 
 

932/8 –  travní porost   
- 93 m2 
- podíl 1/234  
 

Louka pod cestou ve vlastnictví města  
 – navýšení spoluvlastnického podílu města 

g) 
 

Prodloužení 
předkup. Práva 
- schválení 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s., Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Komenského, ZR 3 

1133 – zast.pl. a 
nádv. 

- 909 m2 – součástí 
poz. je stavba s č.p. 
1190 
 

Objekt občanské vybavenosti 



h) Prodej pozemku 
- revokace termínu 
pro vydání SP 
- schválení 

Znojmont s.r.o. ZR k.ú. Město ZR 
ul. Veselská, ZR 1 

119/9 – ost.pl.-236 m2 
č.119/13 – ost.pl. 
 

Prodloužení termínu k vydání povolení 
novostavby víceúčelového objektu – IOOV 
Veselská 

i) 
 

Věcné břemeno 
- schválení 

J. Ch., ZR k.ú. Zámek ZR 
ul. Santiniho, ZR 2 

282 Právo chůze a jízdy, přístup a příjezd za 
účelem údržby a oprav kulturní nemovité 
památky – sloupu se sochou sv.Jana 
Nepomuckého ve prospěch města, u RD 
č.p.47 na p.č. 282 

j) 
 

Věcné břemeno 
-schválení 

Ing. A. M., ZR 1 k.ú. Město ZR 
ul. Smetanova, ZR 1 

5921/1 Existence vedení dešťové kanalizace a 
šachty v rámci stavby „Žďár n.S. – ulice 
Smetanova, rekonstrukce dešťové 
kanalizace“ 

k) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. J. M., Praha 
(Veselíčko) 

k.ú. Veselíčko u ZR část 1582/1 – ost.pl. 
- 31 m2 

Zajištění bezpečného vjezdu, práci na údržbě 
budovy č.p. 24 a občasnou možnost složení a 
naložení nákladu 
 

l) Smlouvy o 
poskytnutí investiční 
dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu 
nájemních bytů 
v obci č. 154, 173, 
174, 175, 176 
- schválení dodatků 
č.1 

ČR, Ministerstvo pro 
místní rozvoj,  
Praha 

k.ú. Město ZR 
k.ú. Zámek ZR 

- Revoluční č.p. 1877-
1879, č.or. 32-36, ZR 3 
- Revoluční č.p. 1902-
1904, č.or. 38-42, ZR 3 
- Revoluční č.p. 1899-
1901, č.or. 54-58, ZR 3 
- Purkyňova č.p. 454, 
č.or. 7, ZR 2 
- Purkyňova č.p. 453, 
č.or. 5, ZR 2 
 

Změna podmínek možnosti převodu BD – 
z doby 20 let ode dne kolaudace výstavby 
nebo nástavby na dobu 10 let. 
  

m) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. R. P., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 

část 5331 – travní 
porost - cca 8 m2 
část 5333/1 – travní 
porost - cca 1100 m2 

Rozšíření zahrady u RD  

n) 
 

Prodej pozemku 
- schválení  

Rada města ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Uhlířská, ZR 3 
lok. Klafar II 
 

7973/6 – orná půda 
– 1040 m2 

Výstavba rodinného domu 
 


