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Záznam ZM 13 

 

 

 

Město Žďár nad Sázavou 
 

ZÁZNAM 
z 13. zasedání Zastupitelstva města  

Žďáru nad Sázavou konaného dne 31. 3. 2016  
v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 

 

Zahájení 

Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  13. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16:00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 12. zasedání ZM byl 
ověřen  a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 12 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 13. zasedání zastupitelstva města paní Ilonu 
Markovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je 19 
(v průběhu zasedání se dostavilo dalších 6 zastupitelů) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.  
 

Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 
omluvili tito členové zastupitelstva města:  

Ing. Rudolf Voráček – služební cesta 
Anna Janů – z důvodu nemoci 
Michal Hubert Zrůst – dostaví se později z důvodu cvičení Integrovaného 
záchranného sboru na poliklinice 
JUDr. Miloš Jirman – dostaví se později, služební cesta 
 
Dále pan starosta podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva se 
omlouvají tito ředitelé příspěvkových organizací města: 
p. ředitel  PO Active-SVČ Mgr. Luboš Straka – služební cesta 
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p. ředitelka ZUŠ Mgr. Foralová – služební cesta 
p. ředitelka PO MŠ Mgr. Vránková 
p. ředitel PO Sportis Dr. Kovařík – z důvodu nemoci 
p. ředitel ZŠ Švermova Dr. Ptáček se omlouvá, odejde dříve ze zasedání vzhledem 
k návštěvě  belgických žáků ve ZR 

 

Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
p. Jaroslava Miklíka, p. Mgr. Ondřeje Vykoukala 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 19, proti 0 zdrž. 0 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

p. Šárku Vidrgotovou, p. Rostislava Dvořáka 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 

 

K programu 13. zasedání zastupitelstva města: 

 

Pan starosta se dotázal na další návrhy na doplnění či změnu navrženého programu 

13. zasedání zastupitelstva města. 

Ing. Josef Klement – navrhl  bod č. 10 předřadit jako bod č. 1, jinak zachovat 

program dle návrhu. 

Další návrhy na doplnění či změnu programu nebyly vzneseny. 

Pan starosta nechal hlasovat o  návrhu programu dle Ing. Josefa Klementa. 

Zastupitelstvo města hlasovalo  o schválení návrhu programu 13. zasedání vč. 

doplnění: 

Hlasování:  Pro 17, proti 0, zdrž. 3 

 

 

Schválený  program 13. zasedání zastupitelstva města: 

1. Participativní rozpočet 

2. Dotační program KULTURA 2016 – Veřejnoprávní smlouvy 

3. Dotační program SPORTOVIŠTĚ 2016 – Veřejnoprávní smlouvy 

4. Dotační program Organizovaný sport dospělých 2016 – Veřejnoprávní smlouvy 

5. Veřejnoprávní smlouva – Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 

6. Jednací řád Výboru pro udělování ocenění města Žďár nad Sázavou 

7. Majetkoprávní jednání 

8. Program prevence kriminality 2016 

9. Zpráva o činnosti městské policie 
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10. Veřejnoprávní smlouvy – dotace 

11. Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření 

č. 1/2016 

12. Rozpočtové opatření č. 2/2016 

13. Odměny neuvolněným členům ZM 

14. Změna člena kontrolního výboru 

15. Volba člena dozorčí rady SATT, a.s. 

16. Různé 

 

 

1. Usn. 13/2016/STA/9 

Participativní rozpočet 

Materiál uvedl p. starosta dle písemného materiálu. Dále byla diskuse. 

Diskuse: 

Ing. Novotný – uvedl, že Kraj Vysočina má zkušenosti s participativním 

rozpočtem. Vítal by, aby byla ustanovena skupina lidí, kteří by toto koordinovali. 

Požaduje, aby přítomní zástupci  firmy Agora vystoupili. Dále přečetl protinávrh 

usnesení: „ZM souhlasí se začleněním participativní položky do rozpočtu města 

Žďár nad Sázavou pro rok 2017 do výše max. 2 270 tis. Kč. Zastupitelstvo města 

pověřuje komunitní a mediální koordinátorku přípravou informační kampaně o 

činnosti LPS. Zastupitelstvo města pověřuje vedení města v rámci participace 

občanů na rozpočtu města pro rok 2017 přípravou a realizací ankety na téma 

rozsahu a fungování LPS ve Žďáře nad Sázavou.“ 

Ing. Zvěřinová – podporuje zapojení veřejnosti ve městě, je zde však cizí subjekt,  

p. starosta – vyzval přítomného zástupce firmy Agora, aby vystoupil 

p. Vojtěch Černý, o.p.s. Agora – uvedl, že zde jsou přítomni, aby řešili metodické 

procesy. Mají to vyzkoušené již v několika městech (např. Praha 10, Praha 

Zbraslav, Ostrava  - jih). Postup pomáhají připravit i ve Žďáře. Participativní 

rozpočet má jednu zásadní charakteristiku, tj. co má být realizováno 

z participativního rozpočtu tak to musí občané sami navrhovat. 

p. starosta – vyzval zástupce firmy Agora k vyjádření k finanční částce v návrhu 

ing. Novotného. 

p. Vojtěch Černý, Agora – konstatovat, že  částka přijde adekvátní, myšlenka 

participování má přijít od občanů (kulturní akce, měkký projekt, aj.) – návrh od 

občanů. 

Ing. Novotný – občané rozpohybovali LPS – forma participace zde je. Dále vznesl 

dotaz zda se všude používá stejná metodika? V čem je specifická pro ZR? 

p. Vojtěch Černý, Agora  – ve všech městech byl zvolen tzv. „polský model“, který 

motivuje občany, aby se zapojili do veřejné diskuse. Ve ZR jsme navrhli postup, 

který se osvědčil i v jiných městech, domnívá se,  že se osvědčil nejlépe. 

Ing. Novotný – vznesl dotaz, zda je tu něco, co je pasováno na ZR 
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p. Vojtěch Černý, Agora – uvedl, že do značné míry postup závisí na 

koordinátorovi, který bude řídit projekt. RM rozhodla částku, která byla schválena. 

p. starosta – uvedl, že si myslí, že by dva návrhy neměli být spojovány 

Ing. Novotný – komentoval svůj  předložený návrh usnesení k tomuto bodu 

Dr. Mokříš – uvedl, že problematika LPS nepatří do participativního rozpočtu 

Dr. Bělohlávková – vyjádřila se k LPS, uvedla změny, které již byly provedeny 

v LPS, 

p. Zrůst – uvedl, že čísla LPS jsou k dispozici, seděla nad nimi i komise, která toto 

má v gesci. 

Vojtěch Černý – konstatoval, že účelem projektu je zatáhnout lidi do rozhodování, 

ne však k rozhodování o tak vysokých částkách dle předloženého protinávrhu 

Dr. Černý – dotázal se proč se participace neprezentovala dřív. Proč ne ve městě, 

ale jenom na kraji. Navrhuje, aby se podpořil první návrh. 

Ing. Havlík – dotázal se zda existuje nějaká finanční hranice  

p. Vojtěch Černý, Agora – uvedl, že ZR zvolil cestu jako ta města, která zvolila 

část rozpočtu 1 procento a navrhl, aby to bylo vyzkoušeno - jak občané zareagují. 

Konstatoval, že je to nástroj,  jak motivovat občany co se má měnit ve městě. 

p. starosta – navrhl hlasovat o návrhu usnesení dle návrhu ing. Novotného, tj.  

„ ZM souhlasí se začleněním participativní položky do rozpočtu města Žďár nad 

Sázavou pro rok 2017 do výše max. 2 270 tis. Kč. Zastupitelstvo města pověřuje 

komunitní a mediální koordinátorku přípravou informační kampaně o činnosti 

LPS. Zastupitelstvo města pověřuje vedení města v rámci participace občanů na 

rozpočtu města pro rok 2017 přípravou a realizací ankety na téma rozsahu a 

fungování LPS ve Žďáře nad Sázavou.“  

 

Hlasování: Pro 11, proti 13, zdrž. 1 

Neschváleno 

 

Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení, které předložil p. starosta, tj. 

„Zastupitelstvo města souhlasí se začleněním participativní položky do rozpočtu 

města Žďáru nad Sázavou pro rok 2017 do výše max. 600 tis. Kč a schvaluje 

návrh postupu realizace v předloženém znění.“ 

 

Hlasování: Pro 16, proti 4, zdrž. 5  

 

Závěrem k tomuto bodu p. starosta poděkoval hostům za účast na jednání ZM. 

 

 

2. Usn. 13/2016/ŠKS/1 

Dotační program KULTURA 2016 – Veřejnoprávní smlouvy 
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Materiál uvedla Mgr. Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu dle 

písemného předloženého návrhu projednávaného materiálu. 

Diskuse: 

Ing. Novotný – vznesl požadavek na hlasování o jednotlivých projektech dle přílohy č. 

1. 

p. starosta -  nechal hlasovat o následujícím:  „ZM schvaluje hlasování o Dotačním 

programu KULTURA 2016 po jednotlivých smlouvách.“ 

 

Hlasování: 

Pro 12, proti 11, zdržel se 2  

Neschváleno 

 

Dále se hlasovalo o původním návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení 

dotačního programu KULTURA 2016“ v předloženém znění. 

Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu 

„KULTURA 2016“ panu Oldřichu Šulcovi, Žďár nad Sázavou z důvodu nesplnění 

vlastního podílu příjemce dotace ve výši 30% z vlastních zdrojů, žádost nebyla 

předložena na CD/DVD. 

 

    Hlasování: Pro 14, proti 1, zdrž.10 

 

 

3. Usn. 13/2016/ŠKS/2 

Dotační program Sportoviště 2016 – Veřejnoprávní smlouvy 

 

Materiál uvedla Mgr. Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu dle 

předloženého návrhu materiálu. 

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení 

dotačního programu „Sportoviště 2016“, v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž.0 

 

 

4. Usn. 13/2016/ŠKS/3 

Dotační program Organizovaný sport dospělých 2016 – veřejnoprávní smlouvy 
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Materiál uvedla Mgr. Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu dle 

předloženého písemného materiálu. 

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení 

dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2016“, v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 2 

 

 

5. Usn. 13/2016/ŠKS/4 

Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina 

 

Materiál uvedla Mgr. Blanka Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu dle 

předloženého písemného materiálu. 

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena 

mezi Radou dětí a mládeže kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu 

mládežnických iniciativ v Kraji Vysočina, v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 

 

 

6. Usn. 13/2016/ŠKS/14 

Jednací řád Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou 

 

Materiál uvedla Mgr. Blanka Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu dle 

předloženého písemného materiálu. 

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Jednací řád „Výboru pro udělování 

ocenění města Žďáru nad Sázavou“ v předloženém znění. 
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Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 

7. Usn. 13/2016/OP/5 

Majetkoprávní jednání 

 

Materiál uvedla JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., vedoucí odboru 

majetkoprávního, dle předloženého písemného materiálu. 

 

Bod a) 

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

a) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 3377 – ostatní 
plocha, jiná plocha ve výměře cca 1 513 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem 
výstavby samoobslužné myčky (samoobslužné mycí boxy pro automobily) před 
poliklinikou a objektem prodejny LIDL v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 – na 
základě žádosti společnosti ESA INVEST, s. r. o. se sídlem Čelakovského 
1074/18, 430 01 Chomutov, a to z důvodu, že z hlediska ÚP není pozemek určen 
pro tuto činnost – viz Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 – Příloha A bod 4.1.   

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

Bod b)  

Diskuse: 

Mgr. Vykoukal – proč RUP nesouhlasí s prodejem, požadavek na vyjádření. JUDr 

Prokopová  komentovala, že dle dohody pozemky nebudou samostatně prodávány, 

proto ORUP doporučoval neprodávat. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej 

pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 7618 – ostatní 

plocha, ost. komunikace ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového 

podkladu), 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 řadových garáží u býv. „Amylonu“ v ul. U Malého lesa, ZR 1 – za 
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účelem výstavby garáže na základě žádosti p. Pavla Růžičky, bytem Nádražní 

2120/35, ZR 6. 

Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 4 

 

 

Bod c)  

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města 

Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a 

střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 

916/1, 594 01 Velké Meziříčí, a to části p. č. 738 – zastavěná plocha a nádvoří – dle 

GP č. 4051-14/2016 ze dne 23.2.2016 pro rozdělení pozemku z pův. p. č. 738 – 

zastav. plocha ve výměře 600 m2 oddělen díl ve výměře 73 m2, nově označen jako p. 

č. 738/2 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár, 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 – za účelem zarovnání a sloučení 

plochy ke stávajícímu pozemku p. č. 737 – zastavěná plocha s objektem občanské 

vybavenosti č.p. 32 na části p. č. 737 v ul. Veselská 45, ZR 1, ve vlastnictví 

Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké 

Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí v rámci 

majetkoprávního vypořádání vztahů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a 

následnou údržbou 

- za kupní cenu obvyklou ve výši celkem 131.400,--Kč, tj. 1.800,-- Kč/m2 + platná 

sazba DPH 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

Bod d)  

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města 

Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Josefa Růžičky, bytem Luční 1205/2, ZR 5 (podíl 

id. ½) a pí Boženy Zídkové, bytem Luční 1206/4, ZR 5 (podíl id. ½), zapsaných v 

katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 

Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3378, obec Žďár nad Sázavou, k. 
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ú. Město Žďár, a to části p. č. 9548 – orná půda a části p. č. 9549 – trv. travní porost 

v lokalitě rekreační chatové oblasti Krejdy – dle GP č. 4052-10/2016 ze dne 4. 3. 

2016 pro rozdělení pozemku byl z pův. p. č. 9548 – orná půda ve výměře 10 649 m2 

oddělen díl „a“ ve výměře 116 m2 a z pův. p. č. 9549 – trvalý travní porost ve výměře 

10 649 m2 oddělen díl „b“ ve výměře 26 m2, oba díly sloučeny do nově vzniklé p. č. 

9548/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 143 m2 v k. ú. Město Žďár – za 

účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům fyzických osob k městem 

zastavěných částí komunikace nově vzniklé p. č. 9548/2 ve výměře 143 m2 jež je 

navazující součástí přístupové asfaltové komunikace ve vlastnictví města p. č. 

9463/1 - ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Město Žďár. 

- za kupní cena obvyklou stanovenou ZP ve výši 28.600,-- Kč, tj. 200,-- Kč/m2 

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

Bod e)  

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad 

Sázavou, a to pozemku p. č. 1143, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 331 m2, 

jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 659, na ulici  Dr. Drože, č.or. 8, Žďár nad 

Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a pozemku p. č. 1144, zahrada ve výměře 567 

m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 

Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3257, obec Žďár nad 

Sázavou, k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Pavla Imramovského (podíl id. ½), bytem 

V podskalí 109, Vinoř, 190 17 Praha 9 a p. Tomáše Imramovského (podíl id. ½), 

bytem Dr. Drože 659/8, ZR 1, dle Kupní smlouvy v předloženém znění. 

- za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1.900.000,-- Kč s tím, že nabyvatel, 

tedy město Žďár nad Sázavou, bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí  

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 

 

Bod f)  

Diskuse: 

Ing. Novotný – vznesl dotaz, za jakým účelem dáváme univerzitě tento dar, 
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p. starosta – informoval přítomné, že jsme začali spolupracovat v minulém roce 

s touto univerzitou a dostaneme šest prvotních studií, dle kterých budeme posuzovat 

jakou cestou jít. Po dohodě s univerzitou byl dohodnut dar dle návrhu. 

Ing. Novotný – sdělil, že slyšel z médií, že toto bude zdarma, 

p. starosta – uvedl, že se se studenty setkal, jedná se o cca 30 studentů, jsou to 

výdaje na pokrytí základních nákladů, 

Ing. Zvěřinová – uvedla, že jí vadí ve smlouvě jedna věc: účel daru, požaduje proto 

specifikaci na tuto fakultu. 

JUDr. Prokopová – sdělila, že toto je znění dle návrhu fakulty 

Ing. Zvěřinová – definovala návrh doplnění usnesení k tomuto bodu:….. v upraveném 

znění a to čl. 1 nově zní: „Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar 30.000 Kč 

(slovy: třicet tisíc korun českých), a to na financování vědy, vzdělávání a všestranný 

rozvoj Zahradnické fakulty a jejich studentů.“ 

 

Dále ZM hlasovalo o návrhu usnesení, které bylo předloženo ing. Zvěřinovou. 

Hlasování: Pro 21, proti 3, zdrž. 1 

 

 

Bod g)  

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení platnosti Smlouvy o 

uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.6.2015, uzavřené mezi městem Žďár nad 

Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o.,se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ 

591 01,  IČ 28284551. Předmětem smlouvy je prodej části pozemku p. č. 9537/9, 

orná půda a části pozemku p. č. 9541/2, orná půda, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. 

Město Žďár (průmyslová zóna Jamská) z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 

vlastnictví společnosti Holoubek trade s.r.o., za účelem výstavby novostavby objektu 

s kancelářskými, výrobními a skladovacími prostory a podnikovou prodejnou.  

Prodloužení termínu pro pravomocné povolení stavby se schvaluje tak, že 

vydání pravomocného povolení stavby, původně stanovené nejpozději do 25. 6. 

2016, se prodlužuje o 6 měsíců, tj. nově do 31. 12. 2016 - na základě žádosti fy 

Holoubek trade s.r.o. Sklené nad Oslavou 96.  

 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
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8. Usn. 13/2016/MP/6 

Program prevence kriminality 2016 

Materiál uvedl Mgr. Martin Kunc, vedoucí městské policie dle předloženého 

písemného materiálu. 

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou 

v Programu prevence kriminality 2016. 

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž.0 

 

 

 

9. Usn. 13/2016/MP/7 

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2015 

Materiál uvedl Mgr. Martin Kunc, vedoucí městské policie dle předloženého 

písemného materiálu. 

Bc. Bárta – omluva za minulé ZM p. Kuncovi a strážníkům MP. 

Ing. Zvěřinová – poděkování za práci MP, uvedla, že jsou stížnosti na psy od občanů, 

vznesla požadavek na soustředění  se na psy. 

p. Řezníčková – částka za umisťování psů je malá, poděkování 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a 

Policie ČR za rok 2015. 

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

 

 

10. Usn. 13/2016/OS/8 

Veřejnoprávní smlouvy – dotace 

 

Materiál uvedl Ing. Petr Krábek, vedoucí odboru sociálního dle předloženého 

písemného materiálu. 

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 



12 

Záznam ZM 13 

 

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření vytvořením 

položky Klub seniorů ve výši 80.500,- Kč snížením stávající položky č. 43.41 

Dot. program Poskytovatelé soc. služeb. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a 

Diecézní charitou Brno a mezi městem a Svazem důchodců ČR, 1. MO ZR 

v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

 

 

11. Usn. 13/2016/OF/10 

Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 

1/2016 

Materiál uvedla p. Jitka Vácová, vedoucí finančního odboru a seznámila přítomné 

s předloženým písemným materiálem. 

 

Diskuse: 

p. Miklík – požadavek na uvedení významu zkratek do textu materiálu, technická 

připomínka, 

ing. Štursa  - požadavky na 2016  na opravy a rekonstrukce  - při příští změně 

požaduje dát více fin. prostředků do položky 2201, 

Ing. Novotný – dotaz na požadavek dětská hřiště – Charita, p. místostarosta uvedl, 

že je informace na webu města „Aktivně pro Žďár“. Toto je průzkum, bude se vybírat 

ve spolupráci s KS, 

Ing. Novotný – dotaz na položku 200 tis. Kč na kino, p. starosta informoval, že se 

jedná o projektor na umístění venku,  

p. starosta – informoval členy ZM o položce hřiště, 

Ing. Novotný – k položce 3315 – sochařské sympozium, připomněl výdaje na 

autorská práva, úpravu děl, skladování. K položce mobilní pódium –  vznesl dotaz 

zda zůstane městu, odp.: bude možnost půjčení mezi PO, správce PO Kultura. 

K položce pamětní deska – požadavek na vyčlenění položky 120 tis. Kč,  informoval 

p. místostarosta – je třeba myslet na datum 17. listopadu, možno se vrátit k položce 

později. K položce korekce vznesl ing. Novotný dotaz, odp. jedná se o posílení 

dohledu nad korekcí zpravodaje. 

Dr. Černý – dotaz na informace k myšlence letního kina, odp. jedná se o vstupní 

investici. K pamětní desce boje za demokracii a svobodu – místo k možnosti se sejít 

a připomenout si tyto události. 
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Bc. Bárta – návrhy k položce letní kino a mobilní podium, obává se, jak bude 

s danými věcmi nakládáno do budoucna, investice svou logiku má, letní kino – 

projektor (postupem let zastará) – provozní náklady na údržbu, navrhuje položku si 

odpustit, 

p. místostarosta – správcem pódia bude PO Kultura,  

Bc. Bárta – vznesl protinávrh na vyřazení položky „projektor“ z návrhu materiálu,  

p. místostarosta – shrnul protinávrhy: 

- Vyčlenění z RO č. 1 – deska k 17. listopadu (návrh ing. Novotný) 

- Vyčlenění položky ohledně projektoru (návrh Bc. Bárta) 

Ing. Novotný – vznesl požadavek na přesun položky do rezervy (tj. 120 tis. Kč), 

p. místostarosta – navrhuje položku zachovat s tím, že ZM bude informováno o 

konečném návrhu pamětní desky, 

p. místostarosta – informoval přítomné, že se bude hlasovat o protinávrhu Bc. Bárty 

v tomto znění:  

ZM po projednání schvaluje: 

- Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření za rok 2015 

- Rozpočtové opatření č. 1/2016 s úpravou vyřazení položky 33.03 PO 

KULTURA a přesunutí částky 200 tis. Kč do rezervy. 

Hlasování: Pro 6, proti 14, zdrž. 3  

Neschváleno 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o původním předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

 Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření za rok 2015 

 Rozpočtové opatření č. 1/2016   

 

   Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

 

12. Usn. 13/2016/OF/11 

Rozpočtové opatření č. 2/2016 

Materiál uvedla p. Jitka Vácová, vedoucí odboru finančního, dle předloženého  

písemného materiálu. 

Diskuse: 

Ing. Zvěřinová – informovala o včerejším jednání finančního výboru, který doporučil 

materiál schválit 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
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Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016. 

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

 

 

13.  Usn. 13/2016/OF/15 

Odměny členům zastupitelstva města 

Materiál uvedla p. Jitka Vácová, vedoucí odboru finančního, dle předloženého 

písemného materiálu. 

Diskuse: 

p. Forst – uvedl, že tento vládní návrh je nevyvážený, doporučuje posílit příspěvek čl. 

RM, ponížit položku čl. komise, 

p. Vácová – výši odměny čl. RM je maximální, snížení čl. komise možné je, 

ing. Zvěřinová – informovala, že finanční výbor vzal na vědomí tento návrh a 

doporučil ZM schválit dle návrhu, 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje měsíční odměny členům ZM dle 

nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 

odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev od 1.4.2016: 

Člen RM   2.335 Kč 

Předseda výboru ZM  2.122 Kč 

Předseda komise RM  2.122 Kč 

Člen výboru, komise  1.759 Kč 

Člen ZM       544 Kč 

 

Hlasování: Pro 13, proti 2, zdrž. 10 

Neschváleno 

 

 

14. Usn. 13/2016/MST/12 

Změna člena kontrolního výboru 

 

Materiál uvedl p. místostarosta, Ing . Josef Klement jako garant kontrolního výboru. 

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání: 
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1.  Bere na vědomí rezignaci PaedDr. Jaroslava Ptáčka na člena kontrolního 

výboru od 1.4.2016 a zároveň mu vyslovuje poděkování za jeho dosavadní 

práci pro výbor. 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdržel se 0 

 

2.  Rozhoduje, že volba člena kontrolního výboru se uskuteční veřejným 

hlasováním. 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdržel se 0 

 

3.  Volí za člena kontrolního výboru pana Víta Filipenského. 

 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 3 

 

 

 

 

15. Usn. 13/2016/STAR/16 

Zastupování města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti SATT a.s. 

 

Materiál uvedl p. starosta, Mgr. Zdeněk Navrátil a doplnil pan místostarosta Ing. 

Josef  Klement. 

Bez diskuse k tomuto bodu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání: 

a) Rozhoduje, že o návrhu zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě 

společnosti SATT a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 11, PSČ 591 

01, IČ 60749105, bude rozhodnuto veřejným hlasováním, 

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 1 

 

b) Navrhuje valné hromadě společnosti SATT a.s. se sídlem Žďár nad 

Sázavou, Okružní 11, PSČ 591 01, IČ 60749105, zvolit zástupce města 

Žďáru nad Sázavou pana Ing. Petra Stočka do funkce člena dozorčí rady 

SATT a.s. 

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdržel se 2 

 

 

 

16.  Různé 
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p. starosta - informoval čl. ZM o dokumentech obdržených na stůl (zápis z finančního 
výboru dne 30.3.2016, dopis hejtmana Kraje Vysočina ve věci výstavby nové 
tělocvičny, aktualizovaný akční plán), 
 
Ing. Stoček – poděkoval městu za podporu SKLH, 
 
Mgr. Brychta – vznesl námět do diskuse komise rozvoje města, popř. na příštím ZM 
týkající se náměstí ve Žďáře nad Sázavou (nyní již staré obchodní domy – nebude 
souhlas majitelů k získání budov, bourání pasáží – majitelé nedají souhlas, střešní 
krytina budov, výstavba nového MěÚ na náměstí – není parkování), 
 
p. starosta  - informoval o vizi studentů 
 

 

Příští zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 12. 5. 2016 v 16.00 hodin. 

  
Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 
Pan starosta města ukončil 13. zasedání zastupitelstva města v 18:55 hodin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. 
starosta města 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


