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Žďár nad Sázavou 
                              15.06.2016 
 
 

POZVÁNKA  
na 15. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat ve čtvrtek 23. června  2016 v 16.00 hodin 
v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 

 
 
PROGRAM: 

1. Závěrečná zpráva UNESCO 
Anotace: 
Schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České 
dědictví UNESCO za rok 2015. 
     

2. Dodatek zřizovací listiny PO MŠ     
Anotace: 
V Dodatku č. 7 zřizovací listiny Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se 
mění místo sídla ředitelství organizace. 
 

3. Přijetí finančních darů Kraje Vysočina    
na rok 2016  
Anotace: 
Finanční dary z Krajského úřadu Kraje Vysočina – podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň 
se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2016 a podpora 
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na 
školních sportovištích v roce 2016. 
 

4. Majetkoprávní jednání      
Anotace: viz přiložená tabulka 
 
 

5. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
Anotace: 
Vydání Obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, která bude nahrazovat stávající vyhlášku s tím, že do nového znění se promítne 
zákonná úprava a dále i potřeba upravit místa, kde bude konzumace alkoholických nápojů 
zakázána.  
 

6. Závěrečný účet města za rok 2015 
Anotace: 
Doporučení ke schválení – Závěrečný účet města za rok 2015, sestavený podle § 17 zák.č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2015 podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a 
DSO. 
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7. Rozpočtové opatření č. 4/2016 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města 
v celkové výši 7.721 tis. Kč 
     
 

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru    
č. 1209/11/5638   
Anotace: 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 
1209/11/5638 Relaxcentrum, čímž dojde ke snížení úrokové sazby ze stávajících 2,88 % p. a. 
na 0,46 % p. a. na dobu splacení úvěru. V rámci rozpočtových opatření RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit jednorázový poplatek za úhradu příslušenství úvěru ve výši 
995.107 Kč. 

 
9. Dodatky veřejnoprávních smluv 

Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou uzavřelo s poskytovateli sociálních služeb veřejnoprávní smlouvy. 
Financování těchto služeb spadá do režimu vyrovnávací platby. Jednotlivé služby obdržely 
Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě 
veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina. Město Žďár nad Sázavou 
schválením dodatku přistupuje k tomuto pověření, aby poskytnutí příspěvku bylo v souladu 
s Evropským právem.     
 

10. Obecně závazná vyhláška města Žďár n.S.   
č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru 
 přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
komunálních odpadů a nakládá se stavebním  
odpadem na území města Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
Aktualizace vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár 
nad Sázavou. 
 
 

11. Ulice Smetanova – reakce na otevřený dopis 

Anotace 
Postup přípravy stavby rekonstrukce povrchů ulice Smetanova v souvislosti s jednáním 
se zástupci obyvatel Smetanovy ulice, rozhodnutí o změnách stavby a zvýšení cenu 
díla   
   
 

12. Změna člena Osadního výboru Veselíčko 
Anotace: 

      Změna člena Osadního výboru Veselíčko vzhledem k odstoupení  p. Jiřího Šímy z funkce 
     člena osadního výboru. 
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13. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žďársko 
Anotace: 
Založení Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko a vstup města Žďár nad Sázavou do 
tohoto dobrovolného svazku obcí, který se bude na území ORP Žďár nad Sázavou s okolními 
obcemi zakládat. 
   
 

14. Memorandum o spolupráci Národní geopark   
Železné hory  

      Anotace: 
Cílem Memoranda je vytvoření dobrovolného funkčního partnerství a navázání vzájemné 
spolupráce obou partnerů v oblasti rozvoje Národního geoparku Železné hory a Žďáru nad 
Sázavou. 
 
 
 

15. Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města   
Žďár nad Sázavou 
Anotace: 
Přijetím zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je upravena povinnost 
zveřejňování smluv. Dodatkem č. 1 jsou upraveny Zásady transparentnosti tak, aby byly 
v souladu se shora uvedeným zákonem. 
 

16. Různé 
 
Pro informaci:  
Zápis ze zasedání kontrolního výboru  ze dne 24. 2. 2016 a 18. 5. 2016 
Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 21. 6. 2016 

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

 
 
 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 15/2016/OP/4 dne 23.6.2016: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- upřesnění výměry  
- schválení po GP 

Holoubek trade, s.r.o., 
Sklené n.Osl. 

k.ú. Město ZR 
PZ Jamská, ZR 1 

část 9537/9 a  
část 9541/2 - nově dle 
GP -  9541/16 – orná 
půda ve vým. - 7794 m2  
  

Upřesnění výměry po zaměření 
pozemku GP v souladu se Smlouvou o 
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 
26.6.2015 a dodatku č. 1 – pozemek pro 
výstavbu objektu firmy 
 

b) Smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace ze 
stát. rozpočtu na výst. 
nájemních bytů v obci 
- uzavření dodatků  
č. 1, č. 2 a č. 3 
- schválení 

ČR – ÚZSVM Praha k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 
 
ul. Palachova, ZR 6 
k.ú. Zámek ZR 
ul. Purkyňova, ZR 2 

č.p. 1877-1879 
č.p. 1899-1901 
č.p. 1902-1904 
č.p. 2235 
č.p. 453 
č.p. 454 

Zkrácení vázací doby po dokončení 
výstavby objektů nájemních bytů a 
užívání k trvalému bydlení občanů 
z původních 20 let na 10 let 

c) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

I. B., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Nábřežní, ZR 1 
 

86 - ost.pl. -174 m2 
87 – zahrada - 255 m2 

Výstavba malého RD vč. malého 
kadeřnictví 

d) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

J. E., Mirošov 
Ing. O. H., Praha 
RNDr.T. S., Bílovice n.S. 
P. U., Most

k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 
 

5295 – zahrada 72 m2 Zbývající část pozemku mezi pozemky 
ve vlastnictví města 

e) 
 

Směna pozemku 
- schválení 

Organizační kancelář, 
s.r.o., ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Okružní, ZR 3 

část 1968 – ost.pl., nově 
dle GP 1968/2 - 717 m2 
za  
část 1969 – ost.pl., nově 
dle GP 1969/2 – 329 m2 
  

Rozšíření pozemku p.č. 1969 pro 
výstavbu sídla firmy – komplexní ICT 
služby pro rostoucí firmy 
 

f) 
 

Dohody o uznání dluhů  
– schválení 

Viz text  byty ve vlastnictví města Nezaplacené nájemné za užívání bytu 
v majetku města 
 

g) 
 

Darovací smlouva  
- schválení 

ČR – Krajské ředitelství 
policie kraje Vysočina 
Jihlava 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská, ZR 1 

Movitý majetek dle 
přílohy 

Územní odbor Policie ČR Žďár nad 
Sázavou - vybudování speciální 
výslechové místnosti  

 


