
 

 
Město Žďár nad Sázavou 

ZÁZNAM 
z 15. zasedání Zastupitelstva města  

Žďáru nad Sázavou konaného dne  23. 6. 2016  
v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 

 

Zahájení 

Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  15. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis ze 14. zasedání ZM byl 
ověřen  a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 14 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 15. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je  18 
(v průběhu zasedání se dostavili další 3 zastupitelé) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.  
 

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

Anna Janů, Jaroslav Miklík, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Zdeněk 
Štursa, Michal Olšiak. 
 

Dále pan starosta podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva se 
omlouvají tito ředitelé příspěvkových organizací města: Ředitel ZŠ Švermova 4 Dr. 
Ptáček, ředitel Active-SVČ Mgr. Straka  
 
Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
Bc. Ladislava Bártu a 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: 

Šárku Vidergotovou a PhDr. Zdeňka Kulhánka. 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 

Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 

 

K programu 15. zasedání zastupitelstva města: 

Ing. Voráček: 
- Navrhl, aby před bod Různé byl zařazen bod  Seznam podnětů, peticí  a 

připomínek občanů, které byly doručeny na MěÚ.  
 
p.starosta: 

 Uvedl,  že na dnešní zasedání k návrhu Ing. Voráčka není  připraven materiál, 
obává se, zda lze vůbec zařadit na program. 

 
Ing. Voráček: 

- V tom případě navrhuje, aby tomu tak bylo učiněno na příští zasedání 
zastupitelstva, zařadit tento bod do programu. 

 
Ing. Klement: 

- Návrh na změnu pořadí bodu programu - předřadit bod č. 8 před bod č. 7 
 
Zastupitelstvo města hlasovala o schválení programu 15. zasedání zastupitelstva 
města vč. navržené změny pořadí – předřazení původně navržené bodu č. 8 před 
původní bod č. 7. 

     
 

Schválený program  15. . zasedání zastupitelstva města  

1. Závěrečná zpráva UNESCO     
2. Dodatek zřizovací listiny PO MŠ     
3. Přijetí finančních darů Kraje Vysočina na rok 2016  
4. Majetkoprávní jednání      
5. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů  
6. Závěrečný účet města za rok 2015    
7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638  
8. Rozpočtové opatření č. 4/2016     
9. Dodatky veřejnoprávních smluv  
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 n. S. 

11. Ulice Smetanova – reakce na otevřený dopis   
12. Změna člena Osadního výboru Veselíčko   
13. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žďársko   
14. Memorandum o spolupráci Národní geopark Železné hory  
15. Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou 
16. Různé: Pro informaci: Zápis ze zasedání kontrolního výboru  ze dne 24.2. a 18. 5. 2016 

         Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 21. 6. 2016 

     

      Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 

 



Pan starosta uvedl, že  zastupitelé města obdrželi dnes na 15. zasedání následující 
materiály: 

 zápis ze zasedání finančního výboru, které se konalo tento týden dne 21. 6. 
2016 

 vyhodnocení členství města ve Sdružení obcí Vysočina. 

 Doplňující materiál k bodu č. 3- Přijetí finančních darů Kraje Vysočina, který 
byl doručen po termínu odevzdání materiálů do ZM. 

 Dodatek k rozpočtovým opatření č. 4/2016  

 Pozvánku na otevření pěší trasy kolem barokního mostu ve ZR 2 

 Informace k Mikroregionu Žďársko – přehled  k 23. 6. 2016. 
 

 

1. Mat.15/2016/ŠKS/1 
Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO 
Materiál uvedla vedoucí odboru ŠKS Mgr. Lučková. Materiál je předkládán 

každoročně zastupitelstvu města po projednání na valné hromadě Sdružení měst 

UNESCO. Povinností členských měst je projednat na svých zastupitelstvech 

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení za  

každý kalendářní rok a to nejpozději do 30.6.2016. Valnou hromadou sdružení 

Českého dědictví UNESCO byly tyto dokumenty schváleny. Nyní je předkládán 

zastupitelstvu města k projednání a schválení. 

 

Diskuse: 

Bc. Bárta: 

- Poděkoval za tento materiál, je to standardní materiál, děkuje za podrobnost 

tohoto materiálu. Dle informací z předloženého materiálu je zřejmé, že na  

zasedání valné hromady sdružení Českého dědictví UNESCO je na prezenční 

listině uvedena za město Žďár nad Sázavou  p. Dana Hrstková, kterou zná a 

ví, že se valné hromady účastní pravidelně. Ale jméno pana Miroslava 

Skalníka nezná. Dotázal  se,  kdo je pan Skalník, jaká je jeho pozice v úřadu, 

na základě čeho byl nominován  p. Skalník za město Žďár nad Sázavou na 

tuto valnou hromadu. V prezenční listině je uvedeno, že pan starosta byl na 

této valné hromadě omluven z účasti. 

 

p. starosta: 

 Odpověděl na dotaz pana Bárty - Mgr. Skalník pracuje pro město na dohodu o 

pracovní činnosti,  ½ úvazku pro marketing města  a ¼ úvazku je 

zaměstnancem pro Korunu Vysočiny, kontaktní osoba na MěÚ, která 

vykonává marketing pro Korunu Vysočiny. Na tuto valnou hromadu byl 

delegován pan Skalník starostou města. Osobně se starosta města  účastnil 

další části valné hromady – večerního programu první den zasedání a 

následně druhý den, nikoli oficiální části valné hromady, ze které byl řádně 

omluven. 



 

Ing. Zvěřinová: 

- Uvedla, že na jednání valné hromady pan starosta nemůže jmenovat nikoho 

jiného než zástupce obce,  musí to být zástupce obce, ze zákona zastupuje 

představitel obce . 

 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o 

výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 

2015. 

      Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 

 

 

2. Mat.15/2016/ŠKS/2 

Dodatek zřizovací listiny PO MŠ Žďár nad Sázavou 

Materiál uvedla vedoucí odboru ŠKS Mgr. Lučková. Dodatkem je navržena 

změna sídla PO MŠ Žďár nad Sázavou. S účinností od 1. 8. 2016 PO MŠ chce 

změnit sídlo organizace. Ředitelství mateřské školy již delší dobu využívá sídlo 

organizace na ul. Okružní 729/73, 591 01 Žďár nad Sázavou a z důvodu 

nesouladu se zřizovací listinou a dalšími organizačními problémy např. 

s doručováním pošty, je nutno požádat o oficiální změnu sídla PO z ulice 

Vančurova 14 na ulici Okružní 729/13. Z těchto  důvodů je předložena změna 

sídla ředitelství organizace. 

 

K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy a zastupitelstvo hlasovalo o předloženém 

návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 7 ke zřizovací listině 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace,  v předloženém 

znění. 

 

      Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

 

3. Mat. 15/2016/ŠKS/3 

Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2016 

S materiálem seznámila zastupitelstvo města vedoucí OŠKS Mgr. Lučková. 

Uvedla, že smlouvy zastupitelé obdrželi dnes na stůl, v době odesílání materiálů 

pro ZM nebyly ještě doručeny smlouvy na MěÚ.  Jedná se o darovací smlouvu na 

podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami 

ve školách zřizovaných obcemi v roce 2016 ve výši 497.000,-Kč a darovací 

smlouvu na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách 

škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2016 ve výši 

375.257,-Kč. 



DISKUSE: 

 

Ing. Klement: 

- Objasnil rozdělení částek  - po projednání s OŠKS osobně podal návrh, aby 

každá škola dostala 12.000,-Kč na drobné materiální potřeby, zbývající částku  

303.257,-Kč doporučuje pro ZŠ Palachova z důvodu, že ZŠ Švermova 

výraznější částku dostala v loňském roce, v r. 2014 výraznější částku dostala 

ZŠ Komenského 2. V tomto formátu navrhuje rozdělit dotaci Kraje Vysočina. 

 

Bc. Bárta: 

- Dotaz, zda je zřejmé k čemu ZŠ Palachova tuto částku využije. Měl informace, 

že ZŠ Palachova  měla požadavky na opravu sportovišť. 

 

Ing. Klement:  

- Odpověděl, že byli osloveni všichni ředitelé škol.  Z dopisu paní  ředitelky 5.ZŠ 

je zřejmé, že tato částka bude použita na rekonstrukci víceúčelového hřiště – 

obnova bezpečnostních pásů na doskočišti, výměna budovy na náčiní, nářadí, 

výměna basketbal.košů a branek, výměna stojanů na tenis a nátěry konstrukcí 

v areálu hřiště,  výměna košů na odpadky, výměna laviček. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad 

Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání žáků 

a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2016 ve výši 497 000,-Kč 

dle předloženého návrhu. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi 

Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zajištění vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 497 000,-Kč v předloženém 

znění. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad 

Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních 

aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních 

sportovištích v roce 2016 ve výši 375 257,-Kč dle předloženého návrhu. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi 

Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zájmových a 

sportovních aktivit dětí  a mládeže v prostorách škol a školských zařízení ve výši 

375 257,-Kč v předloženém znění. 

 

      Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

 

 

 

 



 

4. Usn.15/2016/OP/4 

Majetkoprávní jednání 

Materiál uvedla vedoucí odboru majetkoprávního JUDr. Prokopová a ke každému 

předkládanému bodu poskytla krátký komentář. 

 

K bodu a) nebyly vzneseny dotazy a zastupitelstvo města hlasovalo o 

předloženém návrhu usnesení: 

 

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2, 

předmětem kterého je upřesnění výměry pozemků, prodávaných v souladu 

se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy, která byla dne 26. 6. 

2015 uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek 

trade s.r.o., se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.2016 a dle vyhotoveného GP č. 4065-

4/2016 ze dne 24. 3. 2016 takto: od pův. pozemku p. č. 9537/9, orná půda 

oddělen díl „a“ ve výměře 480 m2 a dále od pův. pozemku p. č. 9541/2, 

orná půda oddělen díl „b“ ve výměře 7 314 m2, oba tyto oddělené díly nově 

sloučeny do pozemku označeného jako pozemek p. č. 9541/16, orná půda 

ve výměře 7794 m2, který bude předmětem převodu – vše v k. ú. Město 

Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, v předloženém znění.  

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

 

K bodu b) nebyly vzneseny dotazy a zastupitelstvo města hlasovalo o 

předloženém návrhu usnesení: 

 

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997,  
který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 2, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, ve 
znění dodatku č. 1 k ní ze dne 18.12.1997, který bude uzavřený mezi 
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 2, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, ve 
znění dodatku č. 1 k ní ze dne 18.12.1997, který bude uzavřený mezi 
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 3, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 4.11.1996, ve 
znění dodatku č. 1 k ní ze dne 10.6.1997 a dodatku č. 2 k ní ze dne 



16.6.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, 
který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního 
rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, 
který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, v předloženém znění  

 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Novotný: 

- Uvedl, že by  očekával  od městského architekta sdělení, zda je možné v této 

lokalitě stavět RD. Nevidí důvod, proč tomuto záměru bránit.  V současné 

době je tam regulační plán, navrhuje zvážit při nejbližší změně regulačního 

plánu dospět ke změně. Městský architekt by se k tomu měl vyjádřit z hlediska 

zástavby – vyjádření architekta by mělo obdržet zastupitelstvo města. 

 

JUDr. Prokopová: 

 Uvedla, že městský architekt se vyjádřil, že by doporučoval toto místo na 

výstavbu RD, ale nedoporučuje v tomto místě podnikání, vzhledem k malému 

množství parkovacích míst, místo pro výstavbu je malé. Území bude 

projednáváno z hlediska názoru dalších orgánů státní správy, pokud bude 

souhlas od těchto orgánů, bude toto místo zařazeno pro výstavbu RD. 

Městský architekt se vyjádřil, že by toto podporoval. 

 

 

c) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 86 – 
ostatní pl., jiná plocha ve výměře 174 m2 a p. č. 87 – zahrada ve výměře 
255 m2 v k. ú. Město Žďár, 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 lokalitě 
ul. Nábřežní, ZR 1 – za účelem výstavby malého rodinného domu - na 
základě žádosti p. I. B.  ZR 2.  
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 
 

 

 
 



DISKUSE: 
 

Ing. Novotný: 

- Požádal o upřesnění vlastnictví okolních pozemků, pozemky č.  5296, 5294, 

5293  jsou pozemky ve vlastnictví  města? 

JUDr. Prokopová: 

- Odpověděla, že pozemky č. 5293, 5294, 5296 jsou ve vlastnictví města, 

scelují se  z důvodu toho, že na těchto pozemcích by mohlo dojít k výstavbě 

jednoho rodinného domu. 

 
 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. J.E. Mirošov  
(podíl id. 5/12), Ing. O. H. Praha 5 (podíl id. 1/24), RNDr. T. S.  Bílovice 
nad Svitavou (podíl id. 1/2) a p. P. U. Most (podíl id. 1/24), a to p. č. 5295 – 
zahrada ve výměře 72 m2 v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, zapsaného 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3322, obec 
Žďár nad Sázavou 
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2, tj. celkem 36.000,-- Kč        

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

 

K bodu e) nebyly vzneseny dotazy a zastupitelstvo města hlasovalo o 

předloženém návrhu usnesení: 

 

e) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků dle GP č. 4082-44/2016 
pro rozdělení pozemku, a to: z části pův. p. č. 1968 – ost. plocha, zeleň ve 
výměře 1 491 m2, dosud ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, nově 
oddělen pozemek p. č. 1968/2 – ost. plocha, zeleň ve výměře 717 m2, 
který bude směněn do vlastnictví společnosti Organizační kanceláře, s.r.o. 
ZR za část z pův. pozemku p. č. 1969 - ostatní plocha, zeleň ve výměře 1 
190 m2 nově odděleného dílu označeného jako p. č. 1969/2 - ostatní 
plocha, zeleň ve výměře 329 m2, v budoucím vlastnictví společnosti 
Organizační kancelář, s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, ZR 1 – směna 
do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár s tím, že 
rozdíl ve výměře pozemků bude doplacen ve výši ceny obvyklé, tj. ve výši 
1.100,-- Kč/m2 + platná sazba DPH.  
 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 1 

K bodu f) nebyly vzneseny dotazy a zastupitelstvo města hlasovalo o 

předloženém návrhu usnesení: 



 
f) Zastupitelstvo města po projednání vyhovuje žádosti p. M. M.  a schvaluje 

prominutí zbývající části dlužného nezaplaceného poplatku z prodlení ve 
výši 309.187,-- Kč, a to s ohledem na skutečnost, že byly splněny 
podmínky zastupitelstva města stanovené pro prominutí zbývající části 
poplatku z prodlení. 

 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 1 

K bodu g) nebyly vzneseny dotazy a zastupitelstvo města hlasovalo o 

předloženém návrhu usnesení: 

 

g) Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou – Krajským 
ředitelstvím policie kraje Vysočina, v předloženém znění. 
 
    Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 

 
5. Usn. 15/2016/OP/5 

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství 
Komentář k předloženému materiálu podala vedoucí majetkoprávního odboru p. 
JUDr. Prokopová. Rovněž informovala zastupitelstvo, že text vyhlášky byl ještě 
jednou zaslán emailem zastupitelům a zastupitelé ho obdrželi i dnes na stůl. 
Jedná se o novou vyhlášku s tím, že stávající vyhláška by se zrušila touto 
vyhláškou. K zásahu došlo ze dvou důvodů – rozhodovací praxe Ústavního 
soudu je dne taková, že pokud je ve vyhláškách města tzv. generální pardon pro 
město  jako pořadatele některých akcí, ústavní soud ruší tyto vyhlášky s tím, že 
město byť samo pro sebe si tuto výjimky nemůže udělit, nemůže si pro město 
dávat jiné podmínky než pro ostatní pořadatele. Toto byl důvod, aby byla 
vyhláška upravena v souladu s ústavním pořádkem. K rozdílu ve vyhláškách  
dochází v článku 4 a jsou upřesněny provozovny, restaurační zahrádky a přidána 
výjimka pro svatebčany v době konání svateb. V textu vyhlášky jinak k žádné 
změně nedochází.  Druhým důvodem, proč dochází ke změně vyhlášky, je návrh 
městské politice, která v rámci své činnosti zaznamenává problematická místa ve 
městě, která jsou zaznamenána do mapových příloh materiálu. K vysvětlení 
mapových podkladů předala slovo Mgr. Kuncovi. 

 
Mgr. Kunc: 
- Seznámil ZM s prostory, na které se bude vztahovat nová vyhláška. 

 
Mgr. Vykoukal: 

- Uvedl, že nepodpoří vyhlášku, protože k vyřešení problému neprospěje. Ti, 
kteří chtějí alkohol pít, se přemístí ze zakázaných míst na nová nezakázaná 
místa.  Pokud cílem je, aby podnapilí občané nerušili spoluobčany na  místech 
určených vyhláškou, budou rušit spoluobčany na jiných místech, kde to není 
zakázáno. Myslí si, že řešením by měla být spíše prevence než zákazy. Zákaz 



ničemu neprospěje. Nástrojem městské policie k boji s nepřizpůsobivými 
občany je zákon o přestupcích – narušení občanského soužití podle § 49. 
Tudíž se ptá, k čemu potřebujeme tuto vyhlášku, když se může proti těmto 
občanům postupovat podle tohoto zákona o přestupcích. 

 
 

Mgr. Kunc, vedoucí Městské policie Žďár nad Sázavou: 
 
- k vyjádření Mgr. Vykoukala uvedl, že je společensky velice negativně 

vnímámo to, že občané v těchto lokalitách pijí.  Obchodní centrum Convent 
požádal o to, aby tato vyhláška byla schválena právě pro tuto lokalitu, stejný 
požadavek je od hypermarketu Albert, stížnosti jsou na Farská humna, kde 
jsou volnočasové aktivity pro děti a občané tam konzumují alkohol ve dne i 
v noci.  

 
Mgr. Vykoukal: 
- Chápe, že si občané na toto stěžují, ale tito nepřizpůsobiví lidé ze ZR nezmizí, 

nepřestanou pít alkohol a vzbuzovat veřejné pohoršení. 
 
Mgr. Kunc: 
- Uvedl, že byly obrovské problémy v centru města, touto vyhláškou se to 

značně zklidnilo, situace se zklidnila ve vztahu k veřejnému prostranství.  
Regulují se nejzávažnější místa, kde je město atakováno občany, že jim toto 
na těchto místech vadí. 

 
Mgr. Řezníčková: 
- Uvedla, že městská policie potřebuje nástroj k tomu, aby mohla vymístit tyto 

občany zejména z míst, kde si na to lidé stěžují a kde se vyskytují malé děti. 
Rozšíření vyhlášky podpoří. Na  Farských humnech jsou  hrací prvky pro děti 
a není vhodné, aby se děti dívaly  na opilé občany. 

 
Mgr. Mokříš: 
- Souhlasí s touto vyhláškou, ale je do destrikce. Je to problém celé společnosti, 

která je konzumní a přistupuje k tomuto benevolentně. 
 

Ing. Novotný: 
- Chápe názor Mgr. Vykoukala, žádná vyhláška nevyřeší problém, ale je to 

nástroj na to, aby město mohlo nějakým způsobem postupovat. Vyhláškou se 
alkoholismus nevymýtí. Město musí postupovat ve prospěch našich občanů a 
proto je nutné přijmout vyhlášku. 

 
Ing. Forst: 
- Dotázal se, proč není v mapce uvedeno místo u DPS Libušínská ul. – veřejná 

zeleň – je to lokalita za DPS. Byly stížnosti občanů, že se podnapilí občané 
scházejí v altánu u DPS. 

 
 
 
 
 



Mgr. Kunc: 
- Uvedl, že tato lokalita není zařazena ve vyhlášce, altán je již odstraněn. Bylo 

vyhodnoceno, že to není až tak rizikový prostor. 
 

 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v předloženém znění. 
 
       Hlasování: Pro 17, proti 1, zdrž. 2 
 
 
 

6. Mat. 15/2016/OF/6 
Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2015 
S materiálem seznámila ZM vedoucí OD p. Vácová – shrnutí hospodaření města 
za rok 2015, podrobný rozbor položek, jejich čerpání a součástí je i zpráva o 
výsledku přezkoumání hospodaření. Tento materiál se vytváří na základě zákona 
o rozpočt. pravidlech územních rozpočtů, vyvěšen byl 15 dnů v období 3-19.5. a 
byl radou města doporučen ke schválení v zastupitelstvu města. 
 
DISKUSE: 
 
Ing. Novotný: 
- Uvedl, že závěrečný účet hovoří o tom, že město hospodaří dobře. Chválí 

MěÚ i vedení města, že pokračuje v trendu dobrého hospodaření města Žďáru 
nad Sázavou. 

- Jsou tam detaily, kterou jsou rozporuplné a dalo by se o nich diskutovat. To 
bude předmětem přípravy rozpočtu na rok 2017 a nikoli diskusí nad 
závěrečným účtem. 

- Upozornil na položku Běžné účty fondu územně samosprávných celků -  
částka 101 mil. Kč je z fondového hospodaření – na tuto částku je potřeba se 
dívat. To je záležitost, na kterou chtěl upozornit, protože v době, kdy někdo 
vykládal, že nové ZM převzalo „snědený krám“, tak je tam 101 mil.Kč na 
fondovém hospodaření.  

- Poděkoval za závěrečný účet. 
 
 
p. starosta: 
- uvedl, že je nutné hodnotit tento fondový účet i v čase. 
 
MUDr. Mokříš: 
- Dotaz, zda příjmy byly opravdu nižší než v roce minulém? 

 
p. Vácová: 
- odpověděla, že je to tak. Jde o to jaká struktura příjmů v předchozích letech je. 
V r. 2014 mohlo být zapojeno v podstatě více volných finančních prostředků než 
v roce 2015, strukturu by bylo potřeba srovnat vč. dotačních vztahů. 



 
Ing. Klement: 
- K dotazu Dr. Mokříše uvedl, že je třeba porovnat, kolik bylo v r. 2013 na 

začátku a na konci ve fondu správy finančních prostředků a kolik bylo na 
začátku a na konci roku 2015. 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

 Hospodaření města za rok 2015 – Závěrečný účet města bez výhrad 

 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad 
 
 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž 0 
 
 

7. Usn.15/2016/OF/8 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 
S materiálem seznámila zastupitelstvo města vedoucí OF p. Vácová. Jedná se o 
dodatek k úvěru Relax centrum, který byl přijat v r. 2011. V té době byla úroková 
sazba na nízké úrovni 2,88 %. Byla přijata fixní úroková sazba na 10 let. Nyní je 
situace na úvěrovém trhu jiná, proto se jednalo s bankou o snížení úrokové sazby 
–poskytovatelem úvěru ČSOB byla nabídnuta úroková sazba 0,46 % na 
zbývajících 5 let od r. 2106-do r. 2021. Na základě stávající smlouvy je město 
povinno  doplatit jednorázový poplatek za  příslušenství úvěru ve  výši 995 tis. Kč. 
Objasnila postup při jednání s poskytovatelem úvěru. V materiálu je uvedena 
částka, kterou město ušetří i při zaplacení jednorázového poplatku – viz přílohy 
materiálu.  
 
DISKUSE: 
Ing. Mrkos: 
- Podal komentář za Finanční výbor  uvedl, že se výbor sešel v nejmenším 

počtu 5 členů, aby mohl být vůbec usnášeníschopný.  Tento dodatek FV 
neschválil – pro 4, zdrž. 1 -  viz zápis ze zasedání finančního výboru. Nejde o 
ideový nesouhlas k tomuto bodu, ale spíše jde o techniku hlasování v kontextu 
jednacího řádu. 

 
p. starosta: 
-  uvedl, že jde zlevnění úvěru, proto považoval za významné jednat s bankou,  
výhoda je 486.000,-Kč. 
 
Ing. Forst: 

- Dotaz, kolik ještě zbývá let k doplacení úvěru. 
 
p. Vácová:  
- odpověděla, že zbývá ještě 5 let. 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638 



 Úhradu jednorázového poplatku za úhradu příslušenství úvěru ve výši 
995 107 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 4/2016. 

 
 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž 0 
 
 

8. Mat.15/2016/OF/7 
Rozpočtové opatření č. 4/2016 
Komentář podala k tomuto bodu vedoucí OF p. Vácová a seznámila 
zastupitelstvo města s předloženým dodatkem k RO č. 4/2016, který obdrželi 
zastupitelé dnes na stůl.  
 
DISKUSE: 
MUDr. Mokříš: 
- Dotaz – Jamská – Žďár nad Sázavou – kudy povede cyklostezka? Bude to mít 

smysluplné vyústění? 
 
p.starosta: 
-  odpověděl - jedná se o příspěvek na projektovou dokumentaci od Kraje 
Vysočina, jedná se o řešení nemotorové dopravy v rámci v průmyslové zóně 
Jamská s možností budoucího přechodu přes I/19 u křižovatky obchvat x Jamská.  
V souvislosti s tím je znovu otevřena diskuze o zastávce ČD Krejdy-prům.zóna, 
proběhlo jednání na SŽDC, žádá se o aktualizaci studie umístění zastávky. 
Cyklostezka bude v konceptu nemotorových tras.  
 
Ing. Novotný: 
- K položce 36.34 -  výdaje KS a územní rozvoj ÚP – architektonická soutěž by 

se měla používat tam, kde to má smysl a to po rozsáhlé diskusi. Ulice 
Nádražní je komplikovaná, ale 450 tis.Kč jenom  na architektonickou soutěž 
mu připadá jako zbytečné vyhazování peněz. Proto z tohoto důvodu nemůže 
toto rozpočtové opatření, a tím pádem ani celé rozpočtové opatření 4/2016. 

 
p. starosta: 
- uvedl, že částka na  architektonickou soutěž vychází přesně z tabulek České 
komory architektů pro realizaci arch. soutěží dle pravidel. Tuto lokalitu vnímá jako 
důležitou, součástí jsou i řešení přilehlých prostranství k této ulici. Město  čeká 
v horizontu do 3 let rekonstrukce ul. Nádražní z důvodu toho, že se zde bude 
opravovat kanalizace, vodovod. Proto se rozhodli řešit tuto lokalitu jako 
nejdůležitější spojnici od nádraží  s centrem města. Návrh městského architekta 
byl takový, aby projekt na Nádražní ulici vznikl formou architektonické soutěže, 
podpořenou radou města. Ministerstvo pro místní rozvoj zvažuje vytvoření 
programu na podporu architektonických soutěží, příspěvek na ceny v těchto 
soutěžích. Architektonická soutěž je někdy málo využívaný nástroj, někdy 
složitější nástroj, ale pokud chce město získat ideu, jak nakládat s nejdůležitější 
spojnicí v centru města do budoucna,  tak je pro využití této formy, tudíž pro 
architektonickou soutěž. 
 
MUDr. Mokříš: 



- Osobně podporuje tento návrh architektonické soutěže, protože nedokonalostí 
v posledních letech vzniklo ve městě hodně a v tomto prostoru se musíme 
nedokonalostem vyhnout. Je to důležitý prostor, plně respektuje nutnost 
architektonické soutěže. 

 
 

p. starosta: 

 uvedl, že proběhla veřejná projednávání s občany ohledně budoucnosti 
Nádražní ulice, proběhla  jednání s odborníky v této věci. ORUP ve spolupráci 
s městským architektem má za úkol připravit  do podzimu zadání pro 
architektonickou soutěž. 

 
 
Bc. Bárta: 
- Dotaz na mobilní pódium – 1.000.050,-Kč – považuje toto za daleko 

problematičtější věc než architektonická soutěž na Nádražní. Za pronájem 
pódia na akce města, pro které by mělo toto pódium sloužit, se platilo cca 
25.000,-Kč. Není jasné, jak toto podium bude využíváno. V této souvislosti má 
návrh, aby se nepřistupovalo k pořízení mobilního pódia a zastavit ještě 
přípravu architektonické soutěže.  Navrhuje vypustit hlasování o položkách 36. 
35 a o položce 33.19 z rozpočtových opatření. 

 
p. starosta: 

 požádal p. ředitelku PO Kultura o vysvětlení rozšíření položky na mobilní 
podium.  

 Pódium bylo rozpočtováno podle novoměstského pódia, v průběhu zjišťování 
se dospělo k dalším informací, p. ředitelka k tomu podá komentář. 

 
Ing. Lorencová, ředitelka PO Kultura: 

- uvedla, že byla oslovena, aby zjistila, jaké podium by bylo vhodné a kolik stojí. 
Udělala cenovou poptávku. Zjistila, jaké podium se využívá a zjistila si, 
z jakého typu vycházela původní cena pódia – vycházelo se z ceny pódia  
z Nového Města n. M. – cca 700 tis. Kč – ale toto  podium  není vyhovující, 
protože není mobilní, střecha se nedá snadno vysunovat a sundávat dolů, 
dále je požadavek na rovnou střechu, aby se dala zavěšovat ozvučovací 
zařízení.  

- Objasnila technické parametry navrženého podia. 
 
p. starosta: 

 jedná se o shodný typ podia, který byl na Den Žďáru. Pódium může sloužit i 
příspěvkovým organizací, osadním výborům i zájemcům z řad třetích osob, 
pokud se nastaví takový systém, návratnost se poté zrychlí. 

 
 
Bc. Bárta: 

- tato položka se může schválit, až bude předložen plán návratnosti, předložen 
systém, jak se bude s tímto podiem nakládat. 

-  V tuto chvíli si myslí, že kulturní zařízení města by si zasluhovala jiné položky. 
Je třeba zvelebit kino, vstupní prostor v Domě kultury atd. 

 



Ing. Lorencová: 
- Uvedla, že toto zařízení nebude pouze pro PO Kultura, ale zařízení města. 

 
Bc. Bárta: 

- Upozornil na to, že Nové Město n.M. si toto zařízení pořizovalo z dotace 
 
Ing. Zvěřinová: 

- Je nutné při pořízení tohoto zařízení vypracovat ceník za pronájem. 
 
Ing. Lorencová: 

- K pronájmu uvedla, že se běžně  takové podium pronajímá za 20-25 tis. Kč. 
 
 
Ing. Zvěřinová: 

- Upozornila na to, že 25 tis. Kč je záležitost zapůjčení, ale v této ceně nemůže 
být stavění podia. 

 
Ing. Klement: 

- Připomenul to, že na 13. zasedání ZM byla tato položka vytvořena – 
alokováno bylo 600 tis.Kč, zařazeno do rozpočtu města. Položka 1 mil. Kč se 
skládá ze součtové položky 600 tis.Kč stávající alokace, 200 tis.Kč položka 
projektor. Rozdílová částka, o které se jedná, je  250 tis. Kč. Jedná se o 
navýšení položky o 250 tis. Kč a sloučení položky PO Kultura na 
dataprojektor. 

 
Ing. Lorencová: 

- Pro PO Kultura byla alokována částka 200 tis. Kč na dataprojektor a na plátno. 
- Nový dataprojektor PO Kultura zakoupila v lednu. 
- Látka na plátno se pořídila za 3.000,-Kč, vlastními silami si plátno ušijí, čímž 

ušetří značné finanční prostředky. 
 
Ing. Mrkos: 

- Reagoval na návratnost investice  – v r. 2015 se hradilo cca 130 tis. Kč za 
pronájmy pódií. Tato milionová investice se vrátí za 7,5 roku se tato částka na 
pořízení podia vrátí. Pokud by se pronajímalo pódium i jiných obcím a dalším 
subjektům, může se návratnost snížit pod 7 let. 

 
MUDr. Černý: 

- Uvedl, že je to dobrá investice, má stejný názor jako Ing. Mrkos. Pódium se 
počítá pro širší využití a tím se návratnost se zkracuje a stává se smysluplnou. 

- Poděkoval p. ředitelce Lorencové, která pracovala na této záležitosti, velice 
profesionálně, ztotožňuje se s jejím názorem. Plně tento záměr podporuje. 

- K čerpání dotace na podium v Novém Městě n. M.. – proč se podobně  
neangažovalo bývalé vedení města ZR v této dotaci. 

 
 
 
 
Ing. Lorencová: 



- Zjistila, za kolik se pronajímá letní kino  tzv. „na klíč“ – 1 den stojí  např. 
20.000,-Kč. Takto to realizují v Pardubicích. 

 
Ing. Novotný: 

- Je logické, že se o této položce diskutuje. Na 13. zasedání se položka 
schvalovala, diskuse o podiu byla podobná, byly dotazy na využívání, na 
možnosti pronájmů, dotazy na promítání. Dnes je posun ve finančních 
prostředcích u podia a dataprojektoru. Diskuse je na místě, je správná, 
zastupitelé se ptají, proč je tato částka jiná, než na 13. zasedání ZM.  

 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o protinávrhu Bc. Bárty: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 
včetně dodatku a vyjma položek 33.25 Mobilní pódium a 363.4 územní plán, 
studie (organizační zajištění architektonické soutěže ul. Nádražní), finanční 
prostředky budou převedeny do položky 6399.3 Rezerva. 
 
       Hlasování: Pro 7, proti 12, zdrž. 1 
       NESCHVÁLENO 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o původním návrhu předloženého usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 vč. 
dodatku.  
       Hlasování: 11, proti 4, zdrž. 5 
       NESCHVÁLENO 

 
 

9. Mat.15/2016/OS/9 
Dodatky veřejnoprávních smluv 
Komentář k tomuto bodu poskytl vedoucí sociálního odboru Ing. Krábek. 
Město ZR po vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele 
sociálních, zdravotních a prorodinných služeb uzavřelo s poskytovali sociálních 
služeb veřejnoprávní smlouvy. Poté tito poskytovatelé obdrželi pověření od Kraje 
Vysočina, že je ve společenském zájmu, aby tyto služby poskytovali a tímto 
dodatkem město ZR k tomuto přistupuje. Řešení financování sociálních služeb je 
řešeno jako vícezdrojové.  
 
K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy a zastupitelstvo hlasovalo o schválení 
předloženého návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a 
osobami: 
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 
Ječmínek, o.p.s. 
Portimo, o.p.s. 
Kolpingovo dílo České republiky z. s. 

v předloženém znění. 
 
       Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 



 
 

10. Mat.15/2016/KS/10 
Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2016, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár 
nad Sázavou. 
Komentář k předloženému materiálu podal vedoucí odboru komunálních služeb 
Ing. Jaroslav Kadlec. Město ZR má doposud platnou OZV č. 1/2011. Změna 
legislativy v oblasti třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů si 
vyžádala vydání nové vyhlášky. V komentáři je rozepsáno jakým způsobem, 
především množství, aby ZM mohlo porovnat jak se k KO a BRKO ve městě 
nakládá. 
 
DISKUSE: 
 
Ing. Voráček: 
- Dotaz, zda se budou separovat i kovy? 

 
Ing. Kadlec: 
- Uvedl, že 1 kontejner na kovy je umístěn na ul. Lučiny a je pravidelně 

vykrádán. Tato záležitost byla řešena i v dotazovně. Projednávalo se s fa 
ODAS, v současné době nedoporučují kontejnery na kovy rozmístit. Pokud by 
byl kontejner na kovy umístěn pod kamerou, nebrání se tomu.  

 
Ing. Voráček: 
- Zkusit použít kontejner na kovy takový, aby se nedal tak jednoduše vykrádat.  

 
Mgr. Řezníčková: 
- Občané města  mají k dispozici sběrný dvůr, kde mohou odevzdávat úplně 

všechno.  
 

MUDr. Mokříš: 
- Uvedl, že by neexperimentoval by v této věci, do těchto kontejnerů lidé lezou, 

vykrádají ho, hrozí nebezpečí úrazu. 
 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Žďár nad Sázavou. 
       Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 
 
 
 



11. Mat 15/2016/ORUP/15 
Ulice Smetanova – reakce na otevřený dopis 
Komentář k tomuto bodu podala Ing. Škodová. V materiálu je předložena geneze 
tohoto případu. 13. 6. byl doručen na MěÚ otevřený dopis obyvatel ul. 
Smetanova.  Od února již probíhala jednání, kdy byla  RM  předána petice v této 
věci, probíhala jednání s petičním výborem, která se přesunula na kontrolní dny 
stavby. V současné době se jedná o 4 zásadní věci, které jsou ZM předkládány 
k rozhodnutí. Nejzásadnější změna je změna asfaltového povrchu komunikace na 
tzv. tichý asfalt, omezení rychlosti na ul. Smetanova obou směrech, umístění 
radaru, původní dlažba je navržena po konzultaci s městským architektem na 
změnu na kostku. 
Všechny tyto změny vyvolávají finanční náklady, je předložen odhad těchto 
nákladů. Nejzásadnější částkou je v tuto chvíli změna dlažby, dále jsou menší 
položky. Největší změna je změna na tichý asfalt. Ani projektant ani dodavatel 
změnu na tichý asfalt nedoporučují.  Upozornila, že ani projektant ani dodavatel 
tichý asfalt v této lokalitě nedoporučují.  
 
DISKUSE: 
p. starosta: 
- jednací řád ZM umožňuje vystoupení občana k projednávanému bodu. Na 
zasedání jsou přítomni zástupci petičního výboru i zástupci ul. Smetanova, 
požádal je o vystoupení,  pokud chtějí vystoupit. 
 
p. Hájek – petiční výbor ul. Smetanova: 

 informoval o tom, že ul. Smetanova je velmi úzká, nedovoluje zřízení zeleného 
pásu, na silnici navazují hned úzké chodníky. Je velký problém, že auta 
projíždějí těsně kolem rodinných domů. Žádají o tichý asfalt, protože  ulicí 
projíždí až 8 tis.automobilů za 24 h, což je informace za rok 2014, dnes je to 
ještě více automobilů, cca  to bude 10.000 automobilů denně. Tichý asfalt 
tlumí až o 7 decibelů, což z hlediska hlučnosti pocitově snižuje množství 
automobilů až na 50 %. Je zde  požadavek 30 km/h v obou směrech po celé 
délce silnice, ale další studie, které jsou dohledatelné, říkají, že každý druhý 
řidič překračuje rychlost o cca 15 km/h. 

 požádal zastupitelstvo města o to, aby se navýšil rozpočet na tuto stavbu o 
10-15 % finančních prostředků. Jsou informováni, že všechny stavby, které 
nejsou prověřeny 30ti léty provozu, jsou novinkou ve stavebnictví. Tichý asfalt 
se v ČR nepoužívá tak dlouho. V cizině se tichý asfalt používá, např. 
v Kalifornii po 30 letech mohou stavebníci konstatovat pozitivní ohlasy.  
Omezení rychlosti na 30 km/h v obou směrech po celé délce je důležitá proto, 
aby obyvatelé nemuseli trpět otřesy v rodinných domech od projíždějících 
automobilů vysokou rychlost. 

 požádal ZM o schválení navýšení finančních prostředků na rekonstrukci ul. 
Smetanova . 

 
p. starosta:.  

 uvedl, že ul. Smetanova trpí značným dopravním zatížením, ale tichý asfalt 
není prostředkem k řešení této  složité dopravní situace. 

 
 
 



p. Fuksa- ORUP: 
- uvedl, že  tichý asfalt není vyzkoušen, na Vysočině s tímto nejsou zkušenosti, 
obává se použití tichého asfaltu. Jednal v této věci s dodavatelem stavby, 
dodavatel tichý asfalt umí provádět, ale je problém v otázce záruky. Upozornil na 
problém -  změna  v průběhu zakázky, řešení na ÚHOS na základě možného 
podnětu neúspěšného účastníka veřejné soutěže. 

 
p. starosta: 
- uvedl, že záruka na tichý asfalt je 2 roky, což by znamenalo změnu v průběhu  
zakázky. 
 
Mgr. Vykoukal: 
- doporučuje se zaměřit se na změnu záruky, jedná se o zásadní změnu 

veřejné zakázky, neúspěšný dodavatel by mohl vznést protest na ÚHOS. 
Z vlastní praxe tyto záležitost zná, porušoval by se zákon o veřejných 
zakázkách, zastupitelé toto musí vzít v potaz. 

 
 
Ing. Voráček: 
- Byl by rád, aby se občanům města žilo lépe a aby se jim nezhoršovalo životní 

prostředí ve městě.  
- Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem 
obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postupu přípravy a 
realizace stavby Rekonstrukce povrchů ul. Smetanova, podle předloženého 
návrhu. V rámci stavby bude provedena změna dlažby (na dlažbu 10x10,8 
cm), doplněna šachta pro dopravní signalizaci a instalován ukazatel rychlosti, 
komunikace bude provedena s původně navrženým asfaltovým povrchem a 
dopravní značky budou osazeny pro rychlost 30 km/h. 
 
 
Ing   Novotný: 

- Uvedl, že Kraj Vysočina používá tichý asfalt, je v některých částech kraje, 
nejsou s ním problémy ani v zimních obdobích. Neexistuje dlouhodobá studie, 
tichý asfalt se používá 3-4 roky. Zvážit jednání s odborem dopravy Kraje 
Vysočina, zjistit kde se používá tichý asfalt, jaká je  zimní údržba na 
komunikacích s tichým asfaltem. Problémem  je změna záruky. Zjistit v této 
věci informace na krajském úřadě a s těmito informacemi znovu oslovit 
dodavatelskou firmu, jednat o větší záruce na tichý asfalt s dodavatelskou 
firmou.  

 
p. Fuksa - ORUP 
- upozornil na to, že v zadání veřejné zakázky nic takového nebylo, firma 
vysoutěžila záruku 5 let, je podepsaná smlouva o dílo. Stavba je vysoutěžena na 
ekonomickou výhodnost, jedním z kritérií byl čas a pokud se zahájí jednání 
s dodavatelem o změně technologie a záruce, tak se nedodrží vysoutěžené 
podmínky. 
 
 
 



- vše je v rovině teorie, upozorňuje na problém nerovnosti podmínek veřejné 
zakázky, na které by mohl neúspěšný účastník veřejné zakázky upozornit na 
ÚHOS. 

 
 

p. starosta: 
- Chápe snahu obyvatel ul. Smetanova, ale je potřeba si uvědomit argumenty, 

které vedly RM v otázce tichého asfaltu k nedoporučení. 
 
 
Mgr. Herold: 

- Hlavní chyba se stala při zadávání zakázky, že nebyl navržen tichý asfalt. 
Kdyby to bylo navrženo, tak by tento problém nenastal., tichý asfalt běžně má 
záruku 4-5 let. 

- Osobně bydlí u silnice ještě větší průjezdnost ul. Smetanova, jezdí tam i 
kamiony a asi před 7 lety na ul. Bezručova jim ŘSD zdarma vyměnila 
protihluková skla, která splňovala určitá protihluková kritéria. Neví, jaká okna 
mají lidé na ul. Smetanova. Ze své vlastní zkušenosti může říci, že se situace 
zlepšila. Město by mělo ulehčit situaci na ul. Smetanova – vyměnit okna na 
náklady města, protihluková okna. 

 
Ing. Škodová: 

- V materiálu je uvedeno jasné stanovisko projektanta, který nedoporučuje 
umístit tichý asfalt na ul. Smetanova. Je zavádějící říkat, že bylo zadáno 
špatné zadání veřejné zakázky. Projektant nese svoji odpovědnost za svůj 
projekt do konce života. 
 

MUDr. Mokříš: 
- Důležité je, že tam bude 30km/h a umístění radaru, bude se měřit rychlost.  
- Měnit zakázku v průběhu již nelze 

 
Mgr. Vykoukal: 

- V zápisu ze setkání s petičním výborem je uvedeno, že účastníci podepsali 
veřejnoprávní smlouvu. Dotazuje se tedy, proč se objevuje požadavek na tichý 
asfalt v době, kdy je schválena PD, stavba se již realizuje. 

 
p. Hájek: 

- Obyvatelé Smetanovy ul. podepsali veřejnoprávní smlouvu, jejíž dodatkem 
byla dokumentace stavby, ale tu již obyvatelé Smetanovy ul. neviděli, ta je 
k dispozici pouze investorovi a dodavateli.  

- K životnosti tichého asfaltu  - uvádí se životnost 10-12 let. 
 
Ing. Škodová: 

- Na dokumentaci se mohli obyvatelé přijít podívat. 
- Obyvatelům nic nebylo podsunuto, veřejnoprávní smlouva byla řádně 

podepsána a  občané měli možnost do dokumentace nahlédnout. 
 
Ing. Klement: 

- Je zřejmé, že nejde až tak o navýšení finanční částky, protože 10 %0 
navýšení s aby by bylo možné vzhledem k tichosti provozu na dané ulici. Jako 



technik se snaží nevycházet jenom z jednoho kritéria, snaží se kumulovat více 
názorů. Navrhovaná rychlost 30 km/h,  2letá záruka a problémy 
s prodloužením doby realizace se mu zdá aktuálně nerelevantní. nerelevantní. 
Nechce se ponížit na úroveń předchozího investora kanalizace na ul. 
Smetanova, který nedodržel termíny a razantně prodloužil dobu realizace. Na 
minulém zasedání ZM bylo řečeno, že SVAK nechtěl obtěžovat obyvatele  
hlukem stavebních strojů v odpoledních hodinách, což se mu osobně zdá 
naprosto nepřijatelný argument pro zdůvodnění nedodržení termínů stavby. 
Město má vysoutěženou dobu realizace 90 dní, což je jasný argument, že 
vedení města záleží na tom, aby občané města měli realizovánu stavby nejen 
ekonomicky výhodnou, ale zároveň  výhodnou i v době realizace. 

 
Ing. Zvěřinová:-  

- Uvedla, že zde zazněla zavádějící informace. Dodavatel nestihl loňský termín, 
řádně požádal o prodloužení stavby. O tom, jak bude prodloužen termín, se 
jednalo po dohodě s městem, byl stanoven na 13.5. a tento řádně 
prodloužený termín firma dodržela. 

 
Ing. Novotný: 

- Navrhuje jednat s policií, aby na ul. Smetanově byla měřena rychlost. Již se 
v minulosti s Policií ČR o tomto řešení jednalo, policie odmítala na ul. 
Smetanova měřit rychlost. Jednání probíhala několikrát v této věci s Policií ČR 
a vždy neúspěšně. 

 
p. Dvořák: 

- zástupci petičního výboru z ul. Smetanova jsou si vědomi, že všichni mají 
zájem na tom, aby se místo po rekonstrukci stalo mnohem bezpečnějším než 
bylo předtím. 

- Nezapomenout na to, co bylo řešeno a vzít v úvahu fakta v rámci veřejné 
soutěže. 

 
 
Ing. Stoček: 

- je pro použití tichého asfaltu, na Vysočině se používá, otázkou je jen to, jak se 
bude jednat s dodavatelem ve věci záruky. Ve stavebnictví se používají nové 
prvky, které nejsou vyzkoušeny. Záruka tichého asfaltu je závazný argument 
vzhledem k možnosti odvolání neúspěšných účastníků veřejné zakázky na 
UHOS. 

- Na ul. umístit systém jako je na ul. Bezručově ul. nebo kamerový systém – 
pořízení fotografie řidičů, kteří nedodržují 30 km/h. 
Zvážit tuto záležitost. 

 
 
Ing. Novotný: 

- Deklarovat toto obecně – usnesení doplnit, že po ukončení stavby se zahájí 
okamžitě jednání o přípravě umístění zpomalovacích prahů s integrovaným 
přechodem  po dohodě s obyvateli ul. Smetanova. Zároveň zahájit jednání 
s Policií ČR o přípravě průběžných kontrol dodržování dopravních předpisů. 

 
 



 
p. Hájek: 

- Uvedl, že příčné prahy byly v petici jako další požadavek obyvatel Smetanovy 
ul., retardéry byly navrženy, ale bylo jim vysvětleno, že z hlediska zařazení 
komunikace do určité třídy, že to není možné. Proto jako další rychlé řešení 
považovali tichý asfalt a 30 km/h rychlost v obou směrech po celé délce ulice. 
Příčné prahy by byly nejlepším řešením. Na prvním setkání s p. starostou bylo 
z jejich strany navrženo umístění příčných prahů.  

- Nepodařilo se rozšířit chodníky. Nyní se jedná pouze o tichý asfalt a 30 km/h. 
Přivítali by i další technická opatření. 

 
 
 
p. starosta: 

- Uvedl, že osobně mu záleží na tom, aby se vyšlo co nejvíce vstříc obyvatelům 
ul. Smetanova. 

- finanční problém s tichým asfaltem by nebyl tak zásadní, jde o problém 
záruky. Město se může stát terčem žaloby firmy, která by považovala změnu 
u předmětu zakázky a záruky zakázky za problematickou. Zkrácením záruky 
by si město vzalo na sebe velké riziko. 

- za sebe se snažil udělat vše pro to, aby objektivně bylo vyhověno 
požadavkům obyvatelů ul. Smetanova. 

 
Hlasování o protinávrzích: 
 
 

Protinávrh Ing. Voráčka: 
 
Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem 
obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup přípravy a realizace 
stavby Rekonstrukce povrchů ul. Smetanova, podle předloženého návrhu. 
V rámci stavby bude provedena změna dlažby (na dlažbu 10x10,8 cm), doplněna 
šachta pro dopravní signalizaci a instalován ukazatel rychlosti, komunikace bude 
provedena s protihlukovým povrchem (tichým asfaltem) a dopravní značky budou 
osazeny pro rychlost 30 km/h po celé délce ulice v obou směrech. 
 
       Hlasování: Pro 4, proti 7, zdrž. 10 
       NESCHVÁLENO 
 
 
 
Protinávrh Ing. Novotného: 
 
Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem 
obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup přípravy a realizace 
stavby Rekonstrukce povrchů ul. Smetanova, podle předloženého návrhu. 
V rámci stavby bude provedena změna dlažby (na dlažbu 10x10,8 cm), doplněna 
šachta pro dopravní signalizaci a instalován ukazatel rychlosti, komunikace bude 
provedena s původně navrženým asfaltovým povrchem a dopravní značky budou 
osazeny pro rychlost 30 km/h. Ihned po dokončení stavby zahájí město jednání 



s Policií ČR o provádění průběžné kontroly dodržování dopravních předpisů. 
Zastupitelstvo města dále pověřuje vedení města jednáním s dodavatelem stavby 
o prodloužení záruky v případě tichého asfaltu, a to po konzultaci s odborem 
dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina a využití jeho zkušeností. 
 
       Hlasování: Pro 11, proti 2, zdrž. 8 
       NESCHVÁLENO 
 
 
Hlasování o původním návrhu: 
 
 
Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem 
obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup přípravy a realizace 
stavby Rekonstrukce povrchů ul. Smetanova, podle předloženého návrhu. 
V rámci stavby bude provedena změna dlažby (na dlažbu 10x10,8 cm), doplněna 
šachta pro dopravní signalizaci a instalován ukazatel rychlosti, komunikace bude 
provedena s původně navrženým asfaltovým povrchem a dopravní značky budou 
osazeny pro rychlost 30 km/h. 
       Hlasování:  Pro 17, proti 2, zdrž. 2 
 
 
 
 

12.  Mat.15/2016/Star./11 
Změna člena Osadního výboru Veselíčko 
Pan starosta požádal člen osadního výboru p Brabec o komentář k tomuto bodu. 
p. Brabec: 
- Uvedl, že proběhly nové volby ve Veselíčku, z osobních důvodů odstoupil p. 

Jiří Šíma, nově byla zvolena p. Jana Blažíčková. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení p. Jiřího Šímy z funkce člena 
Osadního výboru Veselíčko a vyjadřuje mu poděkování za činnost v osadním 
výboru. 
       Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 
 
Zastupitelstvo města se usnáší, že o volbě nového člena Osadního výboru 
Veselíčko bude hlasovat veřejně. 
       Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 
 
Zastupitelstvo města volí za člena Osadního výboru Veselíčko p. Janu 
Blažíčkovou. 
       Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 
 



13. Usn. 15/2016/Star/12 
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žďársko 
Materiál uvedl pan starosta města. Poděkoval všem, kteří si našli čas a zúčastnili 
se klubu zastupitelů. Na klubu byla problematika mikroregionu Žďársko podrobně 
vysvětlena. Zastupitelé mají k dispozici seznam obcí, kde je uvedeno, které obce 
již mají na svých zastupitelstvech projednán a odsouhlasen vstup do 
dobrovolného svazku obcí. Řada obcí vyčkává na své rozhodnutí až po 
rozhodnutí zastupitelstva města  Žďár n.S. Objasnil účel zřízení dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion Žďársko. 
Na základě jednání v rámci přípravného jednání Mikroregionu bylo navrženo, aby 
finance nebyly řešeny na základě počtu obyvatel, ale aby každá obec přispívala 
rovným dílem. 
 
DISKUSE: 
Ing. Zvěřinová: 
- Vítá tuto iniciativu. Obce pochopily, že je potřeba na tomto teritoriu 

spolupracovat.  Doufá, že tento návrh bude ZM schválen. 
 
Ing. Klement: 
- Poděkoval Ing. Zvěřinové, sdílí s ní svůj názor. Zastupitelé města se mohou 

vyjádřit svobodně k tomu, že město Žďár nad Sázavou chce pomoci zřídit 
ostatním obcím zřídit toto centrum společných služeb, které bude fungovat ve 
prospěch členských obcí. 
 
 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje založení Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Žďársko, vstup města Žďár nad Sázavou do tohoto dobrovolného 
svazku obcí, znění smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí a znění stanov 
tohoto svazku. 
 
      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 
 

14. Mat.15/2016/Star./13 
Memorandum o spolupráci  - Národní geopark Železné hory 
Materiál uvedl p. starosta a podal komentář k předloženému materiálu. Dále 
uvedl, že město bylo osloveno vedením Národního geoparku  Železné hory, že by 
rádo navázalo spolupráci v rámci memoranda, především v rámci propagace. Pro 
město Žďár nad Sázavou z toho neplynou žádné finanční závazky.  Osobně se 
informoval na tuto záležitost také u starosty města Chrudim, spolupráce 
s geoparkem je v Chrudimi dobrá. Jedná se o nefinanční plnění, spolupráce 
v cestovním ruchu. 
 
 
 
K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo města hlasovalo o 
předloženém návrhu usnesení: 



Zastupitelstvo města po projednání schvaluje/neschvaluje uzavření Memoranda o 
spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Vodní zdroje, spol. s r. 
o., zřizovatelem Národního geoparku Železné hory. 
 
      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 
 

15. Mat.15/2016/Star./14 
Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou 
Pan starosta požádal o krátký komentář Mgr. Vykoukala. 
Mgr. Vykoukal: 
- Jedná se o reakci na účinnost zákona o registru smluv od 1. 7. 2016. 

Dodatkem dáváme naše zásady do souladu se zákonem. Zveřejňovat bude 
město smlouvy ve stejném rozsahu jako doposud, tedy i nad rámec zákonné 
povinnosti. 

 
 
K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo města hlasovalo o 
předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města 
Žďáru nad Sázavou v předloženém znění. 
 
 
      Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 

16. Různé 
 
p. starosta: 
- Uvedl, že zastupitelstvo pro informaci obdrželo zápisy ze zasedání kontrolního 

výboru a zápis ze zasedání finančního výboru. 
- upozornil zastupitelé, že obdrželi dopis, který upřesňuje způsob projednání 

ÚP, do 30. 6. 2016 se mohou zastupitelé vyjádřit. 
 
 
Ing. Voráček: 
- ZM obdrželo dopis občanů ze ZR 5 ve věci nástupních ostrůvků MHD ZR 5 , 

jak je řešeno ? 
 

Ing. Kadlec: 
- K této věci uvedl, že 15. 6. jednal Ing.  Dvořák,  odbor komunálních služeb 

s panem Málkem, zástupcem občanů a bylo domluveno, že proběhne místní 
šetření, zjistí se možnosti, poté bude následovat odpověď. 

 
MUDr. Mokříš: 
- Dotaz na postup ve věci možností získání budov, kde sídlila dříve Policie ČR 

 
p. starosta: 
- Informoval zastupitelstvo města, že dnes vedení města v této věci jednalo na 

Krajském ředitelství Policie ČR v Jihlavě. Objekt na ul. Nádražní  v roce 2012 



nabyl tento objekt soukromý subjekt. Budovu po bývalé Vojenské správě bude 
využívat pro  svoje účely Policie ČR. Policie ČR je připravena jednat o 
poskytnutí pozemků, které má za areálem k bytovým domům na ul. 
Palachově.  

 
Ing. Voráček: 
- Dotaz na záležitost ve věci úvahy na zprůjezdnění Vodárenské ul., jaký je 

další postup? 
 

p. starosta: 
- k tomuto dotazu pan starosta uvedl, že je to zatím pouze otázka úvahy 
 
Mgr. Herold: 
- Dotaz, zda byla již vybrána nějaká firma na údržbu veřejné zeleně? 

 
Ing. Kadlec:: 
- Informoval o postupu a lhůtách výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně  

ve městě. 
 

Bc. Bárta: 
- Dotaz na stížnost na dopravní situaci  ul. Libická na Klafaru, jak bylo toto 

řešeno? 
 
 
p. starosta: 

- ke stížnosti na dopravní situaci na ul. Libická uvedl, že na petici bylo řádně 
odpovězeno, oproti minulým obdobím, kdy to nebylo zvykem. Bylo jednáno 
s petičním výborem, předpokládá, že nejpozději v září bude znovu jednáno se 
zástupci petičního výboru a budou se řešit věci týkající se možných úprav 
v oblasti dopravy v této lokalitě. 

 
Ing. Klement: 
- Mrzí ho, že nebylo přijato usnesení k rozpočtovým opatřením Zmíněná 

architektonická soutěž by mohla být vyčleněna z RO.  
- Navrhuje návrh usnesení. ZM po projednání schvaluje RO č. 4/2016 vč. 

dodatku vyjma položky 363.4 územní plán, studie, architektonická soutěž ul. 
Nádražní. 

 
p. starosta: 

- uvedl, že by bylo  vhodné, aby byly schváleny v rámci rozpočtových 
opatření alespoň nesporné položky. 

- Nelze hlasovat o jednom usnesení dvakrát.  
 

Bc. Bárta: 
- Pokud není možné hlasovat o jedné věci dvakrát, navrhuje doplnit do usnesení 

k rozpočtovým opatřením položku 37.19 a položku 33.19 bod 6 propagace města 
– vypustit tyto věci z rozpočtových opatření. Důvodem je to, aby se o mobilním 
podiu ještě diskutovalo a po předložení jasných pravidel do té doby o této položce 
nechce hlasovat.  
- Tímto návrhem chce umožnit schválení nesporných položek 



 
 

Ing. Zvěřinová: 
- Uvedla, že nelze zařazovat další body, ta usnesení jsou si rovnocenná, 

nejdříve musí proběhnout revokace. 
- Mohlo být samostatné hlasování o jednotlivých rozpočtových opatřeních, která 

mohla být vyčleněna. 
- Nikdo z ČSSD neřekl, že je proti pódiu, chtěli ho pouze vyčlenit z hlasování – 

mohla být dvě hlasování. Nyní není nic schváleno. 
 
 

p. starosta: 
- uvedl, že k rozpočtovým opatřením nebylo schváleno žádné usnesení, takže 
není co revokovat.  
 - byl předložen jeden návrh p. Bárty a poté původní návrh usnesení. Další 
návrhy nebyly předloženy. 
 

 
MUDr. Černý: 
- Zodpovědnost by měla být společná. Pokud se shodneme, že je to ve 

společném zájmu, procedurálně chce vědět, zda je možné hlasovat např. o 
doplnění programu, kterým by se tento bod mohl opět uvést a hlasovat 
samozřejmě o usnesení, které zde ještě nebylo hlasováno. V tomto mu 
zásadně chybí  role p. tajemníka, který by měl objasnit jednací řád, legislativu 
a poradit postup, jakým směrem může zastupitelstvo procedurálně 
pokračovat.  
 

Mgr. Vykoukal: 
- Vzhledem k tomu, jak probihá současná diskuse navrhl protinávrh 

k rozpočtovým opatřením: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje RO č. 
4/016 vč. dodatku v rozsahu přijatých dotací.a položky 34.84 změna úrokové 
sazby Relaxační centrum. 

- Za předpokladu, že neprojdou předchozí navržená usnesení, apeluje na 
zastupitele, aby schválili toto konečné usnesení. 
  

Ing. Novotný: 
- Návrh p. Vykoukala je i jeho návrhem.   
- Zařazení rozpočtového opatření znovu  do bodu Různé  nebývá zvykem, ale 

vzhledem k tomu, že je zájem, aby některá rozpočtová opatření byla 
schválena, měl být sdělen postup a návrh, jak toto lze schválit. 
 

 
p. tajemník Ing. Havlík: 
-  sdělil svůj názor v této věci - základním právem každého zastupitele je 
předkládat svoje návrhy ke hlasování ale měl by navrhovat usnesení, která mají 
smysl a která nejsou shodná s těmi usneseními, která již přijata nebyla, to by 
nemělo logiku.  Ta usnesení, která zde byla nyní vznesena,  jsou odlišná a 
domnívá se, že o nich lze hlasovat i v bodě Různé.  
 
 



Bc. Bárta. 
- Uvedl, že stahuje svůj návrh, bude hlasovat pro návrh Mgr. Vykoukala. 

 
 
     p. starosta: 

- požádal o předložení návrhů k hlasování  v pořadí tak, jak byly předloženy. 
- 1. Návrh – návrh p. Ing. Klementa 
- 2. Návrh – schválení RO pouze v rozsahu přijatých dotací uvedených 

v položkách 4.18, 4.33 a položky 34.14 změna úrokové sazby Relaxační 
centrum. 

 
Takto byla předložena jednotlivá usnesení a zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu 
usnesení č. 1. 
 
  

Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 
včetně dodatku vyjma položky 363.4 Územní plán, studie – architektonická soutěž 
ul. Nádražní. 
 
 
       Hlasování: Pro 14, proti 2, zdrž. 4 
 
 
 
Různé: 
 
Ing. Klement: 
- Uvedl, že  31 7. 2016 končí ve školství dvě paní ředitelky a proto předkládá 

návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města vyjadřuje poděkování ředitelkám paní Mgr. Janě 
Svobodové z příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 a paní Mgr. Miladě Vránkové z příspěvkové organizace 
Mateřská škola Žďár nad Sázavou v souvislosti s odchodem do důchodu za 
jejich dlouholetou činnosti v oblasti školství. 
            

- Na RM 27. 6. v 18.00 h bude rozloučení s p. ředitelkou Vránkovou a p. 
ředitelkou Svobodovou. 
 
 
 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 

 
Zastupitelstvo města vyjadřuje poděkování ředitelkám paní Mgr. Janě Svobodové 
z příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a 
paní Mgr. Miladě Vránkové z příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad 
Sázavou v souvislosti s odchodem do důchodu za jejich dlouholetou činnosti 
v oblasti školství. 
       Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 



 
p. starosta: 

- požádal předsedu komise pro regionální a mezinárodní spolupráci p. Vintra, 
aby zastupitelstvo města seznámil s plánovanými akcemi v rámci mezinárodní 
spolupráce města . 

- pozvánka pro zastupitele města na otevření pěší trasy kolem barokního 
mostu, které se uskuteční 27. 6.  ve 12.30 h na místě samém. 

 
p. Vintr: 

- jménem svých kolegů z komise pro regionální a mezinárodní spolupráci 
pozval zastupitele města na Dny partnerství, které se uskuteční ve Žďáře nad 
Sázavou ve dnech v srpnu letošního roku.  

- v rámci Dnů partnerství se jedná o tyto termíny – delegace z Cairanne a 
Flobecqu dorazí do Žďáru nad Sázavou 17. 8. 2016 a delegace ze Schmöllnu 
z pracovních důvodů přijede  19,. 8. 2016. Dny partnerství budou spojeny se 
Slavnostmi jeřabin. 

- Seznámil zastupitelstvo s akcemi v rámci Dnů partnerství, na kterých se budou 
podílet soubory ze zahraniční delegace.  

- Poděkoval všem ubytovatelům, kteří budou hostit zahraniční hosty ve svých 
rodinách. 

- Informoval o plánované návštěvě ve Schmöllnu – oficiální delegace města na 
oslavy  950 .výročí založení Schmöllnu vedená p. starostou ve dnech 2. – 4.9. 
a návštěvě partnerské školy naší 4.ZŠ v polské Krzwywini – oficiální delegace 
města vedená panem místostarostou ve dnech 9. – 11. 9. 2016. 

- Podrobné informace všech akcí rozeslal zastupitelům p. Václav Košťál. 
Požádal o potvrzení případné  účasti zastupitelů na těchto akcích do 24. 6. 
2016 p. Košťálovi. 
 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 
Pan starosta informoval zastupitele města, že další zasedání zastupitelstva města se 
uskuteční dne  8. 9. 2016 v 16.00  

Pan starosta města ukončil 15. zasedání zastupitelstva města ve 20.10 h. 
 

 
 
 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. 
starosta města 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: I. Bublánová 

  


