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         Žďár nad Sázavou  02.11.2016 

 

 

POZVÁNKA  
na 17. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat  

ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 16.00 hodin 

v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 

 

PROGRAM: 
 

1. Dotační programy pro sociální oblast 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě podporuje organizace z neziskového sektoru, které 
pracují v sociální a zdravotní oblasti. Tyto organizace většinu finančních prostředků získávají 
ze státního rozpočtu, z příspěvku Kraje Vysočina, od sponzorů a samotných klientů, pokud 
není služba ze zákona bezplatná. Určitou část nákladů pokrývá město Žďár nad Sázavou. 
Město dlouhodobě podporuje také spolky, které sdružují seniory a osoby se zdravotním 
postižením. 

 
2. Pověření PO Sociální služby města 

Anotace: 
Financování sociálních služeb spadá do režimu vyrovnávací platby. Jednotliví poskytovatelé 
sociálních služeb obdrželi pro svoje služby pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji 
Vysočina. Město Žďár nad Sázavou přistupuje k tomuto pověření, aby splnilo povinnost 
vyplývající z evropského práva. 

 
3. Komunitní plán Sociálních služeb 

Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou při tvorbě sociální politiky vychází z aktuálního Komunitního plánu 
sociálních služeb. Komunitní plán sociálních služeb je strategický dokument města pro oblast 
sociální a je důležitý pro rozvoj sítě sociálních služeb ve městě a jejich financování. Všechny 
podporované služby by v něm měly být zahrnuty. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2016 
Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města 
v celkové výši 4.348 tis. Kč. 
 

5. Návrh na zhodnocení finančních prostředků 
Anotace: 
Návrhy smluv na zhodnocení finančních prostředků z Fondu správy finančních prostředků u 
dvou správců ve výši 25 mil. Kč v jednotlivém případě v investičním horizontu jednoho roku. 
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6. Majetkoprávní jednání 

Anotace: viz přiložená tabulka 

 
7. Prodej pozemků v lokalitě Klafar III – C1 – ul. Hrnčířská 

Anotace: 
Prodej 6 pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar, část C1 ulice Hrnčířská 
v souladu s Pravidly postupu při prodeji a Regulativy pro výstavbu rodinného domu Klafar III, 
část C1 (ul. Hrnčířská). 

 
8. Návrh zapojení města Žďáru nad Sázavou do MA21 

Anotace: 
Návrh na zapojení města Žďáru nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA21). 
 

9. Rezignace členů OV Stržanov, návrh nových členů osadního výboru 
Anotace: 
Návrh a volba nových členů osadního výboru Stržanov vzhledem k rezignaci členů osadního 
výboru. 
 

10. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 
Anotace: 
Vyhlášení dotačních programů města Žďáru nad Sázavou pro rok 2017 v oblasti kultury, 
volného času a sportu a mezinárodního partnerství. 
 

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



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 17/2016/OP/4 dne 10.11.2016 BOU: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a)  Prodej pozemků 

včetně objektu BD 
- schválení 

Bytové družstvo 
U kaštanů, 
Revoluční, ZR 3 

k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 

č.p. 1877, 1878, 1879 
or. 32, 34, 36 na poz. 
1363, 1364 a 1365 a 
pozemků 
1363– zast.pl. - 162 m2

 

1364– zast.pl. - 169 m2
 

1365– zast.pl. - 163 m2 

Převod bytového domu na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

b)  Prodej pozemků 
včetně objektu BD 
- schválení 

Bytové družstvo 
Nástavba, 
Revoluční 1901, ZR 3 

k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 

č.p. 1899, 1900, 1901 
or. 54, 56, 58 na poz. 
1355, 1356 a 1357a 
pozemků 
1355– zast.pl. - 159 m2

 

1356– zast.pl. - 153 m2
 

1357– zast.pl. - 166 m2 

Převod bytového domu na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

c) Prodej pozemků 
včetně objektu BD 
- schválení 

Bytové družstvo 
Purkyňova 5 – zámek, 
družstvo, ZR 2 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Purkyňova, ZR 2 

č.p. 453, or. 5 na 
pozemku 735/2 a 
pozemku 735/2 – zast. 
pl. – 367 m2 

Převod bytového domu na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

d) Prodej pozemku 
- schválení  

SATT a.s., ZR  k.ú. Město Žďár, 
ul. Okružní, ZR 3 

1968/3 – ostatní 
plocha, zeleň – 49 m2 

Majetkoprávní vypořádání zaploceného 
pozemku v areálu firmy 

e)  Prodej pozemku 
- schválení 

VÝSTAVBA KLAFAR 
s.r.o.  

k.ú. Město Žďár 
Klafar II 

8008/1 – orná půda – 
část cca 985 m2 

Výstavba bytového domu v lokalitě 
„Klafar – II“ 

f) Prodej pozemků 
- schválení 

Manž. P. a L. P., ZR 
a dále úspěšný 
vydražitel pozemku na 
základě e. aukce 

k.ú. Město Žďár 
Klafar III-C1, ZR 3 
Ul. Hrnčířská 

8026/3 – orná půda – 
885 m2 

8033/1 – orná půda – 
812 m2 

 

Vybudování RD 

g)  
 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

Manž. L. a Z. Š., ZR 6 k.ú. Město ZR 
Krejdy, ZR 1 

9462/2 – ost. plocha, 
jiná plocha – 46 m2 

Rozšíření stávající sousední zahrady u 
chaty 

h)  
 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

L. D., ZR 3 k.ú. Město ZR 
Krejdy, ZR 1 

9462/1 – ost. plocha, 
jiná plocha – 49 m2 

Rozšíření stávající sousední zahrady u 
chaty 



i) 
 
 
 

Odprodej pozemku – 
revokace kupní ceny 
- ne - schválení 

Výchovný ústav, ZŠ, 
SŠ a stř. vých. péče 
Velké Meziříčí 

k.ú. Město Žďár 
ul. Veselská 32, ZR 
1 

738/2 - ost. plocha, jiná 
plocha – 73 m2 

Rozšíření pozemku u objektu č.p. 32 – 
stavební úpravy  

j)  
 
 

Prodej pozemku 
- neschválení vyhlášení 
záměru 
 

L. S., Ostrov nad 
Oslavou, 
F. L., Radostín nad 
Oslavou 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 

9035 – orná půda -
1 113 m2 

Rozšíření podnikatelských aktivit v PZ 
Jamská II 

k)  
 
 

Prodej pozemku 
- ne – schválení 
vyhlášení záměru 

Ing. M. K., 
Ostrov nad Oslavou  

k.ú. Zámek ZR 
za Pilskou nádrží, 
ZR 2 

818/4 – část cca 900 
až 1 000 m2 

Rozšíření stávající sousední zahrady 
ve spoluvlastnictví fyzických osob 

l) 
 
 

Uzavření Smlouvy o 
bezúplatném převodu 
majetku města - 
schválení 

HZS Kraje Vysočina 
Jihlava 

  Pro potřeby organizace - zajištění 
činnosti – převod nakladače NAR 120P 

m) 
 
 

Vyřazení nefunkčního 
majetku města - 
schválení 

Město Žďár nad 
Sázavou 

Budova MěÚ ZR 
ul. Žižkova, ZR 1 
(kancelář starosty) 

 Vyřazení nefunkčního majetku v rámci 
rekonstrukce elektroinstalace v budově 
MěÚ ZR 

 


