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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

ze 17. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne  10. 11. 2016  

v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 
 

Zahájení 

Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  17. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis ze 16. zasedání ZM byl 
ověřen  a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 16 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 17. zasedání zastupitelstva města paní 
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je  21 
(v průběhu zasedání se dostavili další 2 zastupitelé) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.  
Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 
omluvili tito členové zastupitelstva města: 

JUDr. Miloš Jirman –  dvoudenní služební cesta 
Ing. Zdeněk Štursa – dvoudenní pracovní porada  
p. Michal Hubert Zrůst – řešení neodkladné pracovní záležitosti 
Mgr. Ondřej Vykoukal  
 

Dále pan starosta podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva se 
omlouvají tito ředitelé příspěvkových organizací města:  
Ředitel Základní školy  Komenského 2 Mgr. Miroslav Kadlec – rodičovské schůzky na 
ZŠ Komenského 2 
Ředitelka Základní školy Palachova 35 Mgr. Jana Bernardová – rodičovské schůzky 
na ZŠ Palachova. 
Ředitel Základní školy Komenského 6 Mgr. Ivo Kuttelwascher se dostaví z důvodu 
pracovních povinností později, zastupuje ho zástupce ředitele školy. 
Ředitelka  ZUŠ Mgr. Dana Foralová – zahraniční cesta do Francie se souborem 
Žďáráček 
Vedoucí Regionálního muzea p. Zdeněk Málek z osobních důvodů 
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Dále se omlouvá tajemník MěÚ Ing. Jan Havlík z důvodu vícedenní služební cesty. 

 
Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
Ing. Dagmar Zvěřinová, Jaroslav Miklík 
 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

Ing. Radek Zlesák, Rostislav Dvořák 

 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 

Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

 

K programu 17. zasedání zastupitelstva města: 

Pan starosta se dotázal zastupitelů města, zda má někdo návrh na doplnění či 

změnu programu. 

 

Ing. Klement: 

- navrhuje přesunout bod č. 9 na začátek programu jako bod č. 1 z důvodu 

pracovních povinností zde přítomné p. Němcové, nové předsedkyně Osadního 

výboru Stržanov. 

 

Další požadavky na změnu programu nebyly vzneseny a pan starosta dal hlasovat o 

 navrženém programu 17. zasedání vč. předložené změny. 

 

Schválený program  17. zasedání zastupitelstva města  

 

1. Rezignace členů OV Stržanov, návrh nových členů osadního výboru 
2. Dotační programy pro sociální oblast 
3. Pověření PO Sociální služby města 
4. Komunitní plán Sociálních služeb 
5. Rozpočtové opatření č. 6/2016 
6. Návrh na zhodnocení finančních prostředků 
7. Majetkoprávní jednání 
8. Prodej pozemků v lokalitě Klafar III – C1 – ul. Hrnčířská 
9. Návrh zapojení města Žďáru nad Sázavou do MA21 
10. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 
PRO INFORMACI 

Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 21. 9. 2016, 19. 10. 2016 

      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
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1. Mat.17/2016/MST/7 
Rezignace členů Osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního 
výboru 
Pan místostarosta Ing. Klement podal komentář k tomuto bodu: 
- Na schůzi osadního výboru Stržanov ze dne 29. 9. 2016 byly za odstupující 

členy Osadního výboru zvolení noví členové – p. Martina Němcová – 
předsedkyně, p. Alena Zichová – členka, p. Milan Zich – člen. 

- Tato záležitost byla projednána na schůzi rady města a zastupitelstvu je nyní 
tento návrh předložen ke schválení. 

- Předsedkyně osadního výboru p. Němcová je přítomna na zasedání 
zastupitelstva.  

 
      p. starosta: 

- poděkoval bývalé předsedkyni osadního výboru p. Kučerové i bývalým 
členům osadního výboru za jejich práci. Domnívá se, že se s osadními 
výbory navázala dobrá spolupráce.  

 - novým členům popřál hodně zdaru v jejich práci. 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Osadního výboru Stržanov a 
vyjadřuje členům osadního výboru poděkování za činnost v osadním výboru. 
 
Zastupitelstvo města se usnáší, že o volbě nových členů Osadního výboru 
Stržanov bude hlasovat veřejně. 
 
Zastupitelstvo města volí za členy Osadního výboru Stržanov: 
Paní Martinu Němcovou, předsedkyni,  
paní Alenu Zichovou a pana Milana Zicha. 
      
     Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 

 

2. Mat. 17/2016/OS/1 

Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 

Komentář podal k tomuto bodu vedoucí odboru sociálního Ing. Krábek. 
 
K tomuto bodu neproběhla diskuse a zastupitelstvo města hlasovalo o 
předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení dotačních programů: 

 Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 

 Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 
 

v předloženém znění. 
 

     Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 
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3. Mat. 17/2016/OS/9 

Pověření PO Sociální služby města 

Komentář k tomuto bodu podal Ing. Petr Krábek, vedoucí odboru sociálního. 

Zastupitelstvo nemělo k předloženému materiálu žádné připomínky a 
hlasovalo o návrhu předloženého usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje následující usnesení: 

Město Žďár nad Sázavou prohlašuje, že prostředky poskytnuté Sociálním 
službám města Žďár nad Sázavou, p. o., spadají pod Pověření Kraje Vysočina 
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením do sítě 
veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále jen 
„Pověření“) pro poskytovatele Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p. o., 
IČ: 433 79 168, sesídlem Okružní 763/67, Žďár nad Sázavou, k zajištění 
dostupnosti sociálních služeb: pečovatelské služby – ID 3612996, denní 
stacionáře – ID 3255669, domovy pro seniory – ID 3875788, domovy se 
zvláštním režimem – ID 4016423, azylové domy - ID 9794876 a nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež – ID 7029718 zařazené v Krajské síti sociálních 
služeb Kraje Vysočina, vydaného Krajem Vysočina 29. 12. 2015, s tím, že 
veřejná finanční podpora přidělená na základě schválení rozpočtu města pro 
rok 2016 tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené 
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). Město 
Žďár nad Sázavou prohlašuje, že se cítí vázáno všemi podmínkami, pravidly a 
zásadami, jimiž se řídí shora uvedené Pověření. 

      Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 

 

 

4. Mat. 17/2016/OS/10 
Komunitní plán sociálních služeb 
Materiál uvedl vedoucí odboru sociálního Ing. Petr Krábek. 
 
p.starosta: 
- uvedl, že to  bude  důležitý dokument, který vznikl na základě projednávání 
s Agenturou pro sociální začleňování. 
 
p. Miklík: 
- na str. 8 je uvedeno špatné číslo počtu obyvatel, dále upozornil na uvádění 
zkratek, kterým většina lidí nerozumí. 
 
Ing. Krábek: 
- Materiál se bude upřesňovat, ví o těchto věcech, bude opraveno.  
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Dotaz občana – p. Ing. Lelkes: 
- Uvedl, že je občanem Žďáru a chtěl se zeptat na položku strategického 

plánu – přestěhování azylového domu do lokality Smíchov, ul. Dvořákova - 
zda je toto součástí projednávání dnešního zasedání zastupitelstva. 
Požádal o to, aby zastupitelstvo města zvážilo možnost výstavby 
azylového domu v této lokalitě, je to v blízkosti mateřské školy, upozornil 
na nevhodnost umístění azylového domu v této lokalitě.  

- Dále požádal, aby občané měli možnost vyjádřit se k této záležitosti a aby 
byli přizváni k projednávání. 

- Poděkoval za možnost se k této věci vyjádřit. 
 
p.starosta: 
- uvedl, že zatím toto není součástí dnešního zasedání zastupitelstva, dnes se 
projednává komunitní plán sociál. služeb.Požádal komunitní koordinátorku p. 
Remarovou, aby si převzala na p. Lelkese kontakt. V této chvíli se jedná o určitý 
záměr, poté bude probíhat veřejné projednávání s občany, kteří v této lokalitě bydlí. 
 
Zastupitelstvo hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 
Zastupitelstvo města se seznámilo s postupem prací na aktualizace 
Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření platnosti stávajícího Komunitního 
plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 – 2016 i 
pro rok 2017. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 

5. Mat. 17/2016/OF/2 
Rozpočtové opatření č. 6/2016 
Materiál uvedla vedoucí OF Bc. Jitka Vácová. 
Ing. Zvěřinová za finanční výbor uvedla, že členové  FV projednali rozpočtová 
opatření, finanční výbor  doporučuje  schválit ZM veškerá rozpočtová opatření. 
 
Mgr. Herold:  
- Technická poznámka – upozornil na to, že v tento časový úsek, kdy je venku 

tma, nesvítí ve městě pouliční osvětlení. Již několik let upozorňuje na tuto 
skutečnosti. 

 
Ing. Kadlec: 
- Objasnil nastavení časového spínání a seřízení VO. 

 
 p.starosta: 
 - požádal  o to, aby  ve tmě veřejné osvětlení svítilo. 

 
Bc. Bárta: 
- Dotaz na rozpočtové položky – navýšení položky Žďárský zpravodaj – část 

příjmů z  inzerce o 5 tis. Kč, za jaké období tento příjem je a kolik tvoří náklady 
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na člověka, který inzerci zajišťuje a  jak je tento člověk zařazen do organizační 
struktury města.  
- Další dotaz na položku cyklotrasa ZR – Nové Veselí, dochází k výraznému 

navýšení, objasnit důvod navýšení a kudy cyklostezka vede a na jakém 
úseku je nutné posílit únosnost.  

-  Další dotaz na položku projektu 1 242 tis. Kč – jaké všechny projekty letos 
byly z této položky připraveny a jak probíhá jejích zadávání. Nepotřebuje 
odpověď hned, některé informace mohou být zastupitelům zaslány. 

 
p. Vácová : 

- K dotazu na položku Žďárský zpravodaj – jedná se o zvýšení položky o 5 
tis.Kč,  během jednoho měsíce je tam přírůstek 5 tis. Kč. 

 
Ing. Škodová: 

- k dotazu cyklostezka ZR – Nové Veselí – únosnost celé komunikace je 
dimenzována na pojezd i hospodářské techniky, napojuje se na katastr 
Nového Veselí, kde hospodaření probíhá, jedná se o sjednocení 
únosnosti, nelze využít pojezdu na ostatních pozemcích, které jsou 
v majetku soukromých osob.  Materiál  k tomu zašle zastupitelům. 

- K projektům – přehledný materiál  zašle zastupitelům.  
 

p. starosta: 
- upřesnil, že se nejedná o cyklostezku vyloučenou pro motorovou dopravu, je to 
cyklotrasa. Předpokládá se zákazová značka pohyb mimo cyklistů a majitele 
pozemku. 
 
p. Miklík: 
- zaujala ho informace v části veřejná zeleň – upozornil na to, že ve  ZR  není 
uklizeno listí.  
- má informace z KÚ, že se připravuje změna v odpadovém hospodářství ve ZR. 
 
p. starosta: 
- nemá informace o  změnách odpadového hospodářství ve ZR, bude  jednat příští 
týden s fa ODAS 
- úklid listí se netýká veřejné zeleně, je to úklid místních komunikací, úklid probíhá. 
 
 
Bc. Bárta: 

- Doplňují věc k cyklotrase ZR – Nové Veselí – doporučení do budoucna – 
zkusit vyjednávat o tom, aby náklady na vlastní komunikaci byly nižší. 
Dotaz, zda  tato investice ze strany města bude pouze na pozemcích a 
katastru města ZR? 

 
Dr. Prokopová: 

- Jedná se o pozemky na katastru Město ZR a Budeč, po vyřízení 
pozemkových úprav bude toto území překatastrováno, to co je na katastru 
Budče nyní bude po úpravách na katastru Města ZR. 
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 Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016. 
 
     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

6. Mat. 17/2016/OF/3 
Návrh na zhodnocení finančních prostředků 
Materiál uvedla vedoucí OF Bc. Vácová.  
 
Ing. Klement: 
- Uvedl, že tento materiál byl postoupen po projednání v radě města do 

finančního výboru a do zastupitelstva města. Aktuálně má město finanční 
prostředky s úrokovou sazbou v průměru 0,2 % a jako dobří hospodáři 
města se snaží hledat vhodné produkty, které by mohly toto zhodnocení 
naplnit. 

 
Ing. Zvěřinová: 
- Finanční výbor tuto problematiku projednával dvakrát, nedoporučil tuto 

záležitost a  FV se usnesl na usnesení, které je součástí zápisu – finanční 
výbor po projednání návrhu na zhodnocení finančních prostředků 
doporučuje vedení města prověřit další možnosti investování. 

 
 
Ing. Mrkos: 
- Konstatoval, že je určitě zájmem všech, aby volné finanční prostředky 

města přinesly dobré zhodnocení, zatím se toto zhodnocení příliš 
nedostavuje, je to poměrně mizivé zhodnocení. Proto RM dala jasný signál 
k hledání způsobu a finančních nástrojů ke zhodnocení prostředků. Proto 
v tomto směru pozitivně kvituje aktivitu p. místostarosty, do jehož gesce 
toto spadá a finanční výbor tuto myšlenku také sdílí s tím, že chce pouze 
vědět  další možnosti investování. 

- Protinávrh – ZM schvaluje návrh finančního výboru, aby vedení města 
prověřilo další možnosti investování. 
 

 
Ing. Novotný: 
- Uvedl, že rada města má určitě informací více, mluvila se zástupci 

jednotlivých firem,  osobně se také snažil o získávání informací a získávání 
zkušeností z jiných samospráv s touto formou zhodnocování.  Nyní se 
samosprávy chovají většinou konzervativně a osobně to doporučuje -  
většinou se jedná o termínované vklady, státní dluhopisy -  velmi zvažovat 
termínované vklady, počítat s riziky. Nemovitostní fondy dle jeho názoru 
nejsou až tak vhodné, varuje před tím, velké riziko. Držel by se 
konzervativní strategie. Pokud něco hledat, zkusil by něco, s čím má 
poslední dobou zkušenost škála samospráv a snažil by se diskutovat 
s těmi firmami o tom, jaký mají kapitál, jak obchodují, jak velká jistota při 
této investici je.  
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- Nedoporučuje tuto investici a toto předložené  zhodnocování finančních 
prostředků. Není to nic proti radě města, ale nebude pro to hlasovat. 
 
 
Ing. Klement: 

- Souhlasí s tím, že by se nemělo postupovat riskantně a je pro hledání 
nových cest, tak aby byly správně zhodnoceny finanční prostředky města. 
Je snaha o rozložení finančních prostředků do více finančních subjektů. Na 
zkušenosti s uvedenou firmou se samozřejmě dotazoval. Tuto záležitost 
neuzavírat a hledat nové cesty. 

 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města v souladu s návrhem Finančního výboru ukládá vedení 
města prověřit další možnosti investování finančních prostředků z Fondu 
správy finančních prostředků. 
      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2 
 
 

7. Usn. 17/2016/OP/4 
Majetkoprávní jednání 
S materiálem seznámila Dr. Prokopová, vedoucí odboru majetkoprávní a 
podala komentář k jednotlivým předloženým  bodům. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o jednotlivých bodech: 

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 1363, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1877 na 
ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, prodej 
pozemku p. č. 1364, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt 
k bydlení č.p. 1878 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 3 a prodej pozemku p. č. 1365, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1879 na ulici Revoluční ve Žďáře 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše v k. ú. Město Žďár a obci 
Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví 
bytového družstva U kaštanů, se sídlem Revoluční 1879, Žďár nad 
Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28305639 (dále jen bytové družstvo U kaštanů) 
za kupní cenu v celkové výši 6.526.477,-- Kč. Zastupitelstvo města dále 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem 
Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem U kaštanů, se 
sídlem Revoluční 1879, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28305639, 
jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o 
uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 29.10.2008, 
která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím 
prodávajícím a bytovým družstvem U kaštanů, jako budoucím kupujícím.
  

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 
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b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 1355, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1901 na 
ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, prodej 
pozemku p. č. 1356, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt 
k bydlení č.p. 1900 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 3 a prodej pozemku p. č. 1357, zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1899 na ulici Revoluční ve Žďáře 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše v k.ú. Město Žďár a obci Žďár 
nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví 
bytového družstva Bytové družstvo Nástavba, družstvo, se sídlem 
Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou 3, PSČ 591 01, IČ 28294076 (dále 
jen bytové družstvo Nástavba), za kupní cenu v celkové výši 7.073.985 Kč. 
Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým 
družstvem Nástavba, se sídlem Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou, 
PSČ 591 01, IČ 28294076, jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena 
v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji 
nemovitostí ze dne 24.9.2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad 
Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Nástavba, jako 
budoucím kupujícím.  

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 735/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 453 na 
ulici Purkyňova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, vše v k. 
ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Purkyňova 5 – 
zámek, družstvo, se sídlem Purkyňova 453/5, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 
02, IČ 28292448  (dále jen bytové družstvo Purkyňova 5 - zámek), za 
kupní cenu v celkové výši 9.201.571 Kč. Zastupitelstvo města dále 
schvaluje  uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem 
Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové 
družstvo Purkyňova 5 – zámek, družstvo, se sídlem Purkyňova 453/5, Žďár 
nad Sázavou, PSČ 591 02, IČ 28292448 jako kupujícím. Kupní smlouva 
bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy 
o prodeji nemovitostí ze dne 19.9.2008, která byla uzavřena mezi městem 
Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem 
Purkyňova 5 - zámek, jako budoucím kupujícím. 

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti SATT a.s. 
se sídlem Okružní 11, ZR 3, a to dle GP č. 4082-44/2016 ze dne 7.7.2016 
části z pův. pozemku p. č. 1968 – ostatní plocha, zeleň 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, nově oddělené části označené jako p. č. 1968/3 – 
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ostatní plocha, zeleň ve výměře 49 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem 
majetkoprávního vypořádání vztahů k užívanému zaplocenému pozemku 
v areálu firmy v lokalitě ul. Okružní, ZR 3. 

- za kupní cenu obvyklou ve výši 1.100,-- Kč/m2 + DPH 

       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

e) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 8008/1, orná 
půda ve výměře cca 985 m2 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, v rozsahu a umístění tak, jak je uvedeno v mapovém podkladu, 
který tvoří Přílohu č. 1 tohoto bodu, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad 
Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287, za kupní cenu ve 
výši 2.152,-- Kč/m2 + platná sazba DPH. Přesná výměra pozemku bude 
upřesněna geometrickým plánem. Pozemek je prodáván za účelem 
výstavby bytového domu v lokalitě „Klafar – II“, který bude postaven 
v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro výstavbu viladomu ul. 
Sázavská ve Žďáře nad Sázavou. Zastupitelstvo města dále schvaluje 
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou 
a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, 
Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287, v předloženém znění. 

      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž 2 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:  

 prodej pozemku p. č. 8026/3, orná půda ve výměře 885 m2 v k. ú. 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou do společného jmění manželů P. P. a L.P. za kupní cenu ve 
výši 1.060,-- Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále 
zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 
předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad 
Sázavou a manžely P. a L. P. v předloženém znění  

 prodej pozemku p. č. 8033/1, orná půda ve výměře 812 m2 v k. ú. 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou do vlastnictví manželů M. Š. a P. Š. za kupní cenu ve výši 
1.620,-- Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále 
zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 
předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad 
Sázavou a manžely M. a P. Š. v předloženém znění  
 

Hlasování:  Pro  22, proti 0, zdrž. 1 
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g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů L. a Z. Š. ZR , 
a to dle zhotoveného GP č. 4181-123/2016 z pův. pozemku p. č. 9462 
nově odděleného pozemku označ. jako p. č. 9462/2 – ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře 46 m2 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, přilehlé části k p. č. 9461 - zahrada v k. ú. Město Žďár v chatové 
lokalitě „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů 
k užívanému pozemku. 

          - za kupní cenu obvyklou ve výši 20.700,-- Kč, tj. 450,-- Kč/m2 

       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. D. ZR , a to dle 
zhotoveného GP č. 4181-123/2016 z pův. pozemku p. č. 9462 nově 
odděleného pozemku označ. jako p. č. 9462/1 – ostatní plocha, jiná plocha 
ve výměře 49 m2, 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, přilehlé části k p. č. 9455 - 
zahrada v k. ú. Město Žďár v chatové lokalitě „Krejdy“ – za účelem 
majetkoprávního vypořádání vztahů k užívanému pozemku. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 22.050,-- Kč, tj. 450,-- Kč/m2 

 
       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 

i) Zastupitelstvo města po projednání ne - schvaluje částečnou revokaci 
usnesení ZM ze dne 31. 3. 2016 ve věci odprodeje 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 s tím, že schvaluje změnu výše 
kupní ceny, a to namísto původně schváleného prodeje pozemku za kupní 
cenu obvyklou ve výši celkem 131.400,-- Kč, tj. 1.800,-- Kč/m2 + platná 
sazba DPH nově takto: 
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-  za kupní cenu zjištěnou dle ZP ve výši 35.840,-- Kč bez DPH, tj. 490,96 
Kč/m2 bez DPH, tj. celkem 43.366,-- Kč včetně DPH, tj. 594,-- Kč/m2 

včetně DPH 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 
 

j) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9035 
– orná půda ve výměře 1 113 m2 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 v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského 
záměru - rozšíření sousedního areálu stávající stavební firmy v průmyslové 
zóně Jamská. 

 
Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 0 

 
 
Diskuse k bodu k): 
 
Dr. Prokopová uvedla, že  p. Kříž žádal o rozšíření jeho pozemku v této lokalitě. RM 

nedoporučila rozšíření tohoto pozemku z důvodu toho, že se jedná o ornou půdu Pan 

Kříž napsal dopis k této záležitosti, který byl doručena na MěÚ  po odeslání materiálů pro 

ZM. Pan Kříž ve svém dopise uvádí,  že ho netěší rozhodnutí RM, chtěl investovat do 

rozšíření ovocného sadu, požádal ZM o schválení. Pan Kříž je přítomen na zasedání ZM. 

Ing. Forst: 

- Sděluje, že p. Kříž je jeho švagrem, může být v této věci podjatý, ale rád by k této 

záležitosti sdělil ZM některé argumenty pro schválení tohoto záměru. Požádal o 

ukázku mapového podkladu tohoto pozemku a objasnil danou situaci.  Žádá o 

podporu záměru p. Kříže, i když on sám se zdrží hlasování. 

p. starosta: 

- uvedl, že p. Kříž může realizovat svůj záměr i na pozemku města, může si pozemek 

pronajmout.. 

Ing. Zvěřinová: 

- Navrhla, zda by nebylo vhodné tento bod  dnes z projednávání stáhnout a zařadit 

na další zasedání ZM, projednat znovu v RM a předložit na další zasedání. 

K prodlení zřejmě žádnému nedojde. Navrhuje vyřadit z projednávání. 

Mgr. Herold: 

- Navrhuje schválit odprodej tohoto pozemku – protinávrh – prodat tento pozemek, 

tzn. Vyhlásit záměr na odprodej pozemku. 
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Ing. Forst:  

- Přiklání se k návrhu Ing. Zvěřinové. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předložených protinávrzích: 

k) Zastupitelstvo města nebude projednávat bod 7.k na jednání dnešního 
zastupitelstva. 
      Hlasování: Pro 5, proti 5, zdrž. 13 
      NESCHVÁLENO 
  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, a to části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár ve 
výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem 
rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve 
spoluvlastnictví fyzických osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že 
přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření 
oddělovacím GP. 

       Hlasování: Pro 13, proti 2, zdrž. 8 
       NESCHVÁLENO 
 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, a to části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár ve 
výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem 
rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve 
spoluvlastnictví fyzických osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že 
přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření 
oddělovacím GP. 

       Hlasování: Pro 8, proti 9, zdrž. 6 
       NESCHVÁLENO 

 
 

l) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nakladače NAR 120P 
v pořizovací ceně 139.392,- Kč a dále zastupitelstvo města schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Žďár nad 
Sázavou, jako převodcem a Hasičským záchranným sborem Kraje 
Vysočina, se sídlem Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava, jako nabyvatelem, 
předmětem které je bezúplatný převod nakladače NAR 120P v pořizovací 
ceně 139.392,- Kč, dle předloženého návrhu.   

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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m) Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení nefunkčního majetku, uvedeného 
v příloze č. 12, v celkové výši 66.108,-- Kč. 

Hlasování:  Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

8.      Mat. 17/2016/OP/5 
Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar III, část C1, 
ulice Hrnčířská 
S materiálem seznámila zastupitelstvo města Dr. Prokopová, vedoucí 
majetkoprávního odboru. 

Bc. Bárta: 
- Uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva těsnou většinou hlasování 

byl prodej schválen. Zájem o pozemky je vyjádřen jednoznačně, zájem je o 
2 pozemky z 8, tudíž není v této věci něco v pořádku. Proběhly mediální 
výstupy, hledaly se důvody, proč není zájem o tyto pozemky. Slyšel tyto 
argumenty, které odradily občany od zájmu o tyto pozemky a to, že 
v sousedství prodávaných pozemků jsou plánovány bytové domy, proto 
nechtějí v blízkosti těchto bytových domů bydlet, další argument, nikdo si 
nedokáže představit, co znamenají regulativy – pan architekt na minulém 
ZM nebyl, není zde ani dnes. Ve Žďárském zpravodaji byla snaha vysvětlit, 
jak by mohly domy vypadat na dvou malých fotkách. Měla by se tato 
záležitost přehodnotit a uchopit ji jinak.  Byl dán prostor pro stavbu 
bytových domů, ale tím opadl zájem o výstavbu RD v této lokalitě ve ZR. 
Občané se budou uchylovat k výstavbě do jiných obcí, hrozí další úbytek 
obyvatel města ZR. 

- Navrhuje unesení: 

Zastupitelstvo města s ohledem k malému zájmu prozatím odkládá další 
prodej pozemků na RD v lokalitě Klafar III. 

Zastupitelstvo města ukládá radě města s ohledem k zásadním argumentům 
potencionálních zájemců přehodnotit umístění bytových domů v přímém 
sousedství s pozemky pro stavbu RD. Dále zastupitelstvo města ukládá radě 
města připravit aktualizované regulativy, které budou opatřeny možnými 
návrhy podoby domků a to včetně cílového řešení celého území této lokality. 

   
Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že až nebude tento pozemek prodán po několikáté, bude to 
problém. Občané si mysleli, že se cena vyšplhá výše, vyčkávali. Věří, že 
se při dalším vyhlášení tohoto záměru zájemci přihlásí.  

p. starosta: 

- uvedl, že hovořil s občany, že měli přehnanou obavu z toho, že se cena 
vyšplhá vysoko. Bude se vést mediální marketinková kampaň v této 
záležitosti. 
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Ing. Voráček: 
- Dotázal se, proč na dnešním zasedání není přítomen městský architekt 
 

p. starosta: 
- uvedl, že dnes se neprojednávají regulativy. S panem městským architektem  
má pravidelné konzultace každý pátek, bude s ním jednat o jeho přítomnosti 
na dalších zasedáních ZM. 
 

Ing. Novotný : 
– Kritizoval,že městský architekt nebyl přítomen na zastupitelstvu ani při 

projednávání regulativů a dnes zde opět  není. 
 

 Hlasování o protinávrhu Bc. Bárty: 

Zastupitelstvo města s ohledem k malému zájmu prozatím odkládá další 
prodej pozemků na RD v lokalitě Klafar III. 

Zastupitelstvo města ukládá radě města s ohledem k zásadním argumentům 
potencionálních zájemců přehodnotit umístění bytových domů v přímém 
sousedství s pozemky pro stavbu RD. Dále zastupitelstvo města ukládá radě 
města připravit aktualizované regulativy, které budou opatřeny možnými 
návrhy podoby domků a to včetně cílového řešení celého území této lokality. 

       Hlasování: Pro 9, proti 13, zdrž. 1 
       NESCHVÁLENO 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1. Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III, část C1 – ulice     

Hrnčířská v předloženém znění 

2. Vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou: 
pozemek p.č. 8026/1, orná půda ve výměře 890 m2 
pozemek p.č. 8027,    orná půda ve výměře 876 m2 
pozemek p.č. 8031,    orná půda ve výměře 824 m2 
pozemek p.č. 8032,    orná půda ve výměře 815 m2 
pozemek p.č. 8035,    orná půda ve výměře 810 m2 
pozemek p.č. 8037/5, orná půda ve výměře 774 m2 

v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III, část 
C1  – ulice Hrnčířská 

3. Regulativy pro výstavbu rodinného domu Klafar III, část C1 (ul. Hrnčířská) 
v předloženém znění 

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1 
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9.      Mat. 17/2016/STAR/8 

Zapojení města Žďár nad Sázavou do MA21 
Komentář k tomuto bodu podala Ing. Hana Půžová – jedná se o zapojení 
města Žďár nad Sázavou do mezinárodního projektu Místní agenda 21. Jedná 
se o to, že jednotlivá kritéria, která jsou nutná splnit, město ZR již zde dělá, 
proto je navrženo zapojení do tohoto projektu. Nenese to s sebou žádné 
finanční náklady, město může žádat Kraj Vysočina o finanční prostředky. 
 
p. starosta: 

- uvedl, že město  ZR následuje řadu měst, která se již do tohoto projektu 
již přihlásila, jedná se o věci, které se ve Žďáře již dělají. Pro město to 
nebude znamenat žádný náklad v případě, že se do MA 21 město přihlásí. 
Místní agenda 21 je věc, se kterou chce pracovat i MMR i v rámci 
koncepčních dokumentů. V tuto chvíli se jedná o to, že to co město ZR již 
dělá, by nyní dělalo koncepčně a s podporou v rámci MA 21. 

 
Ing. Zvěřinová: 
- Uvedla, že materiál by se měl schválit, nemá nic proti tomuto materiálu. 
- Dotázala se na to, kdo je  Ing. Půžová, jakou funkci zastává na MěÚ.  

 
p. starosta: 

- uvedl, že Ing. Hanu Půžovou požádal o zpracování tohoto materiálu, 
protože má zkušenosti s MA21 v rámci MAS Havlíčkův Brod. Ing. Půžová 
působí na MěÚ v rámci MAP pro vzdělávání, což je v rámci strukturálních 
fondů EU. 
 

Ing. Voráček: 
- Dotázal se na to, kdo je vyhlašovatelem projektu MA 21 a jaká je 

udržitelnost. 
 
Ing. Půžová: 
- Jedná se o mezinárodní projekt, k projektu se připojil i Kraj Vysočina. 
- Místní agenda je program, kdy město splňuje nějaké principy udržitelného 

rozvoje - práce s komunitou, veřejná projednávání, propagace zdravého 
životního stylu, ochrana životního prostředí. K tomuto programu se přiklání 
Kraj Vysočina v rámci programu Zdravá města, Zdravé školy  - Kraj 
Vysočina. V zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina se objevuje možnost 
každý rok žádat o finanční prostředky na tuto agendu. 

- Uvedla, že v současnosti nedokáže zodpovědět otázku týkající se  
udržitelnosti. 

 
 
 Ing. Voráček : 
 – uvedl, že mělo být materiálu uvedeno slovo „program“ místo slova „projekt“. 
 
 p. starosta: 
 - objasnil projekt místní agendy 21 
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 Ing. Novotný: 
- Uvedl, že předpokládá, že je to v rámci strategie udržitelnosti v rámci ČR, 

která je napojena na evropské projekty a programy a je možné čerpat 
finanční prostředky z EU.  MA 21 je pod gescí MMR, v dalším postupu  
vznikají na úrovni krajů a měst a obcí různé projekty, kterými se města 
zapojují do MA 21. Právě proto, aby města i kraje mohly čerpat otevřené 
projekty a granty, které budou vyhlašovány prostřednictvím MMR, tak se to 
řeší v rámci této agendy. 

- Neví o tom, že by Kraj Vysočina měl vyčleněnou finanční položku  pouze 
na  MA 21. Kraj toto podporuje, je zapojen v MA 21 spolu s ostatními kraji,  
ale je to v rámci udržitelnosti pod gescí MMR.  

 
 
p. starosta:  
- uvedl, že v rámci grantových programů Kraje Vysočina je vyhlašován 
grantový program Zdravý kraj a MA 21. Aby město mohlo z těchto grantových 
programů čerpat, musí ZM schválit zapojení do tohoto programu MA 21. 
 
Bc. Bárta: 
- Dotázal se, kdo bude MA 21 v rámci MěÚ koordinovat a zajišťovat.  
 
p. starosta: 
-  odpověděl, že je nutné vyčlenit  pověřeného zastupitele, což by byla  osoba 
starosty a z povahy věci kontaktní osobu, což je  komunitní koordinátor. 
 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení. 

 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zapojení města Žďáru nad 
Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA21). 

 
      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 
 

 
 

10.      Mat. 17/2016/ŠKS/8 
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 
S materiálem seznámila ZM vedoucí OŠKS Mgr. Lučková a podala komentář 
k navrženým dotačním programům na rok 2017. 
 
K tomuto neproběhla diskuse a zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních 
programů pro rok 2017 v předloženém znění: 
 
KULTURA 2017       860 tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2017       290 tis. Kč 
SPORT 2017              3 700 tis. Kč 
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ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017  800 tis. Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2017             1 790 tis. Kč 
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ       120 tis. Kč 
 
      Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0 
 
 

11. Různé 
 
p. starosta: 

 
- pozvánka na oslavu Dne boje za svobodu a demokracii spojenou s odhalením 

pamětní desky připomínající 17. listopad. Oslava a slavnostní odhalení 
pamětní desky proběhne 17. listopadu 2016 v symbolických 17.11 hodin na 
náměstí Republiky. Součástí oslavy bude hudební program a lampionový 
průvod s komentářem pamětníka událostí roku 1989 a bývalého kronikáře 
města Víta Bohumila Homolky. Lampiony a svíčky je třeba si zajistit dle vlastní 
potřeby a uvážení. 

- Pozvánka na přivítání adventu s rozsvícením vánočního stromu v neděli 27. 
11. 2016 od  16.00 h na nám. Republiky – program: vystoupení pěveckého 
sboru FONS, rozsvícení vánočního stromu cca v 16.45, vypouštění balónků 
s dopisem pro Ježíška. Během akce bude podáván teplý čaj přímo z polní 
kuchyně ve vlastnictví města Žďár n.S. 

- Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 15. 12. 2016  v 16.00 h 
 
 

Pan místostarosta: 
- Pozvánka na veřejné projednávání: 

Transformační bydlení na obchodním učilišti ve ZR 3 dne 23.11. v 17.00 
Strategický plán pro soc. začleňování  29. 11. v 18.00  na obchodním 
učilišti ZR 3 
Místní plán inkluze – 7. 12. 2016 v 17.00 kavárna U Tety Hany. 
 
 

- Po semináři zastupitelů obdrželi zastupitelé dokument, který se bude 
schvalovat na posledním zastupitelstvu letošního roku. Případné 
připomínky zastupitelé mohou směřovat na p. Kateřinu Navrátilovou, 
manažerku Strategického plánu soc. začleňování. 

 
 
p. Miklík: 
- požádal o termín zasedání zastupitelstva v prosinci 2016: 
 
p.starosta  
– uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva byly členům ZM předloženy termíny 
zasedání ZM a RM pro příští rok.  Požádal p. Bublánovou o to, aby znovu rozeslala 
termíny zasedání ZM na příští rok. 
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Mgr. Herold: 
- dotaz na vedoucího městského policie - v dotazovně se dočetl, že pokud rakety a 
dělobuchy občan odpaluje  v době denní a  na svém vlastním pozemku, tak  si může 
tyto ohňostroje pořádat a  že to město nemůže zakázat – dotázal se, zda je tomu 
skutečně tak? 
 
Mgr. Kunc: 
- K dotazu Mgr. Herolda uvedl, že lze regulovat pouze veřejná prostranství 

veřejnými vyhláškami. 
- Pokud by docházelo k rušení nočního klidu, tak může MP zasáhnout, jinak si 

může majitel na svých pozemcích pyrotechniku používat. 
 
Mgr. Herold: 
- Požádal pana starostu, aby pan starosta předložil ZM veškeré dohody o 

provedení o práce a veškeré dohody o pracovní činnosti, které uzavřelo město od 
ledna až dosud se všemi občany. V tomto seznamu bude uvedeno jméno a 
příjmení osoby, se kterou dohoda byla uzavřena, účel dohody, časový úsek, 
finanční částka . 

 
Mgr. Brychta: 
- Vyzval vedení města k činnosti v tom hlavním, co by mělo vedení města dělat a to 

je snažit se maximálně přispět k zajištění zaměstnanosti ve městě. Toto bude 
neustále připomínat a prosazovat.  

- Kritika navyšováním počtu zaměstnanců na radnici, s čímž nemůže jako 
pravicový politik souhlasit. 

- vrací se k článku Ing. Novotného z říjnových Žďárských novin na téma co se 
nedaří ve městě prosadit. S názorem Ing. Novotného ve Žďárských novinách 
souhlasí. Doplnil by to tomu to, že se nedaří hlavní věc a to příprava pozemků pro 
další zaměstnanost ve Žďáře. Jednal s vedením firmy Cooper Standard 
Automotive, vedení firmy bylo nespokojeno s tím, že se ve ZR nepodařilo zajistit 
ve ZR pro ně pozemky. Uvedl, že firma Cooper Standard Automotive staví nový 
objekt v Bystřici n. P. Firma má zájem být ve Žďáře n.S., protože mají dobrou 
zkušenost s morálkou, fundovaností zaměstnanců ze Źďáru a okolí.  Vyzval 
vedení města k tomu, aby pro tuto záležitost začalo něco dělat. Před komunálními 
volbami v r. 2018 se bude hodnotit, co se podařilo. Osobně bude vedení města za 
jejich činnost v tomto volebním období hodnotit před komunálními volbami v r. 
2018.  

- Dále požádal vedení města, aby se zamyslelo nad tím, co se děje s našimi 
firmami, které dlouhodobě pracovaly pro město, ať je to např.  Zahrada Vysočina, 
která musela propustit 15 lidí, protože  neobstála v konkurzu, kde vyhrála firma za 
dumpingové ceny a podle toho také ta práce nové firmy vypadá. Další firma  
ODAS  - p.  Odvárka prodal svoji firmu firmě AVE z důvodu, že již nechtěl 
podstupovat výběrové řízení a obávat se o osud firmy a lidí, které zaměstnává a 
kdy pro město ZR odvedl za 25 let kus dobré práce. Osobně o tomto s panem 
Odvárkou mluvil. To je další ukázka toho, jak cizí firmy a cizí lidé dělají pro město 
práci a místní lidé nebudou mít práci.  

- Požadavek na vedení města, aby na každém zasedání zastupitelstva města 
informovalo zastupitele o činnosti a postupu ve věci přípravy pozemků pro 
rozšíření průmyslové zóny a tím zaměstnanosti ve městě.  
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p. starosta: 

 Uvedl, že pozemky, které měly být nachystány pro investice typu Cooper, 
nebyly nachystány předchozím vedení města, předchozí RM a ZM. Na zájem 
fa Cooper okamžitě současné vedení města reagovalo, snažilo se najít řešení, 
které by vyhovovalo, bohužel vzhledem k atypickému požadavku na délku 
technologie továrny, nebylo možné najít vhodný pozemek a nebylo možné 
v tak krátké době reagovat dle požadavku firmy Cooper. Město Bystřice n.P. 
mělo kapacitu ve své průmyslové zóně. Osobně je pro něho důležité, že ta 
investice firmy Cooper zůstala v regionu, Bystřice n. P. trpí nezaměstnaností 
více než ve ZR. Lidé z Bystřice n. P. jezdí za prací do ZR, rovněž tak mohou 
lidé ze Žďáru jezdit do Bystřice n. P. v případě, že by byl zde nedostatek 
pracovních příležitostí. Vedení města je s firmou Cooper v těsném kontaktu. 
Upozornil pana Brychtu na to, aby přemýšlel o tom, co zde veřejně řekl, 
protože o některých věcech bylo vedení města požádáno, aby je nešířilo, 
nicméně již se tak stalo… Město je informováno o záměrech firmy Cooper, 
p.ředitel Barák se zúčastnil zasedání RM v září t.r. Zájmem je snažit se 
scelovat pozemky, aby město bylo připraveno na případnou podporu 
z Czechinvestu na vybudování infrastruktury v této průmyslové zóně. Je nutné 
říci, že podpora z Czechinvestu nebude směřována do průmyslové zóny, 
pokud tam město nebude mít pozemky. To znamená, že první kroky jsou 
směřovány k tomu, aby město tyto pozemky získaly. Při nástupu nového 
vedení města tyto pozemky v průmyslové zóně nebyly, proto není možné 
z tohoto obviňovat nové vedení města. 

 K zakázce na veřejnou zeleň uvedl, že výběrem nové firmy na veřejnou zeleň 
je úspora 40-50 % na ceně oproti původnímu kontraktu se Zahradou 
Vysočina. Osobně si myslí, že Zahrada Vysočina ani 15 zaměstnanců neměla.  

 Uvedl, že zde od p. Brychty zazněla obvinění, která nejsou reálně podložena. 
 
 
Bc. Bárta: 

- Pochválil vedení města a radu města, že přijala nový organizační řád 
města 19. 9., kde v budoucnu zastupitelstvo města bude mít přehled o 
schválených dohodách a úvazcích, všechny tyto údaje najde 
v rozklikávacím rozpočtu a to v pozici útvaru projektu a marketingu, který 
byl nově zřízen a zakotven do organizační struktury města.  Minulý týden 
byl seminář ZM za hojné účasti 17 zastupitelů, ale v návrhu rozpočtu na r. 
2017 neviděl položku tohoto útvaru. Dotaz na to, jak je specifikována 
položka samostatného útvaru, vznáší požadavek, aby do rozpočtu byla 
tato položka zakotvena. 

- Uvedl, že v předchozích radách města byla schválena pravidla výkonu 
funkce ředitelů a ředitelek mimoškolských PO. Osobně tento krok 
nepovažuje za šťastný a to z několika důvodů. Do této chvíle měla RM 
vždy na každém zasedání možnost případně odvolat řed. PO, pokud 
k tomu bude mít skutečně důvod. V tuto chvíli se město pouští na tenký 
led, zpětně se mění podmínky vypsaných VŘ, na základě kterých byli tito 
lidé do svých funkcí přijati a to osobně nepovažuje za nejšťastnější a 
pokud měl možnost seznámit se s podmínkami, které vedly k přijetí těchto 
pravidel, tak nástroje k naplnění cílů byly dosud dostatečně zakotveny. 
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Tato pravidla nejsou úplně v pořádku a přirovnávat jejich vznik k tomu, že 
RM má jednou za šest let možnost  měnit ředitele ZŠ, nepovažuje za dobrý 
postup.  

- velmi ocenil, že žďárské náměstí, se dostalo mezi 50 finalistů z téměř 500 
přihlášených na cenu za českou architekturu za r. 2016 – dotaz, jak město 
uspělo v tomto finále? 

 
p. starosta: 

 uvedl, že v ceně za architekturu město ZR s náměstím neuspělo, projekt 
nepostoupil do užšího hodnocení. 
 

 K hodnocení ředitelů PO – byla tendence sjednotit podmínky v této oblasti 
s podmínkami, které mají ředitelé školských organizací a hlavně zajistit 
koncepční přístup fungování PO, na základě nějaké strategie, nějakých 
ročních cílů, zajistit objektivní přístup k hodnocení.  

 
 
Ing. Klement: 

 Uvedl, že rada města sice v září 2016 schválila organizační strukturu MěÚ 
od 1.1.2017, dojde ale ještě ke změně, zásadní skutečností bylo to, že 
Ing. Jiří Matoušek vyhrál výběrové řízení na personalistu. Projekty města 
jsou rozděleny do tří základních oblastí – sociální oblast, která je aktuálně 
hlavním tématem sociálního začleňování s manažerkou Kateřinu 
Navrátilová, školství – zde se pracuje na  MAP vzdělávání, ORUP 
spolupracuje na částech  tvrdých projektů. Referent pro projekty by měl 
pracovat v úzkém kontaktu s ORUP a ostatní projekty - MAP a Strategický 
plán – budou položkou rozpočtu. Zbylé zaměstnance, aby se nevytvářely 
paralelní struktury,  je třeba sjednotit do jedné skupiny. 

 
 
 
Bc. Bárta: 

- Poznamenal, že doufá, že to není to, že by někoho vyděsilo, kolik by se 
v tomto útvaru objevilo na rok 2017 finančních prostředků na rozpočet této 
položky.  

 
Ing. Klement  

 uvedl, že žádné číslo nikoho nevyděsilo, pouze pozice komunitního 
koordinátora je nové místo, ostatní místa jsou projektové záležitosti, svým 
rozpočtem a zařazením se zásadně  neprojeví na rozpočtu. 

 
p. starosta: 

 uvedl, že tyto pozice jsou do určité míry sanovány z EU a jsou časově 
omezené. 
 

Ing. Voráček: 
- Vyslovil naději, že pro příští rok bude schválen rozpočet i s položkou 

SMART CITY a že to povede k tomu, že veřejné osvětlení bude již 
výhradně moderního typu. Smetanova ulice byla nedávno rekonstruována 
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a jsou na ní bohužel  stále klasické zdroje. Připomínka k Neumanově ulici 
– horní a spodní přechod pro chodce je dobře nasvícen technologií LED, 
ale na prostřední přechod již zřejmě nezbyly prostředky. Doufá, že na 
Vodojemu budou projekty veřejného osvětlení výhradně s novou 
technologií. 

- Uvedl, že na stránkách Občasníku EU je fotografie z našeho města, na 
které sekačka  seče trávu i na sněhu – článek je pod názvem Levná firma 
seče trávu ve ZR i v zimě. Citoval  z tohoto článku. (viz audiozáznam).   

- Dotaz na exekuci vedenou proti firmě, která zajišťuje údržbu veřejné 
zeleně. 

 
p. starosta: 

- uvedl, že Občasník  EU není nějak registrované medium. Osobně vyzýval 
pisatele, aby v případě, že píše o našem městě, si vyžádal stanovisko 
vedení města. Nebyl osloven tímto pisatelem v této věci. 

 
Ing. Kadlec objasnil situaci ve věci sečení zeleně ve ZR v aktuálním období. 
 
Ing. Zlesák: 

- reagoval na slova Mgr. Brychty, který rozváděl diskusi o některých firmách, 
které dříve zajišťovaly služby pro město.  Uvedl, že Mgr. Brychta se vlastně 
doznal k tomu, že zde byly firmy, které byly schopny fungovat pouze tehdy, 
pokud měly klientelistické podmínky, nebyly soutěženy, díky tomu město 
tratilo miliony korun – to je velice zajímavá informace od Mgr. Brychty a je 
to zajímavá informace pro orgány činné v trestném řízení, protože tak, jak 
to řekl pan Brychta, tak tyto firmy byly protěžovány a nebyly a nejsou 
schopny fungovat v tržním prostředí. Upozornil na to, aby p. Brychta vážil 
slova. 

 
 
p. starosta:  

- objasnil dotaz  Ing. Voráčka – záležitost exekuce u firmy zajišťující údržbu 
veřejné zeleně – exekuce nebyla veden vůči firmě, ale vůči  jednomu 
společníkovi firmy –  tato exekuce je již v současné době ukončena, 
neexistuje. Na dotaz JUDr. Jirmana z minulého zasedání zastupitelstva 
v této věci byla Ing. Kadlecem odeslána JUDr. Jirmanovi odpověď.  
 

MUDr. Černý: 
– uvedl, že vyjádření Mgr. Brychty svědčí spíše o postupující progresi 

dezintegrace osobnosti tohoho pana magistra. Rada města se pozemky 
pro Cooper zabývala, p. Barák byl na jednání RM, diskutovali o tom. 
Minulost byla v této věci velice smutná, protože město ztratilo v minulosti 5 
let v záležitosti pozemků pro rozvoj firmy v průmyslové zóně. Přesto se 
nyní město snaží s fa Cooper co nejvíce spolupracovat. Osobně jednal 
s JUDr. Prokopovou, která má vše připraveno, odpracovala na této 
záležitosti velký kus práce. Dr. Prokopová se účastní jednání, vč. dnešního 
jednání s paní Novákovou z  fa Cooper.  
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– Může odpovědně sdělit, že město a JUDr. Prokopová dělá maximum a 
dělá toho opravdu hodně,  aby pro firmu Cooper  a její další rozvoj bylo 
město seriózním partnerem.  
 

Bc. Bárta: 
- Dotázal se Dr. Černého, zda nezapomněl na to, že v minulém volebním 

období byl součástí vedení města tím, že byl zapojen v koalici za stranu, 
kterou nyní v radě města reprezentuje. 

 
MUDr. Černý: 

- K poznámce Bc. Bárty uvedl, že kdo chce, vnímá to, že někdo je zastupitel 
a někdo je placený uvolněný místostarosta. K záležitosti jednání o 
územním plánu s konkrétní firmou musí dát impuls a směr uvolnění 
zastupitelé města a rada města. Uvedl, že Bc. Bárta neustále kritizuje, ale 
nepřišel ještě s něčím pozitivním či konstruktivním, aby přiložil ruku k dílu. 
 

Ing. Zvěřinová: 
- Ohradila se k poznámce, že minulé vedení města nic nedělalo v této 

záležitosti. I v minulosti měla Dr. Prokopová v tomto směru dost práce, 
proběhla řada jednání, jednalo s ministerstvem financí, ministerstvem 
průmyslu, sháněly se finance pro tento rozvoj. Nebylo jednoduché držet 
rezervu pro rozvoj fa Cooper, přicházely jiné firmy, které také chtěly 
pozemky. Firma Cooper je strategická firma a měla na město dveře 
otevřené.  Město chtělo mít poměrně  stabilní zaměstnanost, chtělo do ZR 
dostat firmy, které budou dobře platit. Vysoká míra zaměstnanosti ve ZR 
se nezrodila z ničeho, obrovská průmyslová zóna se postupně budovala 
vč. Brněnské a minulé vedení činilo všechny potřebné kroky. Každá firma 
měla dveře na radnici otevřené, mohla vždy s vedením města jednat a 
vedení města s firmami jednalo. Snaha musí probíhat kontinuálně, ať sedí 
na radnici kdokoli.  Může říci, že v této věci na radnici  v minulosti nikdo 
„nespal“. 
 

 
p. starosta: 

- uvedl, že předchozí vyjádření byly reakcí na sdělení, že se v této záležitosti 
nyní nic nedělá. Plně souhlasí s větou, kterou řekla Ing. Zvěřinová o 
kontinuální spolupráci bez ohledu na politické zařazení. To by velice uvítal. 

 
Dr. Černý : 

- uvedl, že reagoval na lživá obvinění Mgr. Brychty, který řekl, že město nic 
nedělá pro konkrétní výkupy pozemků na rozšíření průmyslové zóny 
konkrétně pro firmu Cooper. Naplňování průmyslové zóny vč. zóny na 
Brněnské  historicky nikdo nezpochybňuje.  V konkrétní situaci pro firmu 
Cooper opravdu nebyly pozemky připraveny na začátku tohoto volebního 
období. Nyní se město snaží udělat maximum pro to, aby se tato situace 
změnila, i když jednání s vlastníky pozemků jsou složité.   
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Další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Pan starosta města ukončil 17. zasedání 
zastupitelstva města v 19.00 h. 
 
 
 
       Mgr. Zdeněk Navrátil v. r. 
 
 
 
 
 
Zapsala: I. Bublánová 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 

 

 

 

 

…………………………….    ............................................ 

  Mgr. Zdeněk Navrátil                        Ing. Josef Klement 

       starosta města                      místostarosta města 

 


