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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

z 18. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne 15.12.2016  

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

Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  18. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis ze 17. zasedání ZM byl 
ověřen  a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 17 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 18. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je   
26  a zastupitelstvo města je usnášeníschopné.   
 

Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 
omluvila členka zastupitelstva města p. Šárka Vidergotová. 

Dále se omlouvá z  dnešního zasedání zastupitelstva se omlouvá ředitel PO Active-

SVČ Mgr. Luboš Straka – služební cesta Praha 

 
Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
p. Jaroslava Miklíka, p. Mgr. Ondřeje Vykoukala. 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

Ing. Zdeňka Štursu a  MUDr. Jana Mokříše 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
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Schválený program  18. zasedání zastupitelstva města  

Pan starosta navrhl úpravu pořadí programu a to předsunutí bodu Strategický plán 

sociálního začleňování jako bod č. 1.  Pořadí dalších bodů programu zůstává ve 

stávajícím pořadí. 

 

Další požadavky na úpravy programu nebyly vzneseny, pan starosta nechal hlasovat 

o upraveném programu 18. zasedání ZM: 

PROGRAM: 

1. Strategický plán sociálního začleňování 

2. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 

3. Rozpočet města na rok 2018 

4. Darovací smlouva – Nemocnice Nové Město na Moravě 

5. Dodatek veřejnoprávní smlouvy 

6. Majetkoprávní úkony 

7. Rozpočtové opatření č. 7/2016 

8. Různé 

   

Hlasování:  Pro 18, proti 5, zdrž. 3 

 

1. Mat. 18/2016/OS/3 
Strategický plán sociálního začleňování 
Za Agenturu sociálního začleňování se ujal slova p. Kahánek, který představil 
předložený návrh Strategického plánu sociálního začleňování (dále jen SPSZ). 
Pět témat vychází z memoranda, které ZM schvalovalo v únoru 2016, jedná se o 
základní cíle a priority SPSZ a to: Rodina a sociální služby, bezpečnost, 
zaměstnanost, vzdělávání, bydlení.  Samotná tvorba SPSZ spočívá v práci 
pracovních skupin. V pracovních skupinách se projednalo 46 hodin diskuse. 
SPSZ vznikal i na základě individuálních konzultací.  Strategický plán sociálního 
začleňování byl dne 9. 11. 2016 projednán v Komisi prorodinných aktivit, sociální 
a zdravotní, komise doporučila RM schválení. Strategický plán sociálního 
začleňování je důležitou podmínkou, aby město Žďár nad Sázavou mohlo čerpat 
finanční prostředky z Koordinovaného přístupu k vyloučeným lokalitám. 
Podmínkou je, aby všechny projekty a podklady byly dobře zpracovány a aby 
vycházely z potřeb a naplnění SPSZ. Součástí materiálu je i Místní plán inkluze. 
SPSZ a jeho struktura je standardní, obsah představuje aktéry, způsob 
spolupráce, Uvažuje se o zřízení pozice krizového manažera. 
Ve spolupráci města s agenturou čeká složitá projektová část, Úřad vlády bude 
pomáhat s projekty. Mimo projektové činnosti by rádi pokračovali v tematických 
přednáškách, diskusích, workshopu, chtějí do tohoto procesu zapojit co nejvíce 
lidí. Členové ZM byli předběžně s tvorbou a výstupy SPSZ seznámeni na 
semináři pro členy ZM dne 3. 11. 2016 za účasti zástupců Agentury pro sociální 
začleňování. Dne 28.11.2016 za účasti zástupců „Agentury“ projednala SPSZ 
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rada města a doporučila ZM schválit Strategický plán sociálního začleňování vč. 
Místního plánu inkluze. Dne 29.11.2016 bylo veřejné projednání těchto 
dokumentů s občany města. 
 
DISKUSE: 
 
p. starosta: 
- uvedl, že se jedná o výsledek  tři čtvrtě roku práce. Je rád, že výstupy jsou věci, 
které navazují na činnosti města, které již nyní realizuje a dále je rozvíjí. Všem, 
kteří se na přípravě SPSZ podíleli,  poděkoval a doporučuje SP ke schválení. 
 
Ing. Klement: 
- Poděkoval všem pracovním skupinám, které se účastnily na práci SPSZ. 

Tento dokument dává možnost dosáhnout na alokované prostředky, řada věcí 
lze za podpory OP zaměstnanost a OP pro rozvoj realizovat. 

- Seznámil s genezí tohoto dokumentu. Jednání a debat k tomuto dokumentu 
bylo vedeno dostatek a je připraven ke schválení. 

 
Ing. Novotný: 
- Upozornil na to, že je třeba si vzpomenout na to, že se z části ZR 3 chtěla 

udělat vyloučená lokalita. Tato část vyloučené lokality se schválila, hlasovalo 
se pro memorandum, nyní je předložen SPSZ, který osobně podpoří, je to  
logické vyústění toho, co zde již bylo odhlasováno. Uvedl, že to ale 
neznamená to, že podpoří všechny projekty a aktivity, které z tohoto SP 
plynou. 
 

Ing. Zvěřinová: 
- Je dobře, že tento dokument se soustředil také na děti. I v minulosti se s touto 

problematikou pracovalo, pomáhala Oblastní charita i jiné organizace. Začíná 
nová etapa, je třeba to posunout dále. Hodně diskutovaným bodem je právě to 
bydlení. Upozornila na problém bezdomovců ve městě. Bylo by velmi dobré, 
kdyby i tato skupina se uplatnila právě v tomto programu. Nesouhlasí 
s některými lokalitami, které byly vybrány, protože již nyní jsou zatíženy 
umístěním problematických zařízení.  

-  Přiklání se k tomu, že dnes je potřeba schválit tento dokument,  je to rámcový 
program.  
 

Ing. Klement: 
-  Dotaz na Ing. Zvěřinovou, zda se má lokalita ZR 3 rozmělňovat v rámci této 

problematiky. 
 
Ing. Zvěřinová: 

- Uvedla, že každá lokalita musí být velmi citlivě posouzena z různých aspektů. 
Nelze vyjmout z jiné lokality a nahustit do jiné lokality. Bude to předmětem 
velké diskuse u každého projektu.  
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Ing. Klement: 
- K vyjádření Ing. Zvěřinové uvedl, že všech tyto záležitosti budou projednávány 

a pečlivě diskutovány s občany města. 
 

Bc. Bárta: 
- Dotaz, zda tak, jak je  navrženo ve SPSZ, tak to bude realizováno? 
- Dotaz, zda může dojít k nějakým úpravám SPSZ, doplnění, aktualizaci, 

protože vývoj se může v některých věcech někam posouvat. 
- K diskusi je i to, zda má město do tohoto zařazovat svou PO Sociální služby 

města. Pozice koordinátora by měla být mimo zařazení do MěÚ a zda 
skutečně dojde k nějakému propojení v síťování – subjektů,  které se na tomto 
v dané oblasti  podílejí, je dost – obává se, zda nebude v síťování  docházet 
k možné duplicitě a zda nebude docházet k nedostatečné výměně informací 
v této oblasti. 

 
Ing. Krábek, vedoucí sociálního odboru: 

- K dotazům Bc. Bárty: 
Schvalování memoranda  - bylo uvedeno mj., že každý rok bude SPSZ 
vyhodnocován a aktualizován dle potřeby.  Práce v lokálním partnerství a 
jednotlivých pracovních skupin -   budou pracovat i nadále, budou činnost 
vyhodnocovat. Nebude vše zřizovat město, krizový manažer by měl být 
pracovník neziskové organizace. Je to návrh možností, které jsou finančně 
otipovány a dává se finanční požadavek na financování jednotlivých aktivit. Na 
jednotlivé výzvy budou zpracovávány projekty, je tam spolupodíl města -  vždy 
to bude schvalováno v zastupitelstvu města. Projekty budou podávat i 
neziskové organizace, případně  příspěvkové organizace města. 
 
 

p. Kanáhek: 
- uvedl, že bude využíván v rámci SPSZ dotační titul Ministerstva vnitra na věci, které 
nejdou hradit z operačních programů. Dále bude snaha využít dotační titul MŠMT na 
problematiku prevence rizikového chování na školách.  
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování, včetně 
Místního plánu inkluze, který je integrální přílohou dokumentu. 
 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 

2. Mat.18/2016/KS/6 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
Komentář k tomuto bodu podal vedoucí odboru KS Ing. Jaroslav Kadlec: 
- Dosud platná vyhláška osvobozuje částečně od poplatku obyvatele satelitních 

obcí na 50% poplatku z důvodu toho, že obyvatelé těchto částí města nemají 
možnost uložení biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Nová 
vyhláška, která je dnes ZM předložena, tuto záležitost řeší. Po diskusi 
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s osadními výbory a obyvateli místních části, se dospělo k tomu, že Stržanov, 
Veselíčko a Radonín chtějí plně využívat systém v plném rozsahu a obyvatelé 
budou platit plný poplatek.  

- Obyvatelé Mělkovic se rozhodli využít možnosti domácího kompostování a o 
BRKO se postarají sami. Zároveň zvýšeným tříděním využitelných složek 
komunálního odpadu sníží množství produkovaného směsného KO a tím sníží 
četnost vývozu z 52 na 26 za rok.  

- Po kalkulaci nákladových položek vychází,  že obyvatelé Mělkovic budou platit 
430 Kč/osoba/rok.  

- Radou města byla tato vyhláška doporučena ZM ke schválení. 
 

DISKUSE: 
 
p. starosta: 
- poděkoval obyvatelům  Mělkovic za to, že chtějí jít do pilotního projektu s městem, 
kde se zavazují ke kompostování, jsou to významné úspory pro město. V tuto chvíli 
je podána žádost na OPŽP na 180 kompostérů, které by měly být pro  Mělkovice i 
pro zájemce individuálního bydlení ve ZR. Znamená to úsporu pro město. Uznatelné 
náklady jsou od 1. 1. 2017. 
 
Ing. Zvěřinová: 

- Dotaz, jak bude řešeno to, že se dodávka kompostérů opozdí a  zároveň už 
poroste tráva a obyvatelé budou platit poloviční částku. Zná hodně případů, 
kdy se dodávky kompostérů z letošního roku, prodlužují do poloviny příštího 
roku. Upozornila na tuto možnost.  

 
Ing. Kadlec: 

- V projednaném rozpočtu, který projednával i finanční výbor, je alokována 
částka na pořízení kompostérů, které budou nyní pořízeny a potom budou 
finančně vyrovnány. 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
       
       Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

 
 

3. Mat.18/2016/OF/2 
Rozpočet města na rok 2017 
Komentář k předloženému návrhu rozpočtu města na rok 2017 podala vedoucí 
finančního odboru  Bc. Jitka Vácová vč. počítačové prezentace materiálu. 
 
DISKUSE: 
Ing. Novotný: 
- Uvedl, že rozpočet byl velmi obecně představen, velmi stručně 
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- Má obecné poznámky k rozpočtu, který je deficitní, ale to není nic, co by bylo 
problematické. Z obecného hlediska je dobrá doba, je ekonomický růst, před 
poslední tranší je naplněn rozpočet pro letošní rok, to je pozitivní věc. V tomto 
případě, kdy je ekonomický růst, predikovat do rozpočtu úvěr, dle jeho názoru 
není dobré řešení. Ale pokud město chce mít investice, snaží se hledat 
prostředky a rozhoduje se u konkrétních projektů o financování, řeší se to 
úvěrem. V době ekonomického růstu připravit rozpočet tak, že je dorovnáván 
úvěrem, není dobře. Bylo by správné dorovnat ho našetřenými prostředky 
z minulosti. Město si má vzít výhodný úvěr, ale až tehdy, pokud to v čase bude 
nutné na konkrétní projekt, např. z projektu EU, kdy se část finančních 
prostředků vrátí. Taková úvaha by byla správná i vzhledem k tomu, že 
ekonomický růst bude i příští rok. Predikovat úvěr pro vyrovnání příjmů a 
výdajů do rozpočtu města není dobré řešení. Předpřipravené investice jsou 
rozloženy do několika let a může to do budoucna znamenat problém, může se 
stát, že nové ZM a nové vedení města za dva roky může stát před  
problémem, že nebude mít na účtu našetřeno 70 mil. Kč, které jsou na účtu 
nyní a že bude mít úvěry a budou rozjety investice, které budou mít před 
sebou další financování a budou se hledat další prostředky na zafinancování 
naplánovaných investic. Diskutovali o tom, zda navrhnout usnesení, které by 
do fondu města zavádělo velmi striktně usnesení, které by zavazovalo striktně 
převod finančních prostředků tak, abychom nejenom fin. prostředky užívali, 
když je neumíme zhodnocovat, ale aby se tam nějaké fin. prostředky v době 
ekonomického růstu převáděly. Domnívá se, že takto striktně zavazovat RM 
nemá smysl.  
 

- Předložil návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby v případě příznivého vývoje 
daňových příjmů nad rámec rozpočtu roku 2017 navrhla zastupitelstvu města  
převod finančních prostředků až do výše 50 mil. Kč do Fondu správy 
finančních prostředků. 

        
  

Ing. Klement: 
- Poděkoval vedoucí p. Vácové a všem zastupitelům, kteří se podíleli již od 

počátku listopadu na přípravě návrhu rozpočtu. Předložen je i se zmíněným 
úvěrem. Absolvoval seminář, rovněž i paní Vácová tento seminář absolvovala, 
na kterém  kde byli zástupci Ministerstva financí a bylo na přímý dotaz, zda je 
dobré přijímat úvěr, bylo zástupci MF odpovězeno, že je výhodné si vzít úvěr. 
Úrokové sazby jsou nezvykle nízko. Do roku 2014 město mělo dluhovou 
služby kolem 4 – 4,2 %. To je jistý poměr, který vypovídá o velikosti finančních 
prostředků, které se mají splatit oproti rozpočtu města. V průběhu r. 2015 se 
snažili co nejméně zatížit fond správy fin. prostředků, pro příští rok z tohoto 
fondu navrženo pouze 5 mil. Kč čerpání z tohoto fondu. Přijatým úvěrem by se 
řešilo několik akcí. Ing. Novotný řekl několik nepřesných informací, nejedná se 
vesměs o dlouhodobé akce. Jedinou dlouhodobou akcí pro čerpání úvěru je 
akce Vodojemu. Vodojem je dlouho odkládána investice, která nebyla 
projekčně připravena v komplexnosti sítí.  Byl záměr zahájit tuto rekonstrukci 
Vodojemu ulicí Kavánovou a Mánesovou, cca 10 mil.Kč. Tato investice není 
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konečná a bude pokračovat i v dalších letech. Dále je do tohoto zahrnuta 
výstavba na Klafaru, cca  22 mil.Kč, od příštího roku by se měla výrazně 
naplňovat příjmová složka, kdy je záměr prodávat více pozemků.  Další 
jednorázovou položkou, na několik let to bude finální etapa, je  rekonstrukce 
kina 10 mil. Kč. Celkem je to tedy oněch 40 mil. Kč. 

- S pečlivostí řádného hospodáře se snažili připravit rozpočet města, předložit 
návrh o přijetí úvěru, aby byl dostatek krytí finančních prostředků ve fondu 
správy fin. prostředků k tomuto úvěru a z predikce na roky 2017, 2018 a 2019 
by neměla překročit dluhová služba 3 %. Dle jeho názoru je doba utrácení 
z fondu správy fin. prostředků již za námi. Nyní je snaha, i dle návrhu 
z posledního zasedání ZM a z finančního výboru směrem k finančnímu 
odboru, aby se našla cesta jak zhodnocovat  fin. prostředky  uložené ve fondu 
a zároveň zapojit úvěr v dobu, kdy je to výhodné. 
 

Ing. Novotný: 
- Uvedl, že neřekl, že všechny investice jsou dlouhodobé akce, ale u některých 

akcí se dají předpokládat etapy, když je u nich označení I. etapa  - např. u 
sportovišť, Vodojem atd. 

-  Ing. Klement uvedl, že se předpokládá, že dluhová služba nebude vyšší než 
3%. V rozpočtovém výhledu je uvedeno, že v roce 2018, 2019 se předpokládá 
dluhová služba 3,2 %, 3,4 %.  Vyrovnávat rozpočet dopředu úvěrem je špatně, 
nejlepší je dluhy nemít.  Příští rok by se mělo diskutovat dle vývoje investice 
Vodojemu, zda si vzít úvěr na tuto akci.  
 

Ing. Klement: 
- Uvedl, že za čísly, která uvedl, si stojí. Zájmem není se dostat na dluhovou 

službu, která byla v letech 2012-2014 a dostala se až k 5 %.  Na semináři 
vyslechl doporučení, ale tento rozpočet je rozpočtem našeho města. Myslí si, 
že zapojení 40 mil. úvěru není ničím neobvyklým, konalo se to tak již 
v minulosti. Dnes je ta pravá chvíle přistoupit k úvěru. 

 
Ing. Novotný: - tech. poznámka: 
- Uvedl, že nemá žádné výpočty dluhové služby – vychází z přílohy č. 3 

materiálu 18/2016/OF/2 , což je rozpočtový výhled na léta 2017-2021, který je 
dnes předkládá ke schválení. Vychází z čísel, o kterých má dnes jako 
zastupitel hlasovat v rámci rozpočtového výhledu 2017-2021. 

 
Ing. Mrkos: 
- Uvedl, že pokud se plánuje rekonstrukce Vodojemu, zodpovědně si dnes buď 

naplánujeme úvěr nebo alternativně příští rok bude navrhováno rozpočtové 
opatření. Dle jeho názoru je transparentnější způsob ten, který se volí dnes.  
Vzít si úvěr je výhodnější. 

 
Ing. Zvěřinová: 
- K položce vodního hospodářství 3,4,5 – upozorňuje na to, že některé položky 

jsou hodně nízké a musí se počítat s tím, že budou navrhována rozpočtová 
opatření, tyto částky stačit nebudou.  V průběhu roku se k těmto položkám 
bude nutno vrátit. 
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Mgr. Herold: 
- Dotaz – položka 400 tis. Kč na autobusové čekárny – zda v této položce je 

zahrnuta výstavba autobusové čekárny MHD, o které diskutuje s odborem 
komunálních služeb již 6 let – je to čekárna u České spořitelny, kde je velká 
frekvence občanů a nemají se kde schovat v případě špatného počasí. 
V diskusi byla s odborem komunálních služeb  i čekárna MHD u urnového 
hřbitova, která jíž byla realizována a za což děkuje. 

- Dotaz – položka sečení a údržba zeleně - když byly vybírány firmy na sečení 
zeleně, tak na sečení byla vybrána firma za částku 2 530 750 Kč, na údržbu 
zeleně firma za cenu 1 713 095 Kč. V návrhu rozpočtu na r. 2017 je na sečení 
daná částka 5 500 tis. Kč a na údržbu zeleně 3 560 tis. Kč, celkem je to 
nadhodnoceno  o 4 817 259 Kč. Pochopil by navýšení celkem o 1 mil. Kč jako 
rezerva, ale proč je to oproti výsledkům výběrového řízení navýšeno téměř o 5 
mil. Kč?  

 
Ing. Kadlec: 
- Odpověděl, že čekárna u České spořitelny na Havlíčkově náměstí není 

zahrnuta v rozpočtu, počítá se rekonstrukcí náměstí i na druhé straně cca  do 
4 let, pak bude čekárna vybudována. Město ovšem není vlastníkem pozemku, 
na kterém by mohla čekárna vzniknout. Situace je složitější, ví o potřebě 
čekárny, provizorní řešení v současné době není vhodné. Je si vědom, že tato 
čekárna je v daném prostoru potřebná. 

 
- K vysoutěženým cenám výběrového řízení – konečná částka, kterou Mgr. 

Herold uvedl, je trochu závadějící. Soutěžilo se u sečení za 1m2 jednotlivé 
třídy údržby, hektary byly jasné, ale rozmezí počtu sečí určí klimatické 
podmínky. Může se jednat o 3 seče, může se  ale jednat  i o 7 sečí.  Financí je 
tam více i z důvodu, aby se počet sečí zvýšil, proto by mělo být 3 - 4  sečí, 
místo 2-3 sečí. Jedno posečení města stálo doposud 1,4 mil. Kč, nyní je to na 
polovině fin. prostředků. V údržbě zeleně se soutěžila záležitost např. vypletí 
m2, záhonu, výsadba, stříhání živých plotů – vše v úkolových záležitostech.  U  
ošetřování stromů je nutné dělat razantnější zásahy, již několik je 
poukazováno na to, že je to nutné dělat razantněji. Zpracovaný pasport zeleně 
uvádí, že se má provést více zásahů, je doporučeno provést 80 vazeb 
jednotlivých korun stromů, jedna vazba se pohybuje mezi 30 – 40 tis. Kč dle 
výšky stromoví a složitosti vazby.  I zde je ponechána vyšší částka, aby se 
mohlo zlepšovat zdraví, bezpečnost a vzhled  zeleně ve městě. 

 
Mgr. Herold: 

- Uvedl, že tato částka je o 120 % vyšší než vysoutěžená částka. Tzn, že plochy 
by měly být sečeny 6 x až 7 i více.  Tato částka je více než dvojnásobná, než 
byly vysoutěžené částky.  

 
 
Ing. Kadlec: 
- Odpověděl, že tato částka je o 35 % nižší,  než bývala v minulosti. 
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p. starosta: 

- Konstatoval, že nyní fungují nové firmy v sečení a údržbě zeleně prvním 
rokem. Je zájem, aby se částka snížila  a  o zeleň se pečovalo kvalitněji než 
v minulosti. Bude jenom rád, když se bude moci udělat v průběhu roku 
rozpočtové opatření, až se bude vědět, že finance na tyto činnosti vyjdou. Je 
to určitá rezerva, jedná se o nové firmy na sečení a údržbu zeleně,  musí se 
počítat s různými variantami vývoje, proto bylo v zadání od rady města, aby 
tato částka byla v této výši.  

 
Mgr. Brychta: 

- Uvedl, že pokud se vysoutěžily dvě nové firmy na sečení a údržbu za nereálné 
ceny, tak samozřejmě bude tendence ceny za tyto práce navyšovat. Absolutně 
nebyl spokojen, v porovnání s bývalou firmou na údržbu zeleně a sečení 
Zahradou Vysočina,  s údržbou veřejné zeleně, kterou prováděly letos nové 
firmy. Např. park U Ivana nebyl vůbec sečen. 
 

p. starosta: 
- k poznámce parku U Ivana uvedl, že park byl letos stavba, tam se trávník 

teprve zakládá, v příštím roce si trávník převezme OKS převezme.  
 

- nová firma na sečení  se seznamovala s místy ve městě,  nástup byl složitější, 
několikrát probíhala jednání. Co ho osobně těší je to, že nikdo nediskutuje na 
téma údržba zeleně, přitom má město také novou firmu na údržbu zeleně, 
stromů, keřů, což svědčí o tom, že tato firma funguje  velice dobře. 

 
 
Ing. Novotný – tech.pozn.: 

- požádal o vyjádření pana místostarosty ve věci objasnění údajů dluhové 
služby města a zda se bude rozpočtový výhled nějak upravovat. 

 
Ing. Klement: 

- Ing. Novotný vycházel z tabulky č. 3, kde jsou uvedena 3,5 %.  
- uvedl, že vycházel  z tabulky č. 6, kde se vychází ze skutečnosti.  

 
 
Ing. Novotný – tech.poznámka: 

- rozpočtový výhled pracuje se 40 mil. úvěrem, ale  tabulka č. 6, z které pan 
místostarosta vychází, se 40 mil. úvěrem nepočítá. 

 
Bc. Vácová: 

- objasnila rozdíl mezi tabulkou č. 3 a tabulkou č. 6. Tabulka č. 6 pracuje 
s předpokladem příjmů 470 mil. Kč, což samozřejmě udělá nižší daňovou 
službu. Tabulka č. 3, což je návrh rozpočtového výhledu, tam se pracuje 
s nižšími příjmy a tím pádem se dluhová služba od r. 2018, kdy se začne úvěr 
splácet, zvýší na 3,5%, potom se bude snižovat. Je počítáno se stejnými 
splátkami, se stejnými úrokovými sazbami, ale v poměru k jiné výši příjmů. 
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Ing. Novotný: 

- dotázal se na to, co bude ZM schvalovat, předpokládá, že rozpočtový výhled? 
 
p. Vácová: 

- ZM bere na vědomí rozpočtový výhled. 
 
 
Bc. Bárta: 

- Dotázal se na kapitolu  č. 34 Tělovýchova – investice 890 tis. Kč -  úprava 
povrchu rychlobr. oválu. Požaduje vysvětlit, z jakého důvodu se k tomu 
přistupuje, zda to má návaznost a koncepci s ohledem ke studii návrhu 
sportoviště. Osobně si myslí, že to nemá žádnou návaznost. Bude se to týkat 
pouze nového povrchu bez další návaznosti. Mělo by se diskutovat raději o 
delší dráze nebo o napojení na městský in-line, mělo by se jednat se zástupci 
Asociace kolečkového bruslení, atd. Může to mít význam větší než jenom pro 
město ZR, pokud to nebude mít návaznost, viděl by raději tyto finance vložené 
do jiné záležitosti. 

- Dotaz k rozpočtu příspěvkové organizace Sportis – v plánu byla rekonstrukce 
kabin vč. nového soc. zařízení  na zimním stadionu v rozsahu 700 tis. Kč, 
které nebudou vykryty. Opět je to již poněkolikáté zamítnuto. Osobně je 
angažován v ledním hokeji, od září se podílí na tréninku v náboru. Ve zpětné 
vazbě, kterou dostává od rodičů, hlavně malé přípravky, se kritizuje to, že se 
již několik let slibuje nové zázemí šaten, sociální zařízení. Zatím to není 
pokryto. V této situaci by oželel raději nový povrch na ovále a investoval by 
finance do něčeho, co dává smysl. Sociální zařízení na zimáku je potřeba 
rekonstruovat, není to dobrá vizitka. Navrhuje zařadit tuto položku do 
rozpočtu. Dále doporučuje více využívat dotační program Kraje Vysočina – 
sportoviště. Město nežádá o možnou dotaci v tomto grantovém programu, což 
považuje za škodu. 

- Dotaz na položku Místní správa, limit osobních výdajů, limit věcných výdajů - 
otázka toho, co požadoval na posledním zastupitelstvu –  navyšování 
jednotlivých pozic a nárůst úřednických míst na některých pozicích, které dle 
jeho názoru nejsou pro naše město potřeba. 

 
Ing. Klement: 

- K rychlobruslařskému oválu uvedl, že úprava oválu vzešla z podnětu 
sportovců, kteří provozují in line bruslení, kolečkové bruslení. Osobně jednal 
s Petrem Novákem, který mu sdělil, že ovál je nebezpečný, že je nutné udělat 
nový povrch. Až bude zpracován návrh PD, tento návrh předloží. Diskuse byla 
i o tom, zda je aktuální délka tratě je dostačující. Pan Novák ho ujistil, že délka 
tratě jako tréninková trať´ a zároveň jako trať pro závody, které se tam konají, 
je dostačující. 

- Kabiny zimní stadion – do začátku sezóny 2017/2018 by měla proběhnout 
rekonstrukce kabin a sociálního zázemí, požadavek je poznačen na březen 
2017 do rozpočtového opatření. 
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p. starosta: 
- Uvedl, že se jedná u rychlobruslařského oválu téměř o havarijní stav, ovál je 

využíván poměrně hodně. Na Střední škole obchodu a služeb jsou studenti, 
kteří jsou součástí tréninkové skupiny Petra Nováka, tento ovál využívají na 
tréninky, město jim chce vyjít tímto vstříc. Město se snaží uspět případně i ve 
Fondu Vysočiny ve sportovištích, otázkou je to, zda to bude ovál nebo otázka 
zázemí na zimním stadionu. 
 

Ing. Voráček: 
- Dotaz – na velký obchvat a rozpočtový výhled. V plánovaném rozpočtu jsou 

vyčleněny finance na vykupování pozemků na velký obchvat nebo jsou již 
vykoupeny všechny pozemky? 

 
p. starosta: 

- Uvedl, že jsou vyčleněny prostředky. Co se týká  nejbližší části obchvatu – 
propojka Jihlavská Brněnská,  je to na poměrně dobré cestě, jedná se se 
soukromým vlastníkem ve věci 2 pozemků, jedná se o případné odkupu či 
směně. 

- V tuto chvíli se pozemkově se připravuje část východní – propojení Brněnská-
Jihlavská. 

 
Ing. Voráček: 

- Uved, že mu nepřipadá správné v době ekonomického růstu brát si úvěr´. 
Dotázal se, jak to bude další roky s příjmy a půjčkou  Jedná se o projídání 
budoucnosti našich dětí.  

 
p. starosta: 

- K dotazu Ing. Voráčka uvedl, že pokud budou pokračovat investiční priority, o 
kterých se diskutovalo, je možné, že by se úvěrové prostředky navýšily. Je to 
otázka trhu úvěrů. Úroky by mohly být kryty právě z Fondu správy finančních 
prostředků. V tuto chvíli není schopen říci, jaký bude úvěr v r. 2018, ale je 
možné, že pokud se ZM shodne na dalším pokračování investičních akcí, 
bude nějaký úvěr pro další rok město přijímat.  

 
Bc. Bárta: 

- Uvedl, že kolečkové bruslení to není pouze p. Novák. V tuto chvíli se udělá 
čistý povrch oválu, ale chtěl se bavit o tom, že se utratí celkově 1,6 mil. Kč, jak 
se dočetl v textu materiálu, ale nevidí v tom žádnou návaznost.  Obává se 
investice velkých peněz, která nemá další návaznost. Tuto položku v tuto 
chvíli  považuje za zbytečnou. 

 
Ing. Klement: 

- Reaguje na Bc. Bártu – celá studie je nádherně udělaná arch. Grimmem, 
právě na základě iniciativy p. Bc. Bárty byla tato studie zpracována.  Celkový 
rozpočet celé studie je přes 350 mil. Kč. V letošním roce bylo přistoupeno k I. 
etapě -  investice do fotbalového zázemí a tenisu, kde je katastrofický stav, 
kde se léta zapomínalo, že máme fotbalový klub a tenisový klub. Touto 



12 

Záznam ZM 18 

 

investicí chce město začít, další budou následovat podle finančních možností 
a prostředků města.  

- K prodloužení oválu - Aktuálně se neuvažuje o prodloužení oválu, zachována 
bude délka 330 m. 

 
 
Hlasování o návrhu p. Ing. Novotného: 

Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby v případě příznivého vývoje 
daňových příjmů nad rámec rozpočtu roku 2017 navrhla zastupitelstvu města  
převod finančních prostředků až do výše 50 mil. Kč do Fondu správy finančních 
prostředků. 
       Hlasování: Pro 11, proti 4, zdrž. 11 
       NESCHVÁLENO 

 
Hlasování o návrhu usnesení dle předloženého materiálu: 

 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 Schvaluje rozpočet města na rok 2017 

 Schvaluje přijetí úvěru ve výši 40 mil. Kč na krytí investičních akcí 

 Bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2017 – 2021. 
 

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 11 
 
 

4. Mat.18/2016/OS/4 
Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě 
Komentář k tomuto bodu podal Ing. Krábek, vedoucí sociálního odboru. Na 
minulém ZM byla schválena částka 150 tis. Kč na zakoupení sanity na převoz 
raněných Nemocnice Nové Město n. Moravě. Nyní je předložena smlouva ke 
schválení darovací smlouva, aby se mohly tyto finanční prostředky nemocnici 
poskytnout. 
 
 
JUDr. Jirman: 
- Uvedl, že je v pořádku, že město poskytuje finanční příspěvek nemocnici na 

zakoupení sanitky, je to naše spádová nemocnice. 
- Dotaz, zda bylo zjišťováno v rámci nějaké spolupráce a komunikace, zda  má 

nemocnice nějaké problémy, jak je řeší, kam dále směřuje. Má informace ze 
strany veřejnosti, že se opakovaně stává, že praktiční či odborní lékaři  
mnohdy pacientům nemocnici v Novém Městě nedoporučují a posílají je raději 
jinam. Bylo by určitě lepší, kdyby taková doporučení pacienti slyšet nemuseli. 

 
p. starosta: 

- uvedl, že s vedením nemocnice probíhala jednání týkající se především  
současné situace na Emergency. 

- požádal pana MUDr. Černého, který se hlásí do diskuse k této záležitosti, o 
vystoupení a dále o objasnění situace v Nemocnici Nové Město n. M. 
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požádal radního Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví pana Ing. 
Novotného . 

 
MUDr. Černý: 
- uvedl, že otázka JUDr. Jirmana by měla být směřována na zřizovatele 

nemocnice, což je Kraj Vysočina, tudíž na Ing. Novotného, krajského radního, 
který o situaci v naší nemocnici ví nejvíce. 

- Komunikace mezi vedením města a vedením nemocnice kontinuálně probíhá. 
Včera proběhlo jednání s p. ředitelkou nemocnice, zajímal se jako radní města 
o tuto situace, která je v nemocnici velice napjatá a kritická. Jedná se o 
vypovězení smluv na sloužení pohotovostních služeb, hrozí směnný provoz, 
což je další významné omezení péče. Kraj se k tomuto staví  z jeho osobního 
pohledu velmi populisticky, za minulá dvě volební období za vedení kraje  
ČSSD nebyl přijat žádný strategický plán, který by určoval nějakou strategii ani 
minimálně středně či dlouhodobou vizi. V současnosti stále platí zdravotnický 
plán, který je z r. 2007,  ale během těch let  na všech úrovních ve zdravotnictví 
docházelo k mnoha změnám. Je to otázka toho, že každá jasná vize vyžaduje 
politickou odvahu ke krokům, které zvláště v sociální oblasti jsou nepopulární 
a politicky ztrátové. Každý rok jsem nějaké volby, takže neochota k tomu za 
těch 8 let je vcelku pochopitelné a toto je jedna z příčin výsledků, které nyní 
sklízíme. 

- Ředitelka nemocnice paní dr. Palečková v žádosti uvedla, že nemocnice Nové 
Město n. M. jako zdravotnické zařízení zřizované Krajem Vysočina nemá 
dostatek finančních prostředků na obnovu zdravotnické techniky. Proto město 
Žďár n.S. požádala opakovaně o finanční pomoc. Ačkoli město Žďár n.S.  není 
zřizovatelem nemocnice  a nemá ani žádnou pravomoc zasahovat do řízení a 
hospodaření nemocnice, přesto město vychází vstříc žádosti nemocnice, 
protože je to naše spádová nemocnice, jedná se o především o občany 
našeho města. V letošním roce se město rozhodlo pokračovat ve své 
vstřícnosti finanční podporou, je to příspěvek 150 tis. Kč,  dárců bylo celkem 
11 vč. města Nového Města n. M, VAS a.s , Žďasu a.s., atd. Sanitní vůz již byl   
v e-akci vybrán. Celková částka od přispěvatelů je 657 tis. Kč.  

- Velice rozumí obavám Dr. Jirmana, že to bohužel nemůže zvrátit trvale 
nepříznivý vývoj a snižování dostupnosti zdrav. péče, ke které v posledních 
letech dochází a která bohužel záleží pouze na politické odpovědnosti 
zřizovatele našich krajských nemocnic a to vedení  Kraje Vysočina. 

 
p. starosta: 

- Poděkoval za vysvětlení MUDr. Černému. 
- Osobně nemá naštěstí mnoho zkušeností s nemocnicí v Novém Městě n. 

Moravě a ty které má, jsou veskrze pozitivní. 
  

Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi 
městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková 
organizace, v předloženém znění. 
 
       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
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5. Mat.18/2016/OS/5 
Dodatek veřejnoprávní smlouvy 
Komentář k předloženému materiál podal vedoucí sociálního odboru Ing. Krábek. 
Při poskytnutí individuální dotace s finanční spoluúčastí ze strany Svazu 
důchodců nepočítalo. Nedopatřením bylo ustanovení o 20% spoluúčasti ve 
smlouvě ponecháno, což bylo zjištěno při zpětné kontrole smluv. Dnes je 
předkládán návrh na uzavření dodatku č. 1 k VPS o s poskytnutí dotace 
z rozpočtu města, který bude uzavřen v předloženém znění . 
 
p.starosta:  
- uvedl, že smlouva byla podepsána v chybném znění,  dnes se jedná o formální 
úpravu. 
 
Zastupitelstvo hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí  
dotace z rozpočtu města, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a 
Svazem důchodců České republiky, Městská organizace Žďár nad Sázavou, p.s. 
v předloženém znění. 
       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

6. Mat. 18/2016/OP/7 
Majetkoprávní jednání 
Komentář k jednotlivým předloženým bodům majetkoprávních jednání podala 
vedoucí majetkoprávního odboru JUDr. Stanislava Prokopová. 

 
a) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 6003, zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2235 (objekt k bydlení) na 
ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše v k. 
ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Palachova 
2235/72, se sídlem Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, 
IČ 28296931  (dále jen bytové družstvo Palachova 2235/72), za kupní 
cenu v celkové výši 19.244.615 Kč. Zastupitelstvo města dále 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem 
Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové 
družstvo Palachova 2235/72 jako kupujícím, a která 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 Palachova 
2235/72 jako budoucím kupujícím, v předloženém znění.  
     
     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z.K. Stržanov  a to 
dle GP č. 332-115/2016 ze dne 17. 10. 2016 části z pův. p. č. 170 – ost. 
plocha, ost. komunikace nově odděleného pozemku označ. jako p. č. 170/2 
– ost. plocha, jiná plocha ve výměře 50 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem 
majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku po stavebních úpravách 
garáže u RD Stržanov na p. č. 168 a zahrady p. č. 169 vše v k. ú. 
Stržanov. 
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP tj. 500 Kč/m2, celkem ve výši 
25.000 Kč + DPH 

 
      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
  
K bodu c)  
Pan starosta: 

- pokud se schválí tento bod, tak zůstává pouze jeden pozemek 
v majetku majitele obchodní zóny, který by bránil k vybudování propojky 
od nákupní zóny na Jamskou, je to pozemek majitele obchodní zóny, 
v prvním kole jednání se ukázala cena dle představ majitele jako 
nereálná. Pokud zastupitelé mají možnost nějakým způsobem možnost 
zprostředkovat úspěšné jednání s touto firmou, bude za toto rád. Tento 
jediný pozemek brání propojení z Brněnské na Jamskou. 

 
c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do 

vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí A. V. Vyškov, a to 
pozemku p. č. 5338 – trvalý travní porost ve výměře 1 102 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. 716, obec Žďár nad Sázavou, v souvislosti s plánovanou výstavbou 
propojovací komunikace z Brněnské ulice na ulici Jamskou, ZR 1 – za 
kupní cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 380 Kč/m2, tj. celkem ve výši 
418.760 Kč. 
     Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 
d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do 

vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. N. Luka nad 
Jihlavou, a to části pozemku p. č. 8952 – orná půda 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. 1646, 
obec Žďár nad Sázavou – dle GP č. 4207-134/2016 pro rozdělení 
pozemku z pův. pozemku p. č. 8952 – orná půda ve výměře 3 513 m2 nově 
odděleného pozemku p. č. 8952/2 – orná půda ve výměře 785 m2 v k. ú. 
Město Žďár - za účelem obnovení části městské cesty p. č. 8927 v k. ú. 
Město Žďár pro příjezd k chatám pod rybníkem Siglovec (směr Jámy) a 
rozšíření sjezdu pro větší vozidla a zemědělskou techniku 

- za kupní cenu obvyklou ve výši 160 Kč/m2 tj. celkem 125.600 Kč 

 
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
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K bodu e)  
p. starosta: 

- uvedl, že město ZR nedisponuje žádnými rozměrnějšími vhodnými 
pozemky pro realizaci plochy pro sportování na Mělkovicích. Po diskusi 
s osadním výborem a majitelem pozemku došlo k tomuto řešení. 
Poděkoval panu Svatoňovi, že vyšel vstříc.  

 
Bc.Bárta: 

- dotaz na to, že se  bude  dobudovávat přístupová komunikace k chatové 
oblasti – co to bude obnášet? 

 
Ing. Kadlec:  
- objasnil – jedná se o  seskupení chat, ke kterým  po restitucích zmizel 
oficiální přístup, jezdilo se přes les po  pozemku soukromého majitele, což 
nyní není možné. Proto se řeší oficiální přístup přikoupením předmětného 
pozemku. 

 
e)  

 1. Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi 
panem Ing. L. S. Žďár nad Sázavou 7 a městem Žďár nad Sázavou, 
předmětem které je převod části pozemku p. č. 8701/1, nově geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 označené jako pozemek p. 
č. 8701/12, orná půda ve výměře 1 320 m2, v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu ve výši 50 
Kč/m2, v předloženém znění. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje nabytí části pozemku p.č. 8701/1, nově 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 označené 
jako pozemek p. č. 8701/11, orná půda ve výměře 1 980 m2 a pozemků p. č. 
8696 – orná půda ve výměře 126 m2 a p. č. 8701/5 – orná půda ve výměře 
294 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana Ing. L. 
S. Žďár nad Sázavou  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu 
ve výši 50 Kč/m2 a schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, 
která bude uzavřena mezi panem Ing. L. S. Žďár nad Sázavou  a městem 
Žďár nad Sázavou, předmětem které je převod části pozemku p. č. 8701/1, 
nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4201-123/2016 
označené jako pozemek p. č. 8701/11, orná půda ve výměře 1 980 m2 a dále 
pozemků p. č. 8696 – orná půda ve výměře 126 m2 a p. č. 8701/5 – orná půda 
ve výměře 294 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění. 

3. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí (dar) části pozemku p. č. 
8937, orná půda v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou – dle GP č. 
4200-133/2016 z pův. p. č. 8937 – orná půda ve výměře 12 581 m2 nově 
odděleného pozemku p. č. 8937/2 – orná půda ve výměře 541 m2 v k. ú. 
Město Žďár z vlastnictví pana Ing. L. S.  Žďár nad Sázavou , do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou – za účelem vybudování cesty v lokalitě „Ve 
Smrčkách za tratí“. 

      Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
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f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. 

č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, upřesněné geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku č. 4192-113/2016 ze dne 4. 11. 2016 jako 
pozemek p. č. 2043/9, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 256 m2 v k. ú. Město 
Žďár, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Střední školy 
gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, ZR 3, 
IČ48897094, za účelem výstavby komunikace a RM doporučuje ZM schválit 
Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy, v předloženém znění.  
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje budoucí bezúplatný převod části 
pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, upřesněné 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4192-113/2016 ze dne 4. 11. 
2016 jako pozemek p. č. 2043/9, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 256 m2 
v k. ú. Město Žďár včetně na pozemku vybudované komunikace (včetně stavby 
dešťové kanalizace), z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga 
se sídlem U Klafárku 1685/3, ZR 3, IČ48897094, do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou a RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí darovací 
smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, který bude zhodnocen o stavbu 
komunikace,  v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 

h) Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže 
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8323, obec Žďár nad 
Sázavou, ve vlastnictví Ing. J. B. ZR 6, postavené na pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. č. 6585 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, 
zapsaném 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, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 147.000 Kč.  
 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu, sjednaného v 
Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi městem 
Žďár nad Sázavou a společností POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem 
Oseček 87, 289 41 Poděbrady, ze dne 13. 12. 2013 včetně Dodatku č. 1 ze dne 
30.11.2015, na prodej pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 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. 
11414, obec Žďár nad Sázavou, uvedeného v čl. V. smlouvy, a to nově do 30. 4. 
2017 – na základě žádosti společnosti POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se 
sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
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7. Usn. 18/2016/OF/1 

Rozpočtové opatření č. 7/2016 
Materiál uvedla vedoucí OF Bc. Vácová. Upozornila na dodatek k rozpočtovým 
opatření, který zastupitelé obdrželi dnes na stůl. 
Ing. Zvěřinová: 
- Za finanční výbor uvedla, že finanční výbor projednal navržené rozpočtové 

opatření č. 7/2016 a doporučuje ZM navrhovaná rozpočtová opatření schválit. 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 vč. dodatku. 
 
       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

Různé 
 
Ing. Klement: 

 pozvánka na 1. 1. 2017, začátek v 17.30, pozvánku zastupitelé obdrželi, 

ohňostroj v 18.00 h 

 zastupitelé obdrželi na stůl závaznou přihlášku na Dny partnerství do 

Flobecqu, Belgie 

 pozdrav od hejtmana Zakarpatské oblasti Ukrajiny a primátora Chustu, 

informace ze setkání s vedením tohoto města. 

 Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne  26. 1. 2017  v 16.00 

 
 
 

Ing. Novotný: 
- k darovací smlouvě pro Nemocnici Nové Město na Moravě uvedl, že politická  

prohlášení a deklarace nepatří k tomuto bodu.  
- pokud byl požadavek na to, aby nemocnice zveřejnila svůj investiční nebo 

strategický plán a bylo to podmínkou tohoto daru, mohla být p. ředitelka o toto 
bez problémů požádána. Zřizovatel Kraj Vysočina musí odsouhlasit přijetí 
daru, při projednávání v Radě Kraje byl tento dar kvitován s povděkem. 

- Konstatoval, že tuto záležitost nechce politizovat, ale nechce, aby bylo 
nahlíženo na nemocnici tak, jak zde dnes uvedl Dr. Jirman. Nemocnice je sice 
nemocnicí okresního typu, ale poslední dobou, díky tomu, jak v nemocnici 
funguje personál, jak je zrekonstruována, jaké jsou v ní přístroje a kolektiv 
pracovníků, je vnímána jako nemocnice velmi dobrá v mnoha oborech. Byla 
pořízena magnetická rezonance, kolektiv primáře Bílka je velmi dobrý, 
v nemocnici je  jeden z 5 nejlepších mamografů, ortopedie je vnímána jako 
velmi dobrá, kvalitní. Nechce jmenovat další obory, které nemocnici dělají 
čest. Paní ředitelka by doložila doklady o tom,  že nemocnice je chválena,  za 
poslední tři volební období se posunula úplně jinam, než kde byla dříve a to 
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nejenom díky tomu, že byla zrekonstruována, že byla vybavena kvalitními 
přístroji, ale i díky kolektivu lidí, kteří tam pracují.   

- Je pravda, že v celé ČR se blíží konec roku, probíhají kolektivní vyjednávání 
v nemocnicích. Vyjednávání probíhá právě v novoměstské nemocnici, 
veřejnost bude včas veřejnost informována o tom, co se bude dít od 1.1. 2017, 
nechce se k tomu vyjadřovat nyní, vyjednávání s lékaři  má  svůj systém a 
postup. Rozhodně není ohrožena žádná akutní péče o pacienty, v nemocnici 
je zodpovědný personál, který poskytne péči i za ztížených podmínek,   
mohou nastat nějaké komplikace, veřejnost bude informována. Toto vše by 
nemělo mít vliv na poskytnutí daru a nemělo by to mít vliv ani na to, aby  
zastupitelé nahlíželi na tuto nemocnici skrz prsty. 

- Poděkoval celému MěÚ a zastupitelům za celý rok spolupráce, poděkování 
patří i zaměstnancům všech příspěvkových organizací města. 

- Popřál všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku popřál všem 
hodně zdraví. 

 
Ing. Klement: 

- Uvedl, že osobně má velmi dobré zkušenosti s nemocnicí v Novém Městě 
n.M. Nedávno ho čekalo vyšetření na magnet. rezonanci, ale nemohl toto 
vyšetření podstoupit v nemocnici v Novém Městě na Moravě, protože druhá 
největší pojišťovna Ministerstva vnitra nemá ještě uzavřenou smlouvu na tuto 
službu v Novém Městě n. M. 

 
Ing. Novotný: 

- upřesnil, že od 1.1.2017 bude mít nemocnice smlouvu i s touto zdravotní 
pojišťovnou. 

 
Mgr. Brychta: 

- Poděkoval všem, kteří pracují na rozvoji našeho města 
- Popřál všem pěkné svátky a hodně zdraví. 
- K diskusi z minulého zasedání ZM doplnil, že kritika postupu ve výkupech 

pozemků nebyla myšlena na úředníky MěÚ. Vždy se v minulosti do těchto 
jednání, když se to úředníkům již z jejich pozice na MěÚ nedařilo, nastoupilo 
vedení města k jednání s majiteli pozemků. Jednal osobně s mnoha majiteli 
pozemků, které se vykupovaly pro další investiční akce města.  Absolvoval 
mnoho těchto jednání – viz výstavba Klafaru, průmyslová zóna Jamská apod.  
Bylo to myšleno tak, aby vedení města více jednalo s majiteli pozemků, které 
je nutno vykoupit pro firmy a rozvoj zaměstnanosti ve městě. 

- Konstatoval, že při výběrových řízeních na zajištění komunálních služeb ve 
městě v minulosti ve většině případů vždy vyhrály žďárské firmy. Připomíná, 
že rozhodujícím kritériem nemusí být vždy cena, to není hlavní kritérium pro 
kvalitu práce. Je nutné, aby byly zahrnuty reference, rychlost nástupu, atd. 
Nyní se stává, že vyhrávají firmy, které mají sídlo mimo město, městu unikají 
daně. Levnější cena za vysoutěžené služby za každou cenu, to není dobré 
řešení. 
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- Připomínka ke knize VIZE 2050 – z festivalu Žďár živé prostory – navrhuje dát 
příště konkrétnější zadání, graficky je velice hezky zpracováno, ale 90% 
těchto nápadů z knihy se nedá realizovat. Upozornil na některé naprosto 
nerealizovatelné nápady z této knihy. Jedná se o nefunkční záležitosti a 
nápady v této knize.  

 
p. starosta: tech. poznámka k vyjádření Mgr. Brychty: 

- Uvedl, že kniha VIZE 2050 není akce města, je to akce spolku, který realizoval 
festival Živé prostory, jedná se o vize, nejsou to věci, které by směřovaly do 
reálu, zadání nestanovovalo město, zpracovatelé přemýšleli o návrzích 
otevřeně, neměli žádné zadání. 

-    k výkupům pozemků uvedl, že s jednotlivými majiteli pozemků město 
 komunikuje. Pokud je v jednání problém, úřad požádá o jednání na úrovni 
 vedení města 
-   co se týká výběrových řízení – reference jako hodnotící kritérium je možné 
 hodnotit teprve od účinnosti nového zákona o veřejných zakázkách.  
- V tuto  chvíli je ve městě dostatek zaměstnavatelů, ve Žďáře jsou 4,0 % 

nezaměstnaných a velký počet nových pracovních míst. Je potřeba poděkovat 
minulému vedení města za to, že se podařilo vybudovat průmyslovou zónu a 
přivést do města nové zaměstnavatele, protože je to především jejich zásluha. 
Nové vedení se na tyto kroky snaží navazovat. 

 
Ing. Klement: 

- Informoval, že byl osobně s  ředitelem spol. Cooper p. Barákem a p. ředitelem 
SPŠS Žďár  u paní ministryně školství , jednal ve věci technického vzdělávání, 
takže město je v kontaktu s vedením firmy Cooper. 

 
 

Bc. Bárta – tech. poznámka 
- Uvedl, že chápe, že organizátorem knihy VIZE 2050 nebylo město, ale město 

ZR se na tomto významně podílelo, sdružení Žijeme Žďárem poskytlo město 
Žďár nad Sázavu částku 45.000 Kč na tuto knihu, stejně tak lze zjistit 
v klikacím rozpočtu města skutečnost, že na tuto akci byla poskytnuta finanční 
částka i z reprefondu uvolněného zastupitele. V minulém období bylo zvykem, 
že publikace, na kterou město finančně přispívalo, byla poskytnuta 
zastupitelům města, aby se s ní mohli zastupitelé seznámit. Osobně si ji 
zakoupí v knihkupectví. 

 
Ing. Klement: 

- Pozvánky na křest této knihy byly zaslány všem zastupitelům města v rámci 
prezentace této knihy. 

 
p. starosta: 

- uvedl, že je možné v omezeném počtu knihu VIZE 2050  politických klubům ZM   
poskytnout. Nesouhlasí s názorem, že pokud město poskytne v rámci dotace 
grantového programu finanční příspěvek na nějakou akci, tak že by město mělo 
ovlivňovat výstup této akce.  
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Dr. Černý: 

- K vyjádření Ing. Novotného k nemocnici Nového Města n. M. citoval 
z otevřeného dopisu primáře jednoho oddělení nemocnice. 

 
Dále zástupci jednotlivých politických klubů ZM – za KSČM Ing. Stoček, za hnutí 
ANO Ing. Zlesák, za TOP 09 JUDr. Jirman, za KDU-ČSL Rostislav Dvořák, za Žďár 
živé město Mgr. Vykoukal – popřáli všem příjemné prožití Vánoc, poděkovali všem za 
spolupráci. 
Pan tajemník MěÚ Ing. Jan Havlík popřál všem zdraví, klid a pohodu v kruhu těch, 
mezi kterými se cítí dobře, kde cítí důvěru, úctu a pochopení. 
Pan místostarosta Ing. Klement poděkoval všem zaměstnancům MěÚ za práci, 
kterou odvedli, za ocenění, která MěÚ obdržel v rámci Přívětivého úřadu za rok 2016, 
Poděkování patří všem příspěvkovým organizacím města, učitelům, zaměstnancům 
těchto organizací za jejich práci, vedení města se snaží být s příspěvkovými 
organizacemi co nejvíce v kontaktu. Poděkoval všem zastupitelům, radním, p. 
starostovi za rok 2016 za spolupráci. Poděkoval za všechny podněty, které vzešly od 
zastupitelů a věří ve společnou práci ve prospěch občanů města. 
 
Dr. Jirman – tech. poznámka 

- Omluvil - netušil, že svými třemi větami o nemocnici v Novém Městě n. M. 
rozpoutá diskusi takovou diskusi. Měl na mysli jen to, že setkal s tím, že lékaři 
posílají pacienty do jiných nemocnic a chtěl tuto informaci sdělit zastupitelům. 

 
Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil poděkoval za spolupráci všem 
zaměstnancům MěÚ, příspěvkových organizací, organizačních složek. Rovněž 
poděkoval  za práci i  aktivním občanům, kteří se zapojují do práce pro město. Dále 
poděkoval zastupitelům města za spolupráci. Další poděkování patří všem 
zastupitelům a všem, kteří se zapojili do práce na přípravě Strategie města, která je 
od září 2016 schválena, dále byl schválen v září po dlouhé diskusi nový územní plán 
města Žďár nad Sázavou, který se projednával několik let. Velmi děkuje za věcnou 
diskusi na posledním semináři pro zastupitele města o investičních akcích města, 
osobně si váží názorů a podnětů zastupitelů.  Zaměstnancům MěÚ poděkoval za 
získaná ocenění v rámci soutěže Přívětivý úřad, prostor, jak se zlepšovat, už není 
příliš velký, obhájit prvenství v Kraji Vysočina bude těžké, ale věří, že se to podaří. 
Popřál všem krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku. 
 
Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 
Pan starosta města ukončil 18. zasedání zastupitelstva města v 19.20 h. 

 
 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. 
starosta města 

 
 
 
 
 
Zapsala: I. Bublánová 


