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Žďár nad Sázavou 
                             18.01.2017 

 

POZVÁNKA  
na 19. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat 
ve čtvrtek 26. ledna v 16.00 hodin 

v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 
 
 
PROGRAM: 
 
1. Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. 

cenných staveb, včetně VPS 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí o dotace podaných v rámci programu „Obnova kulturních památek  
a obnova architektonicky cenných staveb“, návrh na uzavření veřejnoprávních smluv. 

 
2. Majetkoprávní jednání  

Anotace: viz přiložená tabulka   

 
3. Odměny členům zastupitelstva města  

Anotace: 
Realizace nařízení vlády č. 414/2016 ze dne 28.11.2016, kterým se mění nařízení vlády  
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva. 
 

4. Vzor veřejnoprávní smlouvy    
Anotace: 
Na základě žádosti DSO Subregion Velké Dářko o uzavření VPS na zadávání zakázek malého 
rozsahu a po vzoru VPS uzavíraných s jednotlivými obcemi ORP Žďár nad Sázavou je 
předkládán vzor veřejnoprávní smlouvy ke schválení včetně pověření starosty k uzavírání VPS 
podle tohoto vzoru. 

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

 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 19/2017/OP/2 dne 26.1.2017 

Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

včetně objektu 
-schválení 

Bytové družstvo 
Purkyňova 454/7 – 
Žďár, družstvo, ZR  

k.ú. Zámek ZR 
ul. Purkyňova, ZR 2 

735/3 – zast.pl., 370 m2 
jeho součástí je objekt 
k bydlení č.p. 454, or.7 
 

Převod bytového domu na základě smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě 

b) 
 

Prodej pozemků 
- schválení  

Vlastní podnět 
Manž. B., ZR 
M. Č., ZR 
Manž. N., ZR 
Manž. K., Nové Dvory 
Manž. P., ZR 
  

k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
lok. Klafar III – C1 
 

8037/5 – orná – 774 m2 
8032 – orná – 815 m2 
8027 – orná – 876 m2 
8031 – orná – 824 m2 
8035 – orná – 810 m2 
 

Výstavba rodinného domu 
 

c) Prodej pozemku 
-schválení Kupní 
smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkup.pr. 
 

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

k.ú. Město ZR 
PZ Jamská, ZR 1 

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

Výstavba objektu firmy s kancelářskými, 
výrobními a skladovacími prostory a 
podnikovou prodejnou 
 

d) 
 

Nabytí pozemků 
-schválení Smlouvy 
o budoucí darovací 
smlouvě 

Mgr. P. N., Praha k.ú. Město ZR 
část Žďár n.S. 7 
-Vodojem 
 

8468 – ost.pl., ost. kom. 
- 133 m2 a  
část 8467 – ost.pl.,,  jiná 
plocha - cca 120 m2 

V příp.vyhovění námitky – po rozhodnutí 
ZM Žďáru n.S. formou opatření obecné 
povahy o vydání ÚP města Žďáru n.S., 
rozšíření plochy Z44 a Z45 (zahrnutí 
pozemků p.č. 8467 a p.č. 8469 v k.ú. Město 
Žďár) pro bydlení v RD (BI) tak, aby plochy 
byly ohraničeny stávajícími komunikacemi.  
 

e) 
 

Nabytí pozemku 
-schválení 

I. S., Veselí nad Mor., 
S. S., Bílek, Chotěboř 
Ing.J. Š., Nové Veselí 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Santiniho, ZR 2 

637/1 - trvalý travní 
porost - 10 491 m2 

Částečně pro dopravní stavbu (obchvaty, 
propojovací okruhy) a částečně pro 
občanskou vybavenost – tělovýchovná a 
sportovní zařízení 
 

f) 
 

Prodej pozemku 
- revokace termínu 
pro vydání SP 
- schválení 
 

Znojmont s.r.o. ZR k.ú. Město ZR 
ul. Veselská, ZR 1 

119/9 – ost.pl.-236 m2 
č.119/13 – ost.pl. 
 

Prodloužení termínu k vydání povolení 
novostavby víceúčelového objektu – IOOV 
Veselská 



g) 
 

Bezúplatné nabytí 
pozemků 
a vedení VO 
-schválení darovací 
smlouvy 
 

V. Z., ZR 2 
J. B., Stržanov 
 

k.ú. Stržanov 
lok. Markův kopec,  
ZR 2 

254/37 – orná p.- 26 m2 
254/61 – orná p.- 46 m2 

254/76 – orná p.- 21 m2 

254/82 – orná p.- 135 m2 
254/86 – orná p.- 32 m2 
254/80 – ost. pl.,ost.kom. 
- 278 m2 
254/81 – ost. pl.,ost.kom. 
- 21 m2 
254/84 – ost. pl.,ost.kom. 
- 58 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání po výstavbě  
inženýrských sítí a komunikace v rámci 
stavby Obytný soubor 8 RD v místní části 
Stržanov – v souladu se Smlouvou o 
výpůjčce 

h) 
 

Nabytí pozemku 
-schválení 
 

TJ Žďár nad Sázavou k.ú. Město ZR 
ul. Jungmannova, ZR 1 
lok. u sportovní haly 
 

část p.č. 2158/1 – nově 
dle GP 2158/3 – ost.pl. 

- 153 m2 

Umístění vedení VO - rámci realizace 
stavby Streetparku 

 


