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Záznam ZM 20 

 

 

Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

 

z 20. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne 23. března 2017  

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

 

Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  20. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 19. zasedání ZM byl 
ověřen  a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 19 je k nahlédnutí za předsednickým 
stolem. 

Z jednání zastupitelstva města je pořízen zvukový záznam, který je zpřístupněn 
veřejnosti na webových stránkách města.  

Pan starosta: 

 vzhledem k tomu, že  pan  Jaroslav Miklík  dne  1. 2. 2017 písemně rezignoval 
na svůj mandát zastupitele města Žďár nad Sázavou,  nastoupil  dle výsledků 
voleb do Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou na uprázdněný mandát za 
člena zastupitelstva města náhradník  pan Ing. Zdeněk Rosecký a to dnem 
následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu podanou rezignací 
zastupitele p. Jaroslava Miklíka. Dne 27. 2. 2017 byla doručena písemná 
rezignace p. Ing. Zdeňka Roseckého na mandát člena zastupitelstva města.  

Za odstoupivšího člena zastupitelstva p. Ing. Zdeňka Roseckého nastupuje dle 
zákona podle výsledků voleb do zastupitelstva města v r. 2014 z kandidátní 
listiny téže volební strany v pořadí další náhradník a to dnem následujícím po 
dni, kdy došlo k zániku mandátu p. Ing. Zdeňka Roseckého a to pan Mgr. 
Roman Vorálek.  V souladu s ustanovením § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších  předpisů, předala Rada města Žďár nad Sázavou dne 13. 3. 2017 
p. Mgr. Romanu Vorálkovi osvědčení o tom, že se stal členem Zastupitelstva 
města Žďár nad Sázavou. Pro výkon tohoto mandátu je nutné složení slibu 
zastupitele města.    

 Požádal pana Mgr. Romana Vorálka o složení slibu.  
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 Předal slovo paní MUDr. Romaně Bělohlávkové, která přečetla slib člena 

zastupitelstva města. 

 Pan Mgr. Roman Vorálek složíl  slib před zastupitelstvem města pronesením 

slova „slibuji“ a svým podpisem potvrdil složení slibu člena zastupitelstva. 

 
Pan starosta jmenoval  zapisovatelkou 20. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je   
22  ( v průběhu zasedání celkový počet zastupitelů 23) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.   
 
Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 
omluvili tito členové zastupitelstva města: Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, 
Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová 
 

Z dnešního zasedání zastupitelstva se dále omluvili: 
Ředitelka PO Kultura p. Ing. Marcela Lorencová  
Ředitel PO Active-SVČ Mgr. Luboš Straka  
Ing. Libuše Pitková, vedoucí stavebního odboru  
 

Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
Ing. Zdeňka Štursu, p. Rostislava Dvořáka. 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

pí. Annu Janů a Ing. Rudolfa Voráčka. 

Navržená s tímto návrhem souhlasili. 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 21, proti 0, zdrž.1 

  

Ing. Voráček: 

- uvedl, že mu chybí  shrnutí loňských připomínek, stížností, peticí občanů za 

rok 2016, požadavek na předložení do příštího programu zasedání ZM. 

Návrhy na doplnění programu či připomínky k programu 20. zasedání zastupitelstva 

města nebyly předloženy a pan starosta nechal hlasovat o programu 20.zasedání. 

  

Schválený program  20. zasedání zastupitelstva města  

Slib nového člena zastupitelstva města 

1. Prevence kriminality města     

2. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016 

3. Vyhodnocení dotačního programu Sport 2017   
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4. Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2017  

5. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2017  

6. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017  

7. Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol  

8. Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou   

9. Veřejnoprávní smlouvy – dotace     

10. Projektová žádost na naplňování MPI    

11. Projektová žádost na podporu činnosti asistentů prevence kriminality 

12. Projektová žádost na vytvoření a pilotní ověření koncepce sociálního bydlení 

13. Revize Strategického plánu sociálního začleňování  

14. Koncepce města Žďáru n. S. pro oblast závislostí  

15. Plán odpadového hospodářství města Žďár n. S.   

16. Majetkoprávní jednání      

17. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na veřejných prostranstvích     

18. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 kterou se  stanovují pravidla pro volný 

pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Žďár nad Sázavou a k užívání 

zařízení města sloužících potřebám veřejnosti 

19. Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek 

20. Změna územního plánu města Žďár n. S. - schválení pořízení 

21. Žádosti o pořízení změny č. 1 územního plánu města za období 9/2016 – 2/2017 

22. ČOV Žďár n. S. – příprava modernizace a intenzifikace 

23. Finanční vypořádání 2016 – rozpočtové opatření č. 1/2017 

24. Rozpočtové opatření č. 2/2017     

25. Úvěr 2017      

26. Zhodnocení finančních prostředků z Fondu správy finančních prostředků 

27. Participativní rozpočet  

28. MA 21 – ustanovení odpovědného politika   

29. Různé 

      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

PRO INFORMACI: 

Zápisy ze zasedání kontrolního výboru ze dne 18. 1. 2017 a 1. 3. 2017 
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1. Mat. 20/2017/MP/9 
Prevence kriminality města 
Mgr. Kunc vedoucí MP podal komentář k předloženému materiálu a seznámil ZM 
s projekty v rámci vyhlášených dotačních programů Program prevence kriminality 
Kraje Vysočina na rok 2017. 
 
Ing. Forst: 
- Dotázal se na způsob výběru pro forenzní značení kol. 
 
Mgr. Kunc: 
- Budou označována kola těch, kteří se o toto značení přihlásí. 

 
  
     Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou 
v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou 
v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 vyhlášeného MV ČR. 
 
     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

2. Mat.20/2017/MP/10 
Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016 
Komentář ke zprávě o činnosti městské policii a Policie ČR za rok 2016 podal 
vedoucí MP Mgr. Kunc. Seznámil ZM s personálním obsazením MP, s průběhem 
vzdělávání a výcvikem strážníků vč. výkonu služby. Dále informoval o spolupráci 
s orgány státní správy, samosprávy, s veřejnými i soukromými subjekty. Důležitou 
kapitolou  je městský kamerový dohlížecí systém. Informoval o preventivních 
aktivitách MP, spolupráci s DDH + BESIPem. Zhodnotil spolupráci s MěÚ, PO a 
neziskovými organizacemi. Další důležitým bodem je vzdělávání strážníků MP,  
asistentů prevence kriminality a preventistů MP. Informoval o činnosti asistentů 
prevence kriminality a o činnosti bezpečnostních asistentů. Seznámil také 
s obnovou MKDS města ZR, zabezpečováním odychytu psů a předávání psů do 
útulku.  
 
p.starosta: 
- podal informace, že na radě města byl při projednání přítomen také  plk. Šlapák 
PCŘ a p. Soukal z centra Spektrum.  
 
MUDr. Bělohlávková: 
- Poděkovala Mgr. Kuncovi a celé MP za rychlost, komunikativnost a řešení 

nestandardních situací. Má na mysli jednu konkrétní problematické situace 
v okolí 5.ZŠ, kdy se řešilo nestandardní chování některých dětí k ostatním 
dětem. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a 
Policie ČR za rok 2016. 
       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

3. Mat.20/2017/ŠKS/1 
Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2017 
S materiálem seznámila ZM Mgr. Lučková, vedoucí OŠKS. 
 
Ing. Štursa: 
- Dotaz, zda pokud někdo v žádosti nemá splněny požadavky, dostává výzvu, 

aby žádost doplnil, aby nedošlo k vyřazení žádosti – je nějaká lhůta pro 
doplnění? 

 
Ing. Klement: 
- V dotačním programu se nedoplňují žádné další informace. Je to stejný model 

jako na Kraji Vysočina.  
 
MUDr. Mokříš: 
- Uvedl, že všichni žadatelé mají možnost při zpracování žádosti konzultovat 

svoji žádost. Veškeré podklady k vyhodnocování žádostí jsou uveřejněny na 
webu.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2017 činnost 
sportovních oddílů mládeže a dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2017 - sportovní 
akce, v předloženém znění. 

Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu 
„SPORT 2017“ TJ Žďár nad Sázavou z. s. oddílu short track dle Přílohy č. 1 – DP 
SPORT 2017 činnost sportovních oddílů mládeže a Marii Košťál Bernátové, Žďár 
nad Sázavou dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2017 - sportovní akce. 

      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

4. Mat.20/2017/ŠKS/2 
Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2017 
Komentář podala k tomuto bodu vedoucí OŠKS Mgr. Blanka Lučková. 
 
K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy či připomínky, zastupitelstvo města 
hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
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Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení 
dotačního programu KULTURA 2017“ v předloženém znění. 
Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu 
„KULTURA 2017“ subjektu Celé Česko čte dětem o.p.s. Ostrava dle „Přílohy č. 1 
– vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2017“.    
 
     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 
 
 

5. Mat.20/2017/ŠKS/3 
Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2017 
Materiál uvedla vedoucí OŠKS Mgr. Blanka Lučková.  
 
K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy či připomínky, zastupitelstvo města 
hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z dotačního programu „Sportoviště 2017“ mezi městem Žďár nad Sázavou 
a subjekty ve výši dle Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu 
„Sportoviště 2017“, v předloženém znění. 
 
     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

6. Mat.20/2017/ŠKS/6 

Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017 

Materiál uvedla vedoucí OŠKS Mgr. Blanka Lučková.  
       
K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy či připomínky, zastupitelstvo města 
hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního 
programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017“, v předloženém znění. 

     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 

 

7. Mat.20/2017/ŠKS/4 
Obecně závazná vyhláška města o stanovení spádových obvodů základních škol 
Materiál uvedla vedoucí OŠKS Mgr. Blanka Lučková. 
 
Ing. Klement: 
- Uvedl, že se vycházelo  ze stejných kritérií jako loni, kritéria byla pečlivě 

diskutována na Kraji Vysočina, loni nebylo žádné odvolání. Letos se hlásí do 
ZŠ kolem 220 dětí, nejsou do toho započteny odklady. 

- Poděkoval všem členům kulturní komise a členům komise pro sport a volný 
čas, kteří se podíleli na vyhodnocování dotačních programů, je to časově 
náročné 
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p. starosta:  
- připojil se k poděkování členům komisí za práci při vyhodnocování dotačních 
programů. 

 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2017 o 
stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad 
Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízené městem Žďár nad 
Sázavou, v předloženém znění. 
 
      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

8. Mat.20/2017/ŠKS/5 
Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou 
Materiál uvedla vedoucí OŠKS Mgr.Blanka Lučková.  
Nominace byly zpracovány, vyhodnocovány. Na zasedání Výboru bylo provedeno 
vyhodnocení. Navrženým kandidátem na udělení ocenění za rok 2016 navržena 
paní Jaroslava Doležalová. Informovala ZM o tom, že ocenění bude paní 
Doležalové předáno v měsíci květnu, zastupitelé budou o přesném termínu 
informováni.  

p.starosta. 

- poděkoval Výboru po oceňování za nelehkou práci a za přípravu tohoto 
materiálu. 

 - o způsobu předání ocenění p. Doležalové budou ZM informováni a budou 
pozváni na toto slavnostní předání. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou doporučuje 
zastupitelstvu města schválit udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou 
v předloženém znění.  

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

9. Mat.202/2017/OS/11 

Veřejnoprávní smlouvy – dotace 

Materiál uvedl Ing. Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru.  
V radě města byl tento materiál projednán 13.3. 2017 a byl doporučen ke 
schválení 
 
K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy či připomínky, zastupitelstvo města 
hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
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Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno a  
mezi městem a Svazem důchodců České republiky, Městskou organizací Žďár 
nad Sázavou, p. s., v předloženém znění. 
 
      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

10. Mat.20/2017/OS/21 
Projektová žádost na naplňování Místního plánu inkluze 
Materiál uvedl Ing. Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru. 
 
Ing. Kateřina Navrátilová, manažerka Strategického plánu sociálního začleňování: 
- Seznámila ZM s aktivitami projektu: zkvalitňování služeb MŠ zavedením prvků 

např. Montessori pedagogiky, zapojování rodičů znevýhodněných dětí do 
aktivit předškolního zařízení, vzdělávání pedagogů mimo DVPP, zavedení 
systému vzájemného sdílení dobré praxe, zavedení edukativně stimulačních 
skupin, personální posílení školních poradenských zařízení, vzdělávání 
pedagogů v oblasti inkluze, zavedení nových metod výuky, rozvoj odpoledních 
kroužků a klubu podílejících se na sociál. Rozvoji osobnosti a rozvoji 
občanských dovedností, spolupráce mezi školami, podpora doučování dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ, rozvoj kariérního poradenství, 
zřízení pozice koordinátora inkluze, informace o inkluzivním vzdělávání. 

- Administrativní zajištění projektu – projektový manažer, finanční manažer, 
koordinátor workshopů a vzdělávacích aktivit, expert na inkluzivní vzdělávání, 
expert na poradenství na MAP. 
 

Ing. Voráček: 
- Dotaz v souvislosti se vznikem nové pracování pozice, až projekt skončí, 

budou pracovníci přijati na dobu určitou nebo neurčitou 
- Jakou pracovní smlouvu obdrží? 
 
Ing. Navrátilová: 
- Jedná se o dobu 36 měsíců.  V rámci projektu se vždy dávají smlouvy na dobu 

trvání projektu, doba určitá 
 

Ing Klement: 
- Poskytl objasnění k dotazu Ing. Voráčka.¨ 

 
MUDr. Mokříš: 
- Dotaz, jak se daří sociálně nepřizpůsobivé přesvědčit, aby děti dávali do MŠ a 

naučily se tak děti základním návykům. Nelze to rodičům nakazovat, to je mu 
jasné. 

¨ 
Ing. Krábek: 
- K dotazu Dr. Mokříše uvedl, že pokud jsou to rodiče, se kterými se pracuje 

v rámci OSPOD, tak se to ve velké míře daří. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti města 
Žďáru nad Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů 
Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 02_16_21 Inkluzivní 
vzdělávání v KPSVL Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to 
způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 
 
      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 
 

11. Mat.20/2017/OS/22 
Projektová žádost na podporu asistentů prevence kriminality 
Materiál uvedl Ing. Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru 
Mgr. Navrátil: 
- Uvedl, že vedoucí MP Mgr. Kunc o tomto programu podrobně hovořil při svém 

bodu Prevence kriminality města. 
 

Ing. Klement: 
- Uvedl, že tuto službu by město chtělo i na další 3 roky. 

 
 
Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti města 
Žďáru nad Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů 
Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora 
sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu Zaměstnanost, a to 
způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 
 
      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 
 

12. Mat.20/2017/OS/23 
Projektová žádost na podporu vytvoření a pilotní ověření Koncepce sociálního 
bydlení 
Materiál uvedl Ing. Krábek 
 
Ing. Navrátilová: 
- Doplnila, že největší projektovou žádostí v rámci těchto akvitit SPSZ je 

vytvoření koncepce bydlení ve ZR, po konzultaci s MPSV lze vytvořit koncepci 
např. i startovacích bytů. V rámci projektu vznikne tvůrčí skupina, která bude 
spolupracovat, budou také stanoveny i nové terénní programy, nová sociální 
služba, kterou bude registrovat PO SSm. V rámci této aktivity by měla 
vzniknout 2 nová místa. 
Rozpočet je maximální možná částka, o kterou lze v rámci této aktivity žádat 
v rámci alokace. 
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Ing. Novotný: 
- Dotaz na část pilotního ověření klienta – jako to bude probíhat. Město by 

vytipovalo, koupilo byty, vytipovalo by klienta, dle jakých kritérií, začlenění se 
mezi obyvatele domu, bude kontrolován? Jak to bude fungovat? 

 
Ing. Krábek: 
- Jsou to standardní záležitost v rámci sociální práce, docházení do rodiny, 

dohled o řádnou péči o děti, péče o domácnost atd.  Byty – v současné době 
existuje na toto tým, připravuje se žádost na pořízení bytů, dle vyjádření MMR  
by to mohla být i výstavba nových bytů 

 
Ing. Voráček: 

- Dotaz, v které  části ZR budou tyto byty?  
 
Ing. Klement: 

- Přesné uvedení bytů  nemusí být v podání žádosti. Aktuálně jednal minulý 
týden na MMR, dotazoval se na cílovou skupinu a  podmínky. Získali 
informace – vyhlášení se posouvá na konec června. Cílová skupina je celkem 
široce otevřena. Chtěli by vytipovat z jednotlivých žádostí, osob na 
svobodárkách občany, které mají platební morálku, vícečetné rodiny nebo jsou 
to senioři, kteří spadají do cílové skupiny a tyto by chtěli podpořit. Bude snaha 
dostat tyto lidi  z kleští sociál. vyloučení, tak jak to vyhlášený program sociální 
demokracie, který byl vyhlášen v parlamentu, dovolí. 

 
p.starosta: 
- uvedl, že jde o to, aby město mělo lepší byty než svobodárky pro občany, kteří tam 
dlouhodobě bydlí, platí nájem. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti města 
Žďáru nad Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů 
Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora 
sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu Zaměstnanost, a to 
způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 
 
      Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 2 
 
 

13. Mat.20/2017/OS/24 
Revize Strategického plánu sociálního začleňování Žďár nad Sázavou 
Materiál uvedl vedoucí OS Ing. Petr Krábek. 
 
Ing.Novotný: 
- Objekt je ve vlastnictví města, kdo by to provozoval? 
- Dotaz, zda je nějaká představa o provozních nákladech, asi nebudou stejné, 

jako nyní, když jsou tam jenom Junáci 
 
p. starosta: 
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-  objekt bude provozovat Junák. Připravuje se úprava nájemní smlouva a 
smlouva o zajištění udržitelnosti tohoto projektu. Zájem naplňovat udržitelnost 
v rámci projektu má i další nezisková společnost AZ DUHA a 3.ZŠ by také 
spolupůsobila v rámci udržitelnosti tohoto projektu.  
- provozní náklady jsou tvořeny, zlepší se energetická vlastnost budovy. Většina 
nákladů půjde za nájemcem. Nájemce je příjemcem grantů dotačních programů 
města, takže si tyto záležitosti může trochu sanovat. V rámci tohoto projektu se 
bude řešit i situace parkování v této lokalitě, drobná úpravy v okolí budovy, tím by 
došlo k dokončení projektu Farských humen jako parku, dořešila by se ještě v tuto 
chvíli neudržovaná část. 
 
Ing. Klement: 
- Uvedl, že bude uzavřeno Memorandum k této záležitosti. 

  
 Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Místní plán inkluze Strategického 
plánu sociálního začleňování Žďár nad Sázavou doplněný o aktivitu „Město rozvíjí 
infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“. 
 
     Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 2 
 
 

14. Mat.20/2017/OS/28 
Koncepce města Žďár nad Sázavou pro oblast závislostí 
S materiálem seznámil ZM  Ing. Krábek. Jedná se o novou věc, ke které se město 
přihlásilo, v materiálu je popsána prevence primární, která se provádí zejména 
školách, město ZR  ji podporuje i v rámci rozpočtu.  
Podařilo se ve ZR zřídit adiktologickou poradnu, protože tato služba ve ZR nebyla 
vůbec pokryta, léčba klientů, kteří užívají návykové látky je problematická. 
Bohužel není dostatek psychiatrů, především pro děti a mládež. 
Uvedl, že je přítomna p. Barbora Augustýnová – Spektrum, pokud by měli 
zastupitelé dotazy, může na konkrétní věci odpovědět. 
Ke koncepci priority, které jsou vymezeny – zavedení ambulantní psychiatrické 
léčby pro děti. Pan ředitel Polikliniky se o toto dlouhodobě snažil, nenašel se 
psychiatr, který by ve ZR působil, takže se využívá služeb Havlíčkova Brodu a 
Velké Bíteše. Pokud se nepovede hlavně u dětí dostávat informace k rodičům, co 
je nebezpečné, hlavně u moderních fenoménu jako je   internet, závislost na PC, 
užívání marihuany, zneužívání léků. Dále propagace našich poradenských 
pracovišť a podpora obtížně nezaměstnatelných. Dále seznámil s oblastí 
vzdělávání v primární prevenci, které se ve ZR věnujeme velmi dobře. 
 
Ing. Novotný: 
- Dotaz – klade se důraz na zavedení ambulantní psychiatrické léčby pro děti – 

bohužel nejsou tito odborníci k dispozici. V současné době se připravuje 
v rámci národního programu změna poskytování psychiatr. péče – centra 
ambulantní psychiatr. Péče – dotazuje se, zda nejde tato koncepce to proti 
tomu? Bude možnost sáhnout si na finance provozní i investiční, možná to 
bude do budoucna řešení.  
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Ing.Krábek: 
- Uvedl, že ví o těchto centrech, je to skvělá možnost, ale musela by být větší 

síť těchto center. Pro Kraj Vysočina je to Havl.Brod. Není to ale dobré pro 
skupinu, o které se zde bavíme. Pokud by se povedla změna systému 
psychiatrické péče, bylo by to perfektní.  Dnes se hovoří o koncepci závislostí, 
kde lidé potřebují řešit svoje závislosti. FOKUS Havl. Brod řeší dušení nemoci. 

 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje Koncepci města Žďáru nad Sázavou pro oblast 
závislostí pro období 2016 – 2018 v předloženém znění. 
 
     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 
p. starosta: 
- představil nového projektového koordinátora  Ing.  Jana Prokopa a novou 
referentu pro marketing Mgr. Hanu Vykoukalovou. 
 
 
 

15. Mat.20/2017/OKS/12 
Plán odpadového hospodářství města Žďár nad Sázavou 
Ing. Wurzelová seznámila ZM s předloženým materiálem. 
 
Ing. Novotný: 
- Dotaz, zda takto postavený POH bude mít dopad na občany města ZR, co 

bude nutné do budoucna zabezpečit, jaká je spotřeba, jestli je již vize do 
budoucna. 

- kritika neuklizeného listí z veřejného prostranství, které se při větru dostává 
zpět na uklizené soukromé zahrady, chybí kontejnery na spadané listí od 
podzimu.  

 
Ing. Wurzelová: 
- Ke koncepci – je to o tom, jak by se mělo směrovat, nejsou zde žádná 

drastická opatření města, která by měla být realizována v nejbližší době. 
- Úklid listí – jsou prováděny pravidelné udržby, .informovala o postupu v této 

věci. 
 

 
Ing. Voráček: 
- Dotaz na skládkování tuhého a domovního odpadu – lhůta 2024? Je to 

schválené v rámci zákona? Ve strategickém dokumentu postrádal informace o 
spalovně a o řešení komunálního odpadu 

- Špatné řešení odvážení odpadu  
- Uvažuje se o rozmístění černých kontejnerů na kovy – železo, hliník. 
- Dotaz, co  má např.  udělat s plechovkou od piva 
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Ing. Wurzelová : 
- Uvedla, že s černými kontejnery  na kovy se  neuvažuje prozatím, je to na 

zvážení. Plechovku od piva lze odvézt na sběrný dvůr. 
 

Mgr. Řezníčková: 
- Nepovažuje to za ekonomické umísťovat černé kontejnery, když má město 

sběrný dvůr, kam se může odvézt kov apod. 
 

p.starosta: 
- město ZR patří ve třídění odpadu k těm lepším v Kraji Vysočina. 
 
Ing. Stoček: 
- Dotaz – jakým způsobem chce město motivovat třídění odpadu.  Čím město 

chce opravdu motivovat. Marketing je málo.  
- Žďárské noviny – anketní otázka v posledním čísle – podzemní hnízda na 

odpad – uvažuje se ve ZR s nějakým takovým způsobem meziskladování ? 
 
 

OKS: 
- Uvedla k motivaci třídění odpadu, že město nakupuje biopopelnice, v m. č. 

Mělkovice se platí snížený poplatek za odpad,  podala se žádost na nákup 
kompostérů pro občany. 

- podzemní kontejnery – mapuje se, kam by se to vyplatilo dávat, není to 
jednoduchá záležitost z hlediska financí, stavebních úprav atd. Bude to 
vyhodnocovat ze všech možných pohledů 

 
p. starosta: 
- třídění odpadu je také o osvětě, která se ve městě koná. Bude připraven návod 
ke třídění do Žďárského zpravodaje. 
  

 
     MUDr. Mokříš: 

- uvedl, že motivace musí být už u dětí. Důležité je odpady co nejvíce 
nevytvářet. Systém třídění odpadu je ve městě dobrý. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 

 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje plán odpadového hospodářství 
(POH) původce – města Žďár nad Sázavou pro období let 2017 – 2026 
v předloženém znění. 
 
      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

16. Mat..20/2017/OP/13 
Majetkoprávní jednání 
S předloženými body majetkoprávních jednání seznámila ZM JUDr. Stanislava 
Prokopová, vedoucí majetkoprávního odboru. 
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a) Zastupitelstvo města schvaluje následující usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1363 (zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 162 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1877 (objekt 
k bydlení), pozemku parc. č. 1364 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 
m2), jehož součástí je stavba č. p. 1878 (objekt k bydlení) a pozemku parc. č. 
1365 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2), jehož součástí je stavba 
č. p. 1879 (objekt k bydlení), 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 U kaštanů, IČO 283 05 639, sídlem Revoluční 1879, 591 01 
Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou, 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 Bytové družstvo Bytové družstvo U kaštanů, IČO 283 05 639, 
sídlem Revoluční 1879, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  
jako kupujícím, a která 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 Bytové družstvo U kaštanů, IČO 283 05 639, sídlem 
Revoluční 1879, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, jako 
budoucím kupujícím, se doplňuje o dovětek: „v předloženém znění“.            

     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

b)   

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 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, k. ú. Zámek Žďár, a to části 
pův. p. č. 774/3 – orná půda – dle GP č. 837-119/2016 ze dne 16. 11. 2016 
odděleného dílu nově označeného jako pozemek p. č. 774/90 - orná půda ve 
výměře 1741 m2 v k.ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3, do 
vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – za účelem 
výstavby dvou objektů transformovaného bydlení pro klienty Domova Kamélie 
Křižanov, příspěvková organizace v rámci realizace projektu „Transformace 
Domova Kamélie Křižanov II.“ (nákup a výstavba nových objektů k bydlení 
bude realizována v rámci projektu transformace a deinstitucionalizace 
pobytových zařízení a bude financována prostřednictvím evropského fondu 
IROP). za kupní cenu dle ZP ve výši 2.250 Kč/m2 a k této ceně bude 
připočtena DPH v zákonem stanovené výši, pokud bude prodej pozemku DPH 
podléhat.Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě v 
předloženém znění. 

    Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ZDV Novoveselsko, družstvo se 
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sídlem Dolní 180, 592 14 Nové Veselí,, zapsaných v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 209, pro obec Budeč, a to p. č. 473 – 
trvalý travní porost ve výměře 738 m2 a p. č. 457 – orná půda ve výměře 638 
m2 v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou – za účelem užívání k zemědělské 
činnosti (p. č. 473 součást uživatelského bloku č. 2801/10 a p. č. 457 sousedí 
s tímto uživatelským blokem). 

- za kupní cenu ve výši 57.764 Kč za pozemek p. č. 473 – trvalý travní porost 
ve výměře 738 m2, tj. 78,27 Kč/m2 a za cenu ve výši 49.964 Kč za pozemek p. 
č. 457 - orná půda ve výměře 638 m2, tj. 78,31 Kč/m2 oba v k. ú. Budeč u 
Žďáru nad Sázavou 

      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 
  

d) 

Dr. Prokopová navrhla vyřazení tohoto bodu. Včera projednávala s p. 
Partykou jeho určité připomínky, materiál by bylo vhodné  stáhnout z 
projednávání, znovu projednat s připomínkami p. Partyky. Kupní cena 
s ohledem na to, jaký je to pozemek, se manželům Partykovým zdá kupní 
cena vysoká. Partykovi mají zájem vysvětlit RM a ZM proč žádají o snížení 
kupní ceny.   

 Bod stáhnut z projednávání. 

 

MUDr. Mokříš – dotaz na výkupy pozemků: 

 Dr. Prokopová: 

- Podala informace o výkupech pozemků. 

 Ing. Klement: 

- Uvedl, že na pravidelných jednání s Dr. Prokopovou o těchto výkupech 
diskutuje vedení města. 

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Z.T. Žďár nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 3, a to pozemku p. č. 5336 – trvalý travní porost ve výměře 2 
200 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. 2051, obec Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem ve výši 770.000 Kč. 

     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
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f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí M.J. Žďár nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 1, a to pozemku p. č. 773/7 – trvalý travní porost ve výměře 2 
552 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 436, obec Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní cenu ve 
výši 350 Kč/m2, tj. celkem ve výši 893.200 Kč. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 
g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod – dar místní 

komunikace z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na 
Pankráci 56, 145 05 Praha, zastoupená ŘSD ČR Správa Jihlava se sídlem 
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava, a to stavby pozemní komunikace v průmyslové 
zóně Jamská ve Žďáře nad Sázavou v k. ú. Město Žďár (komunikace vedená 
v souběhu se železniční tratí) v celkové délce 793 m – začátek úseku je v km 
0,000 (dílčí uzlový bod okružní křižovatky se silnicí I/37 – ul. Brněnská) - 
konec úseku v km 0,793 (křižovatka se silnicí III/35421 ul. Jamská), 
rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odboru dopravy, č.j. 
OD/1543/16/LK ze dne 3. 10. 2016, právní moc 21. 10. 2016, vyřazená ze sítě 
místních komunikací města Žďáru nad Sázavou s tím, že po převodu bude 
předmětná komunikace zařazena do silniční sítě silnic I. tříd – za účelem 
majetkoprávního vypořádání v souvislosti s dokončením silniční stavby „I/19 
Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka“ – v účetní hodnotě 29.561.955,80 
Kč a zároveň ZM schvaluje Darovací smlouvu v předloženém znění. 
 

     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi 
jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - město Žďár nad Sázavou jako 
podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a Lesním 
družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, týkající se směny 
lesních pozemků v podílovém spoluvlastnictví podílnických obcí, a to p. č. 243 
– lesní pozemek ve výměře 29 281 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 314 pro obec a k. ú. Březí nad Oslavou 
a p. č. 700 – lesní pozemek ve výměře 5 028 m2, zapsaný v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 216 pro obec a k. ú. 
Obyčtov - za pozemky v majetku LDO Přibyslav, nacházející se v k. ú. 
jednotlivých členských obcí, a to p. č. 1452 – lesní pozemek ve výměře 2 687 
m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 739 pro 
obec a  k. ú. Ostrov nad Oslavou, p. č. 540/2 – lesní pozemek ve výměře 757 
m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 143 pro 
obec Lhotka a k. ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou a dále za pozemky p. č. 814 
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– lesní pozemek ve výměře 1 211 m2, p. č. 815 – lesní pozemek ve výměře 16 
122 m2, p. č. 816/1 – lesní pozemek ve výměře 6 030 m2, p. č. 816/2 – lesní 
pozemek ve výměře 2 572 m2 a p. č. 872 – lesní pozemek ve výměře 6 404 
m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 117 pro 
obec a k. ú. Obyčtov s tím, že rozdíl hodnoty směňovaných pozemků ve výši 
3.000,-- Kč bude podílnickými obcemi doplacen LDO Přibyslav. 

Zastupitelstvo města schvaluje předmětnou směnnou smlouvu v předloženém 
znění.  

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

K bodu i): 

JUDr. Prokopová objasnila důvod předložení tohoto bodu  – je to v souvislosti s tím, 

že i ostatní města projednávají možnost, že by svoji majetkovou účast v a.s. SATT 

ukončila.  

Ing. Klement: 

- Na a.s. SATT i na město ZR byla doporučena usnesení V.M. a NMNM - města 

si připravují materiály na stanovení ceny % účasti v a.s. SATT. RM doporučila 

ZM přijmout usnesení, aby se rovněž za město ZR nechal zpracovat posudek. 

i) Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města  Ing. Josefa Klementa 
k zadání vypracování znaleckého posudku, který stanoví hodnotu společnosti 
SATT a.s., IČ 60749105, se sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v případě jejího prodeje. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

j) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy 
o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Žďár nad 
Sázavou, jako budoucím prodávajícím a společností CELO invest s.r.o., se 
sídlem Kupecká 2461/13, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 02495333, jako 
budoucím kupujícím, v předloženém znění.  

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu pro vydání 
pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s odprodejem 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. K.V. Nové 
Město na Moravě, a to části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 2 100 m2 
v k. ú. Město Žďár (přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po 
zaměření oddělovacím GP), 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 průmyslové zóny 
Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby sídla 
firmy. 
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Prodloužení termínu stanoveného ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a 
zřízení předkupního práva ze dne 13. 5. 2016 se na základě žádosti p. 
Vybírala schvaluje tak, že původně stanovený termín pro vydání 
pravomocného povolení stavby nejpozději do 30.4.2017 se nově prodlužuje do 
30. 7. 2017.  

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

k bodu l): 

Dr. Prokopová: 

- Uvedla, že  byla doručena  žádost na ZM, aby město ZR nevyužilo předkupní 
právo případně zrušilo předkupní právo. Toto předkupní právo si město 
upravilo v r. 2005. Město si zřídilo předkupní právo pro předmětné nemovitosti 
při prodeji. ZM v roce 2014 nevyužilo svoje předkupní právo v případě, kdy 
ŠECR předával budovu do vlastnictví společnosti VHS Bohemia. Dnes má 
společnost VHS Bohemia zájem prodat do vlastnictví SŠGAK část, která byla 
původně ŠUCRu..Žádají o zrušení především z toho důvodu, že kupní cena je 
12 mil.Kč a SŠGAK si bude brát úvěr a ohodnocení banky bude daleko vyšší, 
když nebude zatíženo předkupním právem. Toto usnesení rozdělila na 2 
usnesení – a to na nevyužití předkupního práva a na zrušení předkupního 
práva. Rada města ZM doporučuje nevyužít předkupního práva, ale zachovat 
předkupní právo i nadále pro města, nesouhlasí se zrušení předkupního 
práva. 

JUDr. Jirman: 

- Podá protinávrh k tomuto bodu, požádali ho o to účastníci majetkoprávního 

úkonu. 

- Objasnil genezi tohoto úkonu. 

- SŠGAK má zájem odkoupit tuto budovu, musí využít úvěrových zdrojů 

s ohledem na kupní cenu, předkupní právo je problém pro jednání s bankou. 

Je na zvážení, co v tuto chvíli upřednostnit. RM se rozhodla, že neschválit 

zrušení předkupního práva. Rozumí tomu, že město má zájem si ponechat 

nějakou kontrolu nad nemovitostí, kterou původně vlastnilo. Ale na straně 

druhé, pokud by to vedlo k tomu, že by převod samotný byl zmařen, jako že by 

zaměřen byl, je otázkou co v tuto chvíli upřednostnit. Je to v první řadě to, jak 

je velká obava, že tento objekt v budoucnu komerčně někdo „vykšeftuje“ 

Osobně se domnívá, že toto riziko nehrozí, nemusí být taková obava. Dále je 

otázka, zda by vůbec bylo reálné, že by město chtělo tento objekt koupit. 

- Účastníci  té smlouvy ho požádali, aby ZM zvážilo, který z těchto argumentů je 

podstatnější – zda zachování předkupního práva a na straně druhé zmaření 

převodu na SŠGAK. 

- Protinávrh – bod č. 2 – ZM po projednání schvaluje zrušení předkupního práva 

atd… 
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MUDr. Mokříš: 

- Dotázal se na  doporučení Dr. Prokopové. 

Dr. Prokopová: 

- Město při prodeji nemovitosti ponechalo pojistku předkupního práva. V rámci 
předkupního práva se řeší převod vlastnictví, neřeší se změna užívání, to se 
předkupního práva netýká. Budova je rozdělena na dva díly – první díl užíval 
ŠECR, druhá část budovy užívá SŠGAK. V případě, že by ZM zrušilo 
předkupní právo, bylo by zrušeno předkupní práva na budově býv. ŠECRU, na 
druhé budově by zůstalo předkupní právo zachováno. Je to na zvážení, zda je 
zde chuť si ponechat kontrolní mechanizmus, co se s budovou stane 
v případě prodeje. 

MUDr. Bělohlávková: 

- Každý si musí v ZM odpovědět, zda zde sedíme za město ZR nebo za 
soukromou společnost VHS a podle toho ZM má hlasovat. 

Ing. Novotný: 

- Dotaz, pokud by ZM na toto chtělo přistoupit, zda je to možné odložit a nechť 

druhá strana dodá doklad o tom, že je to podmínka v případě získání 

bankovního úvěru.  Zda je to požadavek banky, kterou si škola vybrala pro 

financování rozvoje školy, zda je to opravdu podmínka banky. 

JUDr. Jirman: 

- Nepochopil připomínku Dr. Bělohlávkové. Nemá nic společného s VHS 

Bohemia. SŠGAK ho požádala o toto předložení návrhu a to dle jeho názoru 

dostatečně objektivní. 

 

MUDr. Černý: 

- JUDr. Jirman dobře zná strukturu a majitele uvedených firem. 

- Obě společnosti mají v podstatě stejného majitele 

 

JUDr. Jirman uvedl: 

- SŠGAK není žádná společnost, nemá žádného majitele, má zřizovatele. 

- Nezajímá ho, jak se bude převod realizovat, nemá nic společného s VHS. Na 

SŠGAK působí dlouhodobě ve školské radě, nestydí se za to ani jako občan 

ani jako zastupitel. 

 

p. Dvořák: 

- dotaz na Ing. Novotného – zda je to ze strany Ing. Novotného protinávrh ? 
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Ing. Novotný: 

 – pokud by to v obecné rovině tuto věc někam posunulo, tak je pro odsunutí tohoto 

bodu, SŠGAK dělá městu čest, je pro odprodej a pro zrušení předkupního práva, 

nepředpokládá od nich žádnou spekulaci.  Chtěl by vědět, zda je to požadavek 

banky, že musí být budova zbavena zástavního práva?  

 

Ing. Klement uvedl: 

- Nikdo zde nezpochybňuje kvalitu školy 

- Jedná se o nemovitost a věcné břemeno k této nemovitosti 

- Využil přítomnosti Ing. Růžičky z ČSOB, požádal ho o vyjasnění smluvních 

vztahů versus nárokování toho úvěru 

 

Ing. Aleš Růžička: 

- Uvedl informace k úvěru - převod z VHS na SŠGAK se dělá z toho důvodu, 

aby  byl SŠGAK vlastník a mohl žádat o dotace, budova je ve špatném stavu, 

do 4.patra zatéká a nedá se využívat, SŠG bude žádat o dotace. Banka má 

opravdu podmínku zrušení předkupního práva, z jejího pohledu je to zástava 

nevhodná s nulovou jistící hodnotou. 

 

Dr. Prokopová: 

- Pokud ZM schválí, že se předkupní zruší – pak usnesení o tom, že se 

nevyužívá předkupní právo, je zbytečné. 

 

Ing. Novotný: 

– navrhuje stáhnout tento materiál a na další zasedání pozvat zástupce společnosti 

SŠGAK. Má obavy, že se rozvoj školy bude blokovat, že nemohou žádat dotace. Ať 

se pokusí jednat s bankou o zástavě jiného objektu, ať  zástupci obou firem VHS i 

SŠGAK přijdou tuto záležitost vysvělit. Hlasovat o bodu  l 1) a  bod l 2) odložit. 

 

Ing. Klement – dotázal se JUDr. Jirmana, zda s tímto souhlasí. 

JUDr. Jirman: 

- Uvedl, že neví, do kdy je toto rozhodnutí ovlivněno časově. Rozhodnutí 

ponechává na ZM. Návrh dnes rozhodnout pouze o bodě 1 – neměl by s tím 

problém. Netrvá na svém původním protinávrhu, 

Ing. Klement: 

 – procedurálně se rozdělí tento bod na dvě hlasování – hlasování k bodu č.1 písm.l), 

kde zatím nepadl žádný protinávrh proti původnímu znění. Poté by se hlasovalo o 

stažení bodu č. 2 písm. l) a ponechání na projednání na další zasedání ZM. 



21 

Záznam ZM 20 

Hlasování o bodu č. 1 písm. ) – dle původního návrhu:   

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje neuplatnění předkupního práva 
města k nemovitostem - pozemku p. č. 2041/11 – zastavěná plocha a nádvoří ve 
výměře 469 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti č.p. 2037, pozemku p. 
č. 2043/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 336 m2, pozemku p. č. 2043/3 – 
ostatní pl., jiná plocha ve výměře 1 150 m2 a pozemku p. č. 2043/6 – ostatní 
plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2, nemovitostí zapsaných v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4577, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město 
Žďár ve vlastnictví společnosti VHS Bohemia a.s. se sídlem Haškova 153/17, 638 
00 Brno – Lesná - za kupní cenu ve výši 12.000.000 Kč.    

       Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 6 

Zastupitelstvo města stahuje bod 16  písm. l)  odst. 2  z programu jednání na 
tomto zasedání.     

       Hlasování: Pro 16, proti 0, zdrž. 7 

Diskuse k bodu m): 

Ing. Voráček: 

- Dotaz, pokud by se neschválilo zrušení předkupního práva, stal by se 
pozemek majetkem města? 

Dr. Prokopová: 
- Sousední vlastník zájem nemá, pozemek je nabízen k prodeji již asi 2 roky. 
- Objasnila genezi tohoto předmětného úkonu. 

 
Ing. Klement: 

–  hlasovat se bude o upraveném znění nikoli o předloženém znění, prodloužení 
termínu se mění o 1 měsíc. 

Hlasování o návrhu usnesení: 

m)  

1.  Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě a  
smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 13. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 
ze dne 30. 11. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2016, uzavřené mezi městem 
Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a společností Polabská stavební CZ, s.r.o.,  
IČ 26115875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, jako  kupujícím, 
v upraveném znění. 

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje neuplatnění předkupního práva 
města k pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  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 
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Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Polabská stavební CZ, 
s.r.o.,  IČ 26115875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, za 
podmínky, že mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AKRONA medical 
s.r.o., IČ 26274531 se sídlem Zlín, Tř. Tomáše Bati 373, PSČ 761 12, jako 
budoucím nabyvatelem shora uvedeného pozemku, bude uzavřena dohoda, ve 
které společnost AKRONA medical s.r.o. přijme následující závazek: 

V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační 
rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve 
Žďáře nad Sázavou (kromě povolení předčasného užívání stavby, zkušebního 
provozu apod.) přesáhne termín 31. 12. 2018, sjednává se a společnost  
AKRONA medical s.r.o. se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč 
měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. 
Za zavinění se považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro 
výstavbu, jakož i převod případné rozestavěné stavby na tomto pozemku 
postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové 
a rozvojové území města. 

     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

Diskuse k bodu n) 

Ing. Forst: 

- objasnil situaci ve věci předmětného pozemku a podal informace k této 

záležitosti.  

- podává protinávrh ve smyslu – ZM města schvaluje vyhlášení záměru na 

odprodej pozemku … dále dle předloženého návrhu usnesení. 

- Uvedl, že zájemce o tento pozemek Ing. Kříž je jeho švagr, nebude hlasovat o 

tomto usnesení. 

 

Hlasování o protinávrhu 

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 16, proti 0, zdrž. 6 
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o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

‐ prodej pozemku p. č. 8026/1, orná půda ve výměře 890 m2 v k. ú. Město 

Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
společného jmění manželů O. a D. K.ndřeje a Darii Kuncových,  Škvorec, za 
kupní cenu ve výši 1.000 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 Ondřejem a Dariou Kuncovými, v předloženém znění 

      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

 

17. Usn.20/2017/OP/19 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích 
S materiálem seznámila ZM JUDr. Prokopová : 

- vyhláška v současné o veřejném pořádku neodpovídá zákonným předpisům, 
novelou zákona byla zrušena možnost města zkracovat noční klid, vydávat 
povolení na zkrácení nočního klidu. Z tohoto důvodu se začala začaly 
zpracovávat obě vyhlášky, které jsou dnes ZM předkládány. 

- Objasnila záležitosti, které vyhláška upravuje. 

Mgr. Kunc: 
- Doplnil, že se změnil mapový podklad, je to rozšířeno o Klafar, o prům.zónu, o 

Pilák, prostory okolo Zelené hory, o lokalitu ZR 6 
- Jsou dvě lokality, kde lze hudební produkci dělat  do 2.00 h – Veselíčko a 

prostor Pilské nádrže 
 

Ing. Klement: 

 – návrh vyhlášky byl konzultován i s osadními výbory, takže se k tomuto návrhu 
mohly osadní výbory vyjádřit. 

 

MUDr. Mokříš: 

- K nedělnímu sekání zahrádek – přistupovat k tomu benevolentně a nebo 
nedávat do vyhlášky vůbec. 

- vyškrtnout cyklisty z vyhlášky ve věci zákazu jízdy na kolech po parkových 
cestách. 

Ing. Voráček: 

- Uvedl, že tak důležitou vyhlášku mělo ZM obdržet k diskusi a připomínkám 
dříve než 1 týden, je to sice dle jednacího řádu, ale zastupitelé měli více času 
na seznámení s tímto materiálem. 
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- Dotaz, zda na veřejném prostranství povoluje dělat hluk do 24.00 h ? 

- Zásadní připomínka k tomu, aby se nechalo na občanech, kdy chtějí sekat 
svoje zahrady. 

- Podává protinávrh – vyškrtnout z vyhlášky čl. IV, odst. 2. 

 

Mgr. Kunc: 

 –  veřejné produkce musí být povoleny na veřejném prostranství. Veřejné 
prostranství vychází ze zákona, musí být přesně definováno, na která veřejná 
prostranství se toto vztahuje.  

 

Ing. Novotný: 

- V tomto případě se přidává k názoru MUDr. Mokříše – některé parkové úpravy 
napojují některé komunikace, nechal by tam jezdit cyklisty. 

- Benevolence sekání zahrad v neděli – přiklání se k tomu, zvážit tento zákaz 
v neděli.  

- Osobně nechápe vyhlášku o psech – navrhuje začlenění původního textu do 
této vyhlášky. Neměla by být samostatná vyhláška. Jak to bude MP 
kontrolovat, když to není schopna MP kontrolovat v té kratší verzi. MP 
nekontroluje tyto problémy se psy – exkrementy v pískovištích atd. To, že pes 
může být buď s košíkem nebo na vodítku, to není dobré řešení.  

- Jak se bude kontrolovat ovladatelnost psa? Kdo to bude kontrolovat. 

- Proč se tato vyhláška komplikuje, dříve byla krátká stručná vyhláška, která 
byla přísná, ale stejně ji MP nestačila kontrolovat. 

- Upozornil na velký problém psích exkrementů ve městě 

 

Ing. Klement: 

- Rozdělení je z důvodu současné legislativy,proto to není slučováno do jedné 
vyhlášky, aby se neměnila jedna velká vyhláška, proto to bylo odděleno. Celou 
situaci se tímto město snaží zjednodušit. 

- To, že každý majitel by měl mít pod neustálým dohledem a ovladatelností 
svého psa, stále platí,  tato povinnost není sejmuta 

- Psí exkrementy vadí všem občanům města, ale toto nelze samotnou 
vyhláškou vyřešit.  
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Mgr. Kunc: 

- JUDr. Hostomskou z Ministerstva vnitra byli upozornění na to, že psi mají být 
vyčleněni zvlášť. Jsou stanoveny 2 prostory, kde mohou být psi bez náhubku 
a vodítka  – pískovna ul. Chelčického a prostor u Modrého hřiště. 

Ing. Novotný: 

- Požádal o zaslání metodického pokynu MV, o kterém Mgr. Kunc hovořil. 

 

MUDr. Mokříš: 

- Na území města velikosti Žďáru nad Sázavou nemůže jít pes bez vodítka po 
městě. 

 

p. Zrůst: 

- uvedl, že k zónám pro psy,  že druhá lokalita  u Modrého hřiště  je nevhodná,  
budou tam pejsci pobíhat na volno blízko cykl.stezky, hlavní silnice, tato lokalita 
se mu z tohoto pohledu nezdá vhodná.  

 

 

protinávrh  Ing.Novotný 

 – implementace vyhlášky o psech do vyhlášky o veřejném pořádku. 

 

MUDr. Mokříš: 

- Protinávrh - Navrhuje stáhnout obě tyto vyhlášky z projednávání dnešního 
jednání 

- Bylo zde upozornění, že to nebylo projednáno v dostatečném čase se všemi 
ZM 

- Pokud je návrh na stažení, tak by se o něm mělo hlasovat jako o prvním. 

 

Dr. Prokopová: 

- Z logiky věci je to jasné. Ale jednací řád říká, že hlasuje o protinávrzích tak, 
jak by byly podány. Pokud by se mělo o tomto protinávrhu hlasovat jako 
prvním, museli by se všichni vzdát svých protinávrhů. 

- Upozornila na to, že stávající vyhláška není v souladu se zákonem.  
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Navrhovatelé všech předchozích protinávrhů svoje protinávrhy stáhli. 

K hlasování zůstal jeden protinávrh – stažení těchto vyhlášek z projednávání 
dnešního zasedání. 

Hlasování: 

Zastupitelstvo města stahuje bod č. 17 z tohoto jednání. 

 
      Hlasování: Pro 15, proti 5, zdrž. 3 

 

18. Mat. 20/2017/OP/20 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb 
psů na veřejném prostranství ve městě Žďár nad Sázavou a k užívání zařízení 
města sloužících potřebám veřejnosti. 
Ing. Klement podal protinávrh vzhledem ke stažení bodu č. 17 a to  stáhnout i bod 
č. 18 z projednávání. 

Zastupitelstvo města stahuje bod č. 18 z tohoto jednání. 

    
      Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 3 
 

 

 

19. Mat.20/2017/OP/14 
Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek 
S materiálem seznámila zastupitelstvo města JUDr. Prokopová . 

K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy. 

Hlasování o předloženém materiálu: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku uvedeného 
v příloze č. 1 a to: 

 vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního dlouhodobého hmotného 

majetku v celkové částce 774.965,30 Kč  dle předloženého návrhu 

 vyřazení nefunkčního dlouhodobého nehmotného majetku v celkové 

částce 3.789.362,55  Kč dle předloženého návrhu 

 vyřazení stavby v celkové částce 49.270 Kč dle předloženého návrhu 

 vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci v celkové částce 

177.900 Kč  dle předloženého návrhu 

 odpis pohledávek – převod na podrozvahovou evidenci v celkové částce 

82.874 Kč dle předloženého návrhu. 
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Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

20. Mat. 20/2017/ORÚP/25 

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení 

Komentář podala Ing. Škodovou. Všech 38 návrhů na pořízení změny č. 4 bude 
přečíslováno na změnu č. 1.  
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního 
plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm.a) podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění. 

      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 

21. Mat.20/2017/ORÚP/26 
Žádosti o pořízení změny č. 1 ÚP města za období 9/2016 – 2/2017 
K materiálu podala komentář Ing. Škodová. 
 
K tomuto bodu nebyly vzneseny dotazy. 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

 
 

1. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh p. Jiřího Krčála na 
pořízení změny územního plánu Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
 

2. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh p. Tomáše Melichara 
na pořízení změny územního plánu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
v platném znění. 
 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 

 

22. Mat.20/2017/ORÚP/27 
ČOV Žďár n. S – příprava modernizace a intenzifikace 
Komentář k tomuto bodu podala Ing. Škodová. 

 
MUDr. Mokříš: 

- Dotázal se, jak se došlo k podílu obce Hamry n.S. Spočítal si, že obec 
Hamry n.S. by připojila 1.000 lidí a ZR cca 25.000. 

 
Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že potřeba Hamrů n.S., které nemají v současné době ČOV, je 
logickým krokem – napojení na ČOV ZR. ČOV není majetkem města ZR, 
je svazkovým majetkem, příjmy ze stočného jdou do rozpočtu SVAK. Je 



28 

Záznam ZM 20 

rád, že začala diskuse o rekonstrukci ČOV. Prvotní návrh SVAK 
prezentovaný Ing. Zvěřinovou, že se město ZR bude podílet na veškerých 
investičních aktivitách ve výši 120-140  mil. Kč, byl odmítnut,  nyní se 
maximální příspěvek města ZR pohybuje na částce cca 40 mil. Kč.  

- Nyní se jedná o to, zda si občan ZR zaplatí tuto intenzifikaci zaplatí  
dvakrát, jednou v ceně vysokého stočného, žďárská kanalizace jejíž 
součástí je ČOV již generuje dostatečné finanční prostředky na obnovu 
majetku. Bohužel toto spravuje SVAK a ten nechce investovat do ČOV. 
Vede se diskuse. Město tomuto požadavku SVAKU řeklo NE. Hledá se 
společný kompromis 

- Je to vyvolaná investice potřebou Hamrů  n.S. 
 
p. starosta uvedl: 

 v současnosti je některé území v Hamrech připojeno na ČOV – nová 
výstavba. 

 čistička je na svém provozním maximu 

 pro rozvoj města ZR intenzifikace ČOV bude muset proběhnout, řeší se 
v jakém rozsahu. 

 předložený materiál zpracovala VAS a je to přání VAS, ale už v prvních 
diskusích částku 90  mil. Kč i za předpokladu dotace město odmítlo, v této 
věci probíhají diskuse. Tato záležitost bude projednána na semináři pro 
zastupitele. 

 
Ing. Novotný: 

- uvedl, že částka, která by byla na hranici přijatelnosti není nikde 
v materiálu uvedena, stále se píše o částce 95 mil. Kč, která by byla vč. 
kalového hospodářství. 

- V případě, že se předpokládá  rozvoj ZR  by se asi mělo jít do modernizace 
ČOV 

- Dnes je to „jenom“ připojení obce Hamry n.S. s nějakým podílem, ale je 
nutné pojistit, že bude záležet na postupu. Navrhuje doplnit usnesení  
„ Zastupitelstvo města po projednání schvluje…a po schválení postupu  
města ZR na modernizaci a intenzifikaci ČOV“. Byla by to deklarace 
směrem k Hamrům, že zatím se o tom diskutuje, postup se bude teprve 
projednávat. Je to pro to, aby to nebylo vnímáno, že to bude provedeno dle 
předložených postupů, musí být jasné, že město ZR neakceptuje 
předložený návrh VAS,SVAK a že to musí být ještě předmětem projednání. 

- Souhlasí s tím, co zde uvedl Ing. Zlesák. 
 
 
Protinávrh Ing. Novotný: 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje připojení obce Hamry n. S. na ČOV 
Žďár nad Sázavou za předpokladu, že se obec Hamry n. S. bude podílet na 
financování modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou a po schválení 
postupu města Žďáru nad Sázavou na  modernizaci  a intenzifikaci ČOV. 
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Ing. Zlesák: 
- Poděkoval Ing. Novotnému za velmi dobrý návrh usnesení. 
- Intenzifikovat má ten, kdo vybírá stočné, město se může podílet, ale nikoli nést 

celou míru intenzifikace. 
 

 
Ing. Forst: 

- Do tohoto usnesení zařadit závazek Hamrů n.S., že v případě připojení a 
intenzifikace a rozšíření jejich pozemků, se Hamry zaváží k tomu, že tyto 
pozemky poskytnou. 

 
p.starosta: 

 Uvedl, že v tuto chvíli pozemky nejsou v majetku obce Hamry n.S., muselo by 
se jednat se soukromými vlastníky,  proto by návrh Ing. Forsta nyní nedával, 
je to nelogické. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje připojení obce Hamry n. S. na ČOV 
Žďár nad Sázavou za předpokladu, že se obec Hamry n. S. bude podílet na 
financování modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou a po schválení 
postupu města Žďár nad Sázavou na modernizaci ČOV. 
 
       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 
 

23. Mat. 20/2017/OF/15 
Finanční vypořádání roku 2016 
Rozpočtové opatření č. 1/2017 
Materiál uvedla vedoucí OF p. Bc. Vácová.  
 
Ing. Mrkos: 
- Uvedl za  Finanční výbor, že tento materiál FV  doporučil ZM ke schválení 
 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání roku 2016 a 
rozpočtové opatření č. 1/2017. 
       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

24. Usn.20/2017/OF/16 
Rozpočtové opatření č. 2/2017 
Materiál uvedla vedoucí OF Bc. Vácová. Upozornila na dodatek k tomuto 
materiálu, který je součástí schvalování. 
 
Ing. Mrkos: 
- Za FV uvedl, že finanční výbor doporučil ke schválení toto RO č.2. 
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MUDr. Mokříš: 
- dotaz na vizualizaci budovy bývalého MěÚ  
 
Ing. Kadlec:   
- Bude se jednat o úpravu fasády pouze z technického hlediska, technická, 

původní barvy, pouze ze strany od Vesny a do náměstí úpravy. 
 

Ing. Novotný: 
-  na budovu býv. MěÚ zkusit uvolnit finance na úpravu celé budovy 

 
p.starosta: 
- uvedl, že  natřen bude celý objekt, ze strany od Vesny bude nejvíce prací. 
Zastupitelé mají zájem, aby tato budova dobře vypadala. 
Hlasování o návrhu dodatku: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 
včetně  dodatku. 
       Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 
 

25. Mat.20/2017/OF/17 
Úvěr 2017 
Komentář k tomuto bodu podala vedoucí finančního odboru Bc. Vácová. 
 
 
Ing. Mrkos: 
- Uvedl, že ve Finančním výboru byl tento materiál podrobně diskutován, FV se 

shodl, že jsou nyní úrokové sazby velice dobré a že je racionální a výhodné si 
vzít úvěr. 

 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 
 

 Schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč od Československé 
obchodní banky, a.s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, 
s fixní úrokovou sazbou 0,71 % a splatností úvěru 7 let. 

 Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o úvěru 
 

Hlasování: Pro 15, proti 1, zdrž. 3 
 

26. Mat. 20/2017/OF/18 
Zhodnocení finančních prostředků z FSFP 
Materiál uvedla Bc. Vácová. 
 
Ing. Mrkos: 
- Finanční výbor tento bod velice podrobně diskutoval.  Poděkoval panu bankéři 

Růžičkovi, že vnesl do té diskuse jako člen FV svoje zkušenosti z praxe. 
 Město má být dobrými hospodáři. Volné finanční prostředky jsou současně na 
 b.ú. za minimální úrok, nic nevydělávají, dokonce se znehodnocují, a to je 
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 právě důvod, proč rada města jasně deklarovala, že by se tato praxe měla 
 změnit. Důležité je rozumný poměr mezi očekávaným výnosem a rizikem.. 
 
 
Ing.Klement: 
- Podal vysvětlení k rozdělení částek pro jednotlivé bankovní ústavy 
 Tento bod by neodkládal, časem se mění nabídky od jednotlivých bankovních 
 ústavů. V prvním návrhu byly jiné dluhopisy, které byly vyprodány. Aktuálně se 
 pohybuje návrh na výhodných formách investování.  
 
Ing. Novotný: 
- Nechce nic odkládat 
- Osobně dle poznatků a dle zkušeností z diskuse s bankéři, nemá velkou 

důvěru k fa DRFG – společnost obchoduje s nemovitostmi, riziková věc. 
- Conseq je dlouhodobě fungující společnost na trhu, zkušenost 

s municipalitami. JT Banka také. 
- Navrhuje podpořit pouze první dva návrhy. Navrhuje, aby se hlasovalo po 

jednotlivých bodech návrhu usnesení. Nechce akceptovat třetí navrženou 
firmu. 

- Návrh - 4 měsíce před koncem roční doby RM seznámit ZM s výnosy – netrvá 
na tom, aby to bylo v usnesení.  

 
Ing. Mrkos: 

- Ztotožňuje se s návrhem Ing. Novotného, firma DRFG  představuje určité 
riziko,  FV se přiklonil k názoru, že by město nemělo podstupovat takové 
riziko, jsou to prostředky daňových poplatníků – využít pouze nabídky č. 1 a č. 
2. 

- Protinávrh 30 mil. Kč pro JT a 20 mil. pro Conseq 
 
Ing.Novotný : 
– v souvislosti s návrhem Ing. Mrkose se vzdává protinávrhu. 
 
MUDr. Mokříš: 

- Uvedl, že Fond nemovitostí je stabilní, nepřipadá mu to rizikové, hlasovat dle 
původně předloženého návrhu. 

 
 
Hlasování o protinávrhu: 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zhodnocení 
finančních prostředků s: 
1. J&T Banka, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ 471 15 378 ve výši  

30 mil. Kč. 
2. Conseq  Investment  Management, a.s. Rybná 682/14, Praha 1,  

IČ 266 42 671 ve výši 20 mil. Kč. 
 

     v investičním horizontu 1 roku. 
 
       Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 2 
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27. Mat.20/2017/STAR/8 
Participativní rozpočet 
Komentář podal k tomuto bodu pan starosta. 
 
Ing. Novotný: 
- Podporuje participativní rozpočet 
- Dle vyjádření p.starosty předložený časový harmonogram  půjde v režii města, 

bude to organizovat město, nikoli nějaké poradenství externího subjektu 
hrazené z prostředků města. Z rozklikávacího rozpočtu zjistil, že město ZR stál 
participativní rozpočet 50 tis.Kč  a to byla vysoká částka na to, aby se 
rozhýbala částka 600 tis. Kč. Pokud to bude vše v režii města, pak s tím nemá 
problém. 

 
p.starosta: 
- uvedl, že proces se již naučilo oddělení projektu a marketingu, je za to 

zodpovědné, byl ujištěn, že město je schopno zvládnout samo. 
- Poděkoval Ing. Novotnému za tuto poznámku. 

  
  

Hlasování o předloženém návrhu: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje začlenění participativní položky do 
rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2018 do výše max. 600 tis. Kč. 
 
      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

28. Mat.20/2017/STAR/7 
MA 21 – ustanovení zodpovědného politika 
Komentář k tomuto bodu podal p. starosta města. 
 
Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu. 
Zastupitelstvo města po projednání ustanovuje zodpovědného politika pro MA 21  
starostu města Žďáru nad Sázavou. 
 
      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
       
 

29. Různé 
 
p.starosta: 
-  poděkoval spolu s p. místostarostou bývalému členu zastupitelstva města panu 
Jaroslavu Miklíkovi za jeho dlouholetou práci v ZM, komisích a výborech vzledem 
k jeho rezignaci na funkci člena ZM. Panu Miklíkovi byl předán věcný dar. 
-  informoval, že další zasedání 18.5.2017 
-  v příštím týdnu ZM bude informováno o termínech semináře semináře pro ZM 
Ing. Klement: 
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- Informoval ZM, že včera rozeslal email, kde byla popsána stížnost p. 
Sedlákové na ředitele PO SSm a zároveň odpověď na tuto stížnost, kterou 
konzultovat s OS a řed. PO SSm.  

- Pozvánka na galavečer Sportovec 2017 – pozval všechny členy ZM. Požádal 
nejpozději zítra o potvrzení účasti na kontaktní adresu z pozvánky. 

 
 
MUDr. Mokříš: 

- Dotaz na to, zda byla vymáhána  pokuta v rámci přepravy lodě městem ZR – 
nadměrný náklad, loď projížděla ZR ve velmi nevhodnou dobu. 

- Dotaz – kde vznikla na bazénu  ztráta 1 mil. Kč.  
 
Ing. Miklík vedoucí odboru dopravy: 

- Přepravu nadměrného nákladu povoloval KÚ Kraje Vysočina, zjistí jak bylo 
řečeno, informaci zašle ZM 

 
Ing. Klement: 

- Ke zdražování v bazénu uvedl, že se jedná  o to, že se zdražuje z důvodů 
zvýšených nákladů vody a energie, se zdražila cena vstupného, porovnávala 
se s Novým Městem a Jihlavou, Žďár vychází levněji.  Pan ředitel PO 
SPORTIS Dr. Kovařík má úkol  do budoucna předejít zvýšeným nákladům. 

 
Ing. Zlesák: 

- Zařízení se projektovalo na optimální návštěvnost, při překročení návštěvnosti 
se zvyšují náklady. 

 
 
p. Zrůst: 

- uvedl ke stížnosti – stížnost přišla dne 23.2.2017, odpovězeno bylo 14.3.2017, 
existuje směrnice , kde je uvedena lhůta k vyřizování stížností, v tomto 
případě lhůta nebyla dodržena,  proč bylo odpovězeno po lhůtě? 

- obdržel jako člen komise ještě jednu stížnost, dotaz jak bylo reagováno na 
další stížnost 

- má požadavek na předání přehledu  počtu doručených stížností, informovat 
v této věci ZM, zajímá ho to jako člena zdravotní komise 

 
Ing. Klement: 

- Uvedl, že pokud je stížnost adresována RM, tak odůvodnění dostává RM, 
pokud je stížnost adresována ZM, pak je odůvodnění směřováno těmto 
orgánům. 

- Byly dvě stížnosti – od p. Sedlákové a od p. Blahové. 
- Pokud si zastupitelé vyžádají i stížnost, která byla směřována pouze RM, 

obdrží tuto stížnost i odpověď 
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Ing. Krábek: 
- K termínům vyřízení stížností na řed. PO Sociální služby města uvedl, že 

proběhlo jednání s p.ředitelem Mgr. Šerákem, zpracoval se návrh, který byl 
předán vedení města, p. místostarosta sdělil, že tyto věci bude řešit v RM a po  
projednání v ZM. Rada města byla seznámena s těmito  stížnostmi, žádost, 
která byla adresována ZM, byla zastupitelům zaslána.  

 
p. Vidergotová: 
- uvedla, že druhá stížnost byla adresována RM a zastupitelstvu. 
- na příští zasedání požaduje, aby zastupitelstvo města obdrželo informaci, jak se 
v této věci postupuje, jak jsou řešeny nežádoucí události, třeba i ústní stížnost 
 
Ing. Klement: 

- Uvedl, že nejpozději zítra všem ZM bude odeslána stížnost i odpověď na 
vědomí. 
 

Mgr. Šerák: 
- Uvedl, že předmětné stížnosti jsou pouze reakcí na personální změny, které 

provedl v organizaci. 
 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 

 

Pan starosta města ukončil 20. zasedání zastupitelstva města v 21:10. 

 
 
 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. 
starosta města 

 
 

 
 
Zapsala: I. Bublánová 


