Žďár nad Sázavou 10.05.2017

POZVÁNKA
na 21. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,
které se bude konat
ve čtvrtek 18. května v 16.00 hodin
v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou
PROGRAM:
1. Vyhodnocení dotačního programu
Anotace:
Vyhodnocení žádosti dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních“
2. Rozpočtové opatření č. 3
Anotace:
Doporučení zastupitelstvu města schválit změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města
v celkové výši 4.119 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 3/2017.
3. Žádost o změnu PRVKUK Žďár n. S., Radonín
Anotace:
Návrh VAS a.s. na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, kanalizace
místní části Radonín. Změna vedení plánované kanalizace do řadů ve městě a na ČOV Žďár
n.S., na vedení do řadů v areálu ŽĎASU a na ČOV ŽĎAS Žďár n. S.
4. Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – návrh na zrušení
Anotace:
Podnět ke zrušení regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“
5. Rezignace člena Finančního výboru, volba nového člena Finančního výboru
Anotace:
Rezignace člena Finančního výboru a volba nového člena Finančního výboru
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejném prostranství
Anotace:
Touto vyhláškou se vymezují činnosti a podmínky, které by mohly narušit veřejný pořádek ve
městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku.
7. Majetkoprávní jednání
Anotace – viz přiložená tabulka
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8. Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou
Anotace:
Přijetím zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je upravena povinnost
zveřejňování smluv. Dodatkem č. 2 jsou upraveny Zásady transparentnosti tak, aby byly
v souladu se shora s uvedeným zákonem.
9. Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina
Anotace:
Jedná se o finanční podporu aktivit a nápadů mladých lidí ve věku 15 – 26 let a využití
těchto námětů pro potřeby města.
10. Změna členů kontrolního výboru
Anotace:
Rezignace členů kontrolního výboru a volba nových členů.
11. Různé
PRO INFORMACI
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 19.04.2017
Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 10.05.2017

S pozdravem
Mgr. Zdeněk Navrátil v. r.
starosta města
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Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 21/2017/OP/7 dne 18.5.2017:
Bod Druh úkonu
Žadatel
Lokalita v ZR

p.č., m2 (rozsah)

Využití

a)

Prodej pozemku
- schválení

Manželé P., ZR

k.ú. Město Žďár
ul. Veselská, ZR 1

část 193 – zast.pl., nově
dle GP
193/2 - 5 m2

Zabránění vzniku stavební proluky
(nevyužitelného území) v rámci
přístavby rodinného domu

b)

Nabytí pozemku
- schválení

MUDr. H. D.,
Ivančice
V. H., Praha

k.ú. Město Žďár
lok.Jamská Mělkovice, ZR 1

8975 – orná p.- 285 m2
8980 – orná p.- 566 m2
8996 – orná p.- 813 m2
(spoluvlastnický podíl
– každá ve výši ¼)

Příprava lokality pro výstavbu
cyklostezky Žďár – Mělkovice,

c)

Nabytí pozemku
- schválení

J. O., ZR

k.ú. Město Žďár
ul. Jamská, ZR 1

9062 – orná půda
- 7035 m2

Příprava lokality pro výstavbu
v PZ Jamská II - rozšíření

d)

Nabytí pozemku
- schválení

H. L., Plzeň

k.ú. Zámek Žďár
ul. Santiniho, ZR 2

623/10 – travní porost
- 3666 m2
637/4 – travní porost
- 3423 m2

Příprava lokality - částečně pro
dopravní stavby, částečně pro
občanskou vybavenost

e)

Nabytí pozemku
- schválení

T. L.,
Čistá u Litomyšle

k.ú. Zámek Žďár
ul. Santiniho, ZR 2

623/4 – travní porost
- 2928 m2

Příprava lokality - částečně pro
dopravní stavby, částečně pro
občanskou vybavenost

f)

Směna pozemků
- neschválení vyhlášení
záměru

P. K.
L. K., ZR 2

k.ú. Zámek Žďár
ul. Santiniho, ZR 2

637/2 – travní porost
- 750 m2
za
633 – orná p. – 764 m2

Příprava lokality - pro dopravní
obslužnost

g)

Nabytí pozemku
- schválení

J. L., ZR

k.ú. Zámek Žďár
ul. Santiniho, ZR 2

632/7 – orná půda
- 412 m2
630/1 – ost.pl., ost.kom.
- 996 m2
623/5 – travní porost
- 867 m2
(spoluvlastnický podíl ve
výši 2/64)

Navýšení spoluvlastnického podílu
města pro obnovu bývalých cest

h)

Směna pozemků
- neschválení vyhlášení
záměru

RNDr. P. Š., Pacov

k.ú. Zámek Žďár
ul. Santiniho, ZR 2

k.ú. Stržanov

632/7 – orná půda
- 412 m2
630/1 – ost.pl., ost.kom.
- 996 m2
623/5 – travní porost
- 867 m2
(spoluvlastnický podíl ve
výši 2/16)
za
256/3 – orná p.- 1896
m2

Navýšení spoluvlastnického podílu
města pro obnovu bývalých cest

i)

Nabytí pozemku
- schválení

J. G., ZR

k.ú. Město Žďár
ul. Neumannova, ZR
4

4211 – travní porost
- 47 m2
4212 – vodní pl., rybník
- 5542 m2

Částečně pro komunikační propojení
z ul. Neumannova, ZR 4 do části ZR 7
- Vodojem

j)

Nabytí inženýrských sítí
po výstavbě
- schválení
Vklad do majetku
- schválení

Výstavba Klafar s.r.o.,
ZR
SVK Žďársko, ZR

k.ú. Město ZR,
lok. Klafar
ul. Rytecká, ZR 3

Vodovod a kanalizace
na p.č.2047, 7977/1,
7990/2, 7992/27 ve
vlast. města a
p.č. 7992/3, 7990/1 ve
vlast. Společnosti

Převod dokončených inženýrských
sítí po stavbě OS Klafar II - ul.
Rytecká, ZR – technická infrastruktura
pro 8 RD

k)

Zrušení předkupního
práva
- schválení
Uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o
předkupním právu
- schválení

Střední škola
gastronomická
A. Kolpinga, ZR

k.ú. Město Žďár
ul. U Klafárku, ZR 3

2041/11, zast.pl.- 469
m2, součástí je stavba
obč.vyb. s č.p. 2037
2043/2, ost.pl.- 336 m2
2043/3, ost.pl.- 1150 m2
2043/6, ost.pl.- 8 m2

Po prodeji nemovitostí z vlastnictví
VHS Bohemia a.s., Brno do vlastnictví
Střední školy gastronomické
A.Kolpiga, Žďár n.S.

