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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁPIS 

 

z 21. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne  18. května 2017  

v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 
 
Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil 21. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 20. zasedání ZM byl 
ověřen a proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 20 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 20. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je   
20  ( v průběhu zasedání celkový počet zastupitelů 24) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.   
Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 
omluvili tito členové zastupitelstva města: 

Mgr. Jaromír Brychta 

Ing. Rudolf Voráček 

Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA 

MUDr. Jan Mokříš – dostaví se později 

 

Z dnešního zasedání zastupitelstva se omlouvá: 

Tajemník MěÚ p. Ing. Jan Havlík – dovolená, zastupuje ho p. Ing. Krčil 

Ředitelka PO Kultura p. Ing. Marcela Lorencová  

Ředitel PO Active-SVČ Mgr. Luboš Straka  

 
Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
Ing.Zdeňka Štursu a p. Mgr. Ondřeje Vykoukala 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
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Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

Ing. Vlastimil Forst 

Ing. Petr Stoček 

Navržení s tímto návrhem souhlasili 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

 

Pan starosta se dotázal členů ZM na doplnění, připomínky k navrženému programu 

zasedání. 

Mgr. Herold – navrhl zařadit bod MHD jako bod č. 2 před bodem rozpočtová opatření. 

Pan starosta uvedl, že pro tento nově navrhovaný bod zastupitelé nemají v tto chvíli 

podklady, tento bod nebyl plánován k projednávání. 

Mgr. Herold uvedl, že každý zastupitel obdržel podklady k MHD, zápisy z RM vč. 

materiálů projednaných na RM.  

Ing. Klement  se dotázal na Mgr. Herolda,  o čem se má v tomto bodu jednat. 

Mgr. Herold uvedl, že se mu konkrétně jedná o změny v lince č. 2 MHD. 

Návrh na usnesení k doplnění programu. 

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění programu o bod č. 2 – Městská hromadná 

doprava. 

Pan starosta nechal hlasovat o tomto navrženém doplnění. 

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 11 

NESCHVÁLENO 

 

Schválený program  21. zasedání zastupitelstva města  

1. Vyhodnocení dotačního programu 

2. Rozpočtové opatření č. 3   
3. Žádost o změnu PRVKUK Žďár n. S., Radonín 
4. Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – návrh na zrušení  
5. Rezignace  člena  Finančního výboru, volba nového člena Finančního výboru 
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na veřejném  prostranstvích  
7. Majetkoprávní jednání     
8. Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou  
9. Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina 
10. Změna členů kontrolního výboru    

11. Různé 
PRO INFORMACI 
 Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 19.04.2017 

 Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 10.05.2017 
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Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 2 

1. Mat. 21/2017/OS/1 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb“ 
Materiál uvedl Ing. Petr Krábek, vedoucí odboru sociálních služeb. 
Materiál byl projednán v radě města  a ta  doporučila zastupitelstvu města 
žadatele, kteří žádají o dotaci vyšší než 50 tis. Kč. 
 
Diskuse: 
Bc. Bárta: 
- Ve VPS na občanskou poradnu je rozdílná částka než je uvedena ve 

vyhodnocení. Požaduje toto upravit. 
 
Ing.Krábek: 
 – jedná se o  přehlédnutí, bude okamžitě opraveno. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o upraveném znění usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace 
pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy 
č. 2. 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, které 
budou uzavřeny mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 v upraveném znění. 
 
      Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 
 

2. Mat. 21/2017/OF/2 
Rozpočtové opatření č. 3/2017 
S materiálem seznámila ZM vedoucí finančního odboru Bc. Vácová. Materiál je 
doplněn o dodatek k materiálu rozpočtových opatření č. 3/2017. 
 
Ing. Zvěřinová: 
- Finanční výbor (dále jen FV) se seznámil s RO č. 3/2017, zaobíral se 

jednotlivými položkami, měl dost dotazů k některým položkám, k některým se 
bude ještě vracet na dalších zasedáních FV.  

- Problém – diskutovaly se položky MHD navýšení, dále zvýšené položky na 
rekonstrukci kina Vysočina a to i PO Kultura i pro stavbu jako takovou. Dále se 
FV chce zaobírat do budoucna zastávkami MHD, navýšení je velmi vysoké 
oproti rozpočtu. Na toto bude zvláštní jednání FV, bude zařazeno na další 
zasedání. Dalším problematickým bodem je Street park, v rozpočtu jsou 3 mil. 
Kč, projekčně bylo uvedeno 6 mil. Kč a vysoutěžilo se ještě více, o více než o 
100 %. FV toto bude chtít zdůvodnit. 

- FV za této situace doporučuje schválit navržená RO. 
 

p. starosta: 
- uvedl, že ho mrzí to, co nyní Ing. Zvěřinová řekla, protože byla na finančním 
výboru a částky tam slyšela.  Návrh byl 2,7 mil. Kč nikoli 3 mil. Kč. Ohrazuje se, 
že oproti vysoutěžené ceně byla ta částka vyšší, byla samozřejmě nižší.  Částka 
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3,7 mil. Kč byla dávána ze studie nikoli z projektu, samotný skatepark je cca 
polovina částky, zbytek činí také náklady na vstup do tohoto území, vytvoření 
cyklostezky pro cyklisty a pěší, VO, energie. Souhlasí s tím, že se toto diskutovalo 
na FV. Odbor rozvoje a územního plánování je připraven na další jednání v této 
věci. 
 
Ing. Novotný: 
- Uvedl, že v zápise č. 3 FV pan starosta řekl, že k navýšení došlo na základě 

výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby, takže z tohoto předpokládá, 
že to bylo vyšší. 

- Dotace MHD – uvedl, že nemůže pro tuto položku hlasovat, jasně se dohodlo, 
že vedení ZDARu zašle zastupitelstvu rozpoložkované částky, především ty 
částky, které se týkají mezd. Do dnešního dne nic nedostal. Hrozí to, že řidiči, 
kteří jezdí na MHD, jezdí také na jiných linkách i na veřejné obslužnosti Kraje 
Vysočina, nemůže to porovnat, neměl k dispozici materiál od a.s. Zdar. 

- Navýšení jednotlivých staveb a rekonstrukcí – vždy před rozpočtovými 
opatřeními by bylo vhodné vícepráce zdůvodnit, nyní je to případ street parku, 
navýšení je velké. Je škoda, že se předem nepočítalo s tím, co uváděl p. 
starosta v minulém příspěvku.  

- Kino Vysočina by stálo také za podrobnější diskusi a vysvětlení navýšení 
nákladů. 

-  Nádražní ulice – jednací řízení bez uveřejnění – 750 tis.Kč na přípravu 
rekonstrukce + 450 tis. Kč architektonická soutěž. Požaduje vysvětlení  
finančních prostředků na projekty. 
  

Ing. Wurzelová: 
- Ke zvýšení příspěvku MHD uvedla, že na semináři ZM zazněl požadavek 

rozklíčovat žádost a.s. ZDAR, do materiálu RM bylo doloženo, novou přílohou 
byla příloha porovnání roku 2016 a 2017 porovnání výkazů nákladů výdajů, 
odpisy na jednotlivá vozidla, počet řidičů i s tím, jaká je metodika jejich mezd, 
z toho vyplývá mimo jiné i to, že navýšení nákladů na mzdy řidičů není samo o 
sobě jenom důvodem toho navýšení. Je to obecně navýšení provozních 
nákladů, mj.  navýšení nákladů na PHM. Z toho důvodu bylo navrhováno něco 
jiného než požadoval Zdar v rámci své žádosti o navýšení příspěvku, je to 
přiměřeno sníženo tak, aby město svým odhadem reagovalo na současný 
stav. Je uvedena i metodika výpočtů a rozdělení na jednotlivá střediska. 

 
p. starosta: 
- veškeré tyto podklady byly v materiálech pro radu města 
- požádal o vývoji situace linky č. 2 MHD. 
 
Ing. Wurzelová: 
- Po semináři pro ZM požádala dopravce ve spolupráci s doc. Drdlou, jakým 

způsobem lze posílit spoje na lince č. 2. Největší problém je se spojem, který 
jede po 6. hodině, jsou možné tři varianty řešení, není to ještě uzavřené a 
bude se tím i dále zabývat, aby se pokryla potřeba směrem ze ZR 2 a 
 Vysočan na polikliniku. 

 
Ing. Škodová: 
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- K záležitosti jednací řízení bez uveřejnění Nádražní ulice uvedla, že od arch. 
Ryšky byl zpracován odhad nákladů na arch. soutěž, odhad nákladů na 
ocenění komise, předpokládané náklady za PD k územnímu, stavebnímu 
rozhodnutí po  realizaci stavby 1,5 mil.Kč. Těch 450 tis. Kč je k tomu, že je to 
odhad nákladů na realizaci soutěže o návrh. Do RO dává odhad 750 tis. Kč, je 
předpoklad, že do konce roku není možnost zrealizovat i „prováděčku“. Ověří 
se ve výběrovém řízení celková cena, financování bude až po odevzdávání 
stupňů. Částka by byla rozložitelná na této úseky. Pokud RM nebo ZM 
rozhodne, je v návrhu rozvazovací možnost a lze odstoupit od realizace. 

- Street park – vycházelo se v prvním odhadu 3,7 mil. Kč ze studie, následně  
projektant pak upravil částku dle položkového rozpočtu, toto je ověřená částka 
s dodavatelem stavby. Bude navrhovat u dalších akcí provádění oponentur. 

- Položka projekty – navyšuje se proto, že projekčně se připravují vyjmenované 
akce, pracuje s akčním plánem a dostává úkoly, co má připravovat v rámci 
dotačních možností a nutnosti akce. 
 

 
p.starosta: 
- ke kinu Vysočina uvedl, že v materiálech pro radu města ze dne 10.4.2017 jsou 
veškerá odůvodnění, změnové listy jsou ZM k dispozici. 

 
Ing. Novotný: 

- Uvedl, že materiály z rady města obdržel 15.5.  Streetpark je složitější 
záležitost, z částky 4 mil. Kč, které byly v rámci projektu, se dostáváme na 
částku přes 7 mil.Kč.  Dotace MHD – materiály měli zastupitelé obdržet 
předem, je to velká investice pro diskusi. Na semináři zaznělo i to, že 
v minulosti MHD ve ZR nebyla tak špatná, nepokrývala všechna místa, nyní se 
rozšiřuje o Klafar. MHD v minulosti byla za velmi dobrou cenu, nyní to bude 
stát  více, proto tato diskuse je zde zcela na místě. 

 
p.starosta: 
- k MHD  uvedl, že se vstupuje se do zastávek, vzhledem především u křižovatky 
Revoluční jsou nutné přeložky vody, elektřiny. Nejsou to zbytečné finance. Na 
Revoluční budou bezpečné zastávky, bezpečný přechod u Orlovny, kde se pohybuje 
mnoho studentů a žáků. Bude zkvalitněn dojezd žáků a studentů, kteří budou moci 
vystoupit na Revoluční místo na Brodské. 
 
Ing. Zvěřinová: 

- Je třeba neustále spolupracovat s projektanty. Nápad Ing. Škodové 
oponentury hodnotí jako  velmi dobrý nápad. 

- Dotaz ve věci ul. Nádražní, zda v této částce se počítá i s příspěvkem na 
projektovou přípravu vodovodů a kanalizace pro SVK. 

 
Ing. Škodová k dotazu Ing. Zvěřinové uvedla, že se s příspěvkem na projektovou 
přípravu pro SVK nepočítá. 
 
 
Ing. Klement: 
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- Zvýšená finanční částka ohledně MHD – RM toto téma dlouze diskutovala – 
navýšení 1,3 mil. Kč se skládá ze ztráty provozu MHD za rok 2016 ve výši 145 
tis. Kč, zvýšení příspěvku vyvolané navýšením mezd řidičů  850 tis. Kč, kde se 
jedná o zálohové navýšení a vypořádání ztráty za tento rok bude provedeno 
až příští rok,  obnova odbavovacího zařízení 100 tis. Kč, dopad na změnu 
linkového vedení pro letošní rok ve výši 125 tis. Kč a dále krytí 
marketingových a propagačních materiálů spojených se změnou MHD ve výši 
80 tis. Kč. Dává za pravdu Ing. Novotnému, měla by to být nějaká iniciační 
částka a opakovaná částka ve formě navýšení příspěvku navýšení mezd pro 
řidiče by se měla pohybovat mezi 850 tis. Kč až 1 mil. Kč. 

 
Ing. Novotný: 

- Byla by ještě jiná možnost – město má smlouvu, dohodu a platí se zálohy, 
mohlo by se zůstat u záloh a na začátku roku se dohodnout se ZDARem o 
tom, co je přiměřený zisk a co jsou přiměřené náklady. 

 
 
Ing. Klement: 

- Uvedl, že toto se také diskutovalo, právě proto se  přistupuje k navrhované 
záloze k pololetí. 

 
Ing. Zlesák: 

- Navržená reforma MHD ve ZR nemá obdoby – podal vysvětlení finanční 
částky. 

 
Bc. Bárta: 

- S ohledem k tomu, jak diskuse probíhá, navrhuje, aby se o některých 
položkách RO hlasovalo samostatně, aby nebylo ohroženo schválení 

- Položka č. 22 Doprava – MHD dotace navýšení -  hlasovat samostatně 
- Položka č. 18 zastávky MHD Klafar navýšení o 3 mil. Kč - hlasovat 

samostatně 
- Upozornil na to, že dlouhou dobu se slibují zastávky někde jinde – není 

dořešena zastávka u polikliniky směrem ze ZR 2 
- Položka 361 rozvoj bydlení a byt. hospodářství  - řádek 11 street park 

s ohledem navrhovaného  navýšení – hlasovat samostatně 
- Položka 363 – oblast KS řádek č. 7 projekty – hlasovat samostatně 

 
 
Ing. Klement: 

- Byla zmíněna zastávka u polikliniky – aktuálně se zpracovává studie a projekt, 
aby se zastávka dostala do intencí, které zastávka má mít. 
 

Hlasování o jednotlivých předložených návrzích: 
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 22.05 – Dotace MHD o 1.300 
tis. Kč v rámci rozpočtových  opatření  č. 3/2017. 
 
      Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1 
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Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 22.18 Zastávky MHD Klafar o 
3.000 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017. 
 
      Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 3 
 
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 361.11 – Streetpark o 3.040 tis. 
Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017. 
      Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 7 
 
Zastupitelstvo města schvaluje navýšeni  položky 363.07 – Projekty o 2.000 tis. 
Kč v rámci rozpočtových opatření č. 3/2017. 
 
      Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 3 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 
včetně dodatku.  
      Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
     
 

3. Mat. 21/2017/ORUP/3 
Žádost o změnu PRVK Kraje Vysočina, Žďár n. S., část Radonín 
Materiál uvedla Ing. Škodová. 
 
Diskuse: 
Ing. Zvěřinová: 
- V současné PRVKUKu jsou  2 varianty – zůstávají i nadále tedy domovní 

čistírny v PRVKUK? 
 

Ing. Škodová: 
- Uvedla, že zůstávají 2 varianty  

 
 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh dílčí změny v Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, jak je předložila VAS a. s., divize Žďár n. 
S. týkající se změny trasy splaškové kanalizace od místní části Radonín do 
kanalizace v areálu a.s. ŽĎAS a na ČOV ŽĎAS Žďár n. S.  
 
      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

4. Mat.. 21/2017/ORÚP/4 
Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – návrh na zrušení 
S materiálem seznámila ZM Ing. Škodová. 
 
p. starosta: 
- toto území je dostatečně stabilizované, nemusí být řízeno regulačním plánem 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesneí: 



8 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

 Podnět ke zrušení regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských 
humen“ a jeho změny č. 1 a ukládá odboru rozvoje a ÚP projednat zrušení 
regulačního plánu podle § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 zákona 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 Za určeného zastupitele Mgr. Zdeňka Navrátila. Pověřený zastupitel bude 
spolupracovat s pořizovatelem při projednání návrhu na zrušení 
regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“. 

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

5. Mat. 21/2017/OF/5 
Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena finančního výboru 
Komentář k tomuto bodu podala Ing. Zvěřinová, Ing. Rosecký byl platným členem 
FV, ale mění místo trvalého bydliště, nemohl by se účastnit FV, proto rezignoval.   
 
Ing. Klement: 
- Navrhl hlasovat o všech bodech najednou. 

 
Zastupitelstvo města  po projednání: 

1) Bere na vědomí rezignaci Ing. Zdeňka Roseckého na člena finančního 
výboru a vyjadřuje mu poděkování za jeho dosavadní práci ve finančním 
výboru. 

2) Rozhoduje, že volba nového člena finančního výboru se uskuteční 
veřejným hlasováním. 

3) Volí za člena finančního výboru pana Matěje Kohouta. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 
 

6. Mat. 21/2017/MP/6 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení  místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
Komentář podal vedoucí MP Mgr. Kunc. 
- Materiál bylo projednáván na semináři ZM. Na poslední radě města v čl.. IV 

byl nově vloženo odst. 2 zpět. Jinak se na vyhlášce nic nemění. 
 
Ing. Klement: 
- Poděkoval za aktivní přístup zastupitelů na semináři ZM při projednávání této 

vyhlášky. 
 

Ing. Zvěřinová: 
- Dotaz na vložení odst. 2 – pouť je i neděli a dělá také hluk. 
- Proč k bodu 3 se nepřidá Žďárská pouť v neděli – navrhuje toto jako 

protinávrh. 
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Mgr. Kunc: 
- Uvedl, že by bylo vhodnější vypustit předmětný odstavec týkající se hluku úlně 

z vyhlášky, bude to dělat problémy. 
  

p. starosta: 
- na semináři sdělil, že toto omezení hlučných prací v neděli  bude navrhovat do 
vyhlášky a rada města s tímto souhlasila. 
 
Ing. Novotný: 
- Bude to způsobovat problémy, pokud tento článek bude zařazen do vyhlášky. 
- Dosud nebyly v této věci řešeny žádné stížnosti. 
- Co pana starostu a RM vedlo k tomu, že doporučení klubu ZM a JUDr. 

Hostomské z MV ČR  změnili? 
 
p. starosta: 
- jsou obce, které vyhlášku mají tímto způsobem upravenu. Osobně si myslí, že 
v neděli by měl být klid a občané by neměli být obtěžováni hlukem ze sekaček a 
podobných zařízení. 
 
Ing. Zvěřinová: 
- Při schválení tohoto znění vyhlášky chceme, aby se občané a návštěvníci 

města podle tohoto chovali. Pořadatelem městské poutě je  město ZR, město 
toto dodržovat nebude, ale po každém občanovi chceme, aby dodržoval 
zmiňovaný odstavec vyhlášky. 

 
Mgr. Vykoukal: 
- Protinávrh – vypustit bod č. 2 v čl. IV.  
 
p. starosta: 
- uvedl, že  hudební produkce na pouti končí v 21.30, takže pouť neruší. 
 
 
Bc. Bárta: 
- Souhlasí s vypuštění bodu č. 2 v čl. IV z návrhu vyhlášky, neboť by způsobil 

spoustu problémů, zasahuje se do práv a svobod lidí. 
 
Ing. Zvěřinová – stahuje svůj protinávrh, ztotožňuje se s návrhem Mgr. Vykoukala 

 
Ing. Mrkos: 
- K pouti – město je organizátorem, ale nemá nést odpovědnost za to, zda 

nějaká atrakce dělá rámus či nikoli 
- Neděle je den pracovního klidu – mělo by to být respektováno. Bod  č. 2 

vnímá jako obranu proti těm, kteří jsou netolerantní vůči ostatním občanům. 
Bude hlasovat pro vyhlášku v této podobě. 

 
JUDr. Jirman: 
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- Upozorňuje na to, že omezení v čl. IV, odst. 1 – vzniká zásadní problém 
s účinností protikuřáckého zákona, velká část zábavy z provozoven se bude 
přesouvat na ulici. Bude na místě vstoupit v jednání s provozovateli 
restauračních zařízení. 

 
Ing. Klement: 
- Uvedl, že tento týden již bylo realizována schůzka s provozovateli žďárských 

restaurací. 
 

 
 

Mgr. Kunc: 
- Na semináři ZM nebyl doporučen tento bod zařadit do vyhlášky, nedoporučila 

to i Dr. Hostomská.  Pouť je v neděli, ale není to údržbová práce. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém protinávrhu: 
 
Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
dle předloženého návrhu s vypuštěním odstavce 2 článku 4 s tím, že název 
článku 4 nově zní „Rušení nočního klidu“. 
 
       Hlasování: Pro 12, proti 3, zdrž. 8 
       NESCHVÁLENO 
 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
dle předloženého návrhu. 
       Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 5 
 
 
 
 

7. Mat.21/2017/OP/7 
Majetkoprávní jednání 
Komentář k jednotlivým bodů předloženého materiálu. 
 
a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 

města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů F. a L. P. (SJM), oba ZR 1, 
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 pův. p. č. 193 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 
4223-11/2017 ze dne 9. 3. 2017 z pův. pozemku p. č. 193 nově oddělen 
pozemek p. č. 193/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 5 m2 v k.ú. Město 
Žďár – za účelem přístavby rodinného domu, zabránění vzniku stavební 
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proluky a nevyužitelného území v rámci předprojektové přípravy k přístavbě 
RD na p. č. 190, 194/3 a 194/4 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 

  - za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2, tj. celkem 7.500 Kč + platná sazba DPH 
 
       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
K bodu b) 

p. Vorálek: 

- připomínka k návrhu usnesení – ČD již několik let nejsou vlastníkem trati, 
navrhuje místo trati ČD uvést železniční trati. 

p. starosta- bude upraveno 

 
b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnických 

podílů k pozemkům, a to p. č. 8975 – orná půda ve výměře 285 m2, p. č. 
8980 – orná půda ve výměře 566 m2 a p. č. 8996 - orná půda ve výměře 
813 m2 vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Ve Smrčkách“ v blízkosti 
železniční trati Krejdy - Mělkovice, zapsaných v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3177 pro obec Žďár nad Sázavou, z 
vlastnictví pí MUDr. H. D. Ivančice (podíl id. 1/4) a pí V.H. Praha – Chodov 
(podíl id. 1/4) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem 
realizace výstavby stezky pro pěší a cyklisty Žďár nad Sázavou – 
Mělkovice  

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 (každý podíl ve výši id. 1/4), 
tj. za cenu ve výši 62.400 Kč. 

     Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

c)  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9062 – orná půda ve výměře 7 035 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. 3338 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pí J. O. ZR 1 – za účelem 
přípravy vytvoření nové průmyslové zóny v lokalitě Jamská, ZR 1 

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem za cenu ve výši 
2.462.250 Kč 

      Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

Diskuse k bodu d) 

Mgr. Herold: 

- Uvedl, že by rád diskutoval k bodům d,e,f,g. Ve zdůvodnění, k čemu mají tyto 
pozemky sloužit,  je nedostatek, a to, že se neshoduje s územním plánem 
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města. V územním plánu města je toto území vymezeno pro dopravní stavby a 
obč. vybavenost se specifickým využitím. V ÚP města v bod A 3.2.3.2. – je 
uvedeno, co je to specifické využití a je to jediná věc, která je tam uvedena a 
to  golfové hřiště. Do této části stavba obchvatu vůbec nezasáhne, zbývající 2 
části – 10/11 každého pozemku paní Lokajíčkové je tedy určeno dle jeho 
názoru na  golfové hřiště. Nikde není uvedeno, že golfové hřiště by mělo mít 
prioritu. Dle jeho názoru při výkupu předmětných pozemků město vydává 
miliony na golfové hřiště, je to mrhání veřejnými prostředky. Je rozhodnut, že 
o výkupu pozemků, které město vykupuje pro golfové hřiště, bude informovat 
občany,aby věděli kam tyto prostředky dává. 

Ing. Škodová: 

- Uvedla, že město nepřipravuje golfové hřiště, jedná se o výkup pozemku 
v této lokalitě. Každý pozemek, který město získá, ten může město směnit 
s pozemky dotčenými, podpořila nabytí z důvodu, aby město získalo pozemky, 
které by bylo možné směnit a mělo pozemky pro koridory. V tomto území je to 
nutné i z toho důvodu, aby se vytvořila cesta a nedocházelo při silných deštích 
k zaplavení lokality. 

Dr. Prokopov 

-uvedla, že p. Heroldovi byly odeslány mapové podklady. V územním plánu 
není pouze golfové hřiště, ale sportovní vyžití. Nikdy na RM nebylo řečeno nic 
o golfovém hřišti.  

- k výkupům 64/4 – oslovila vlastníky proto, že cílem města je to, aby město 
vlastnilo původní zemědělské cesty. Město chce tyto cesty obnovovat, zvětšují 
se spoluvlastnické podíly tak, aby mohlo město s těmito pozemky disponovat. 
Město má zájem vybudovat na těchto cestách vybudovat remízky atd., aby 
nedocházelo ke splachům z polí. 

Ing. Klement:  

- uvedl, že město ZR se snaží vykoupit všechny pozemky, které jsou 
dostupné. 

MUDr. Mokříš: 

-lokalita je velmi zajímavá i z pohledu toho, že se ÚP dá změnit. Pozemky jsou 
potřeba vykupovat. 

MUDr. Černý: 

- konstatoval, že kladně hodnotí to, že se město chová jako řádný hospodář a 
že ho nezajímají jenom krátkodobé zisky. 

p.starosta: 

- uvedl, že  ÚP není dogma a město nedisponuje dostatečnými pozemky, aby 
mohlo směňovat pozemky. Je složité dostat se k pozemkům a vykoupit je. 
Pozemky budou pronajaty, jsou v problematickém kopci vzhledem k erozi. 
Chválí odbor majetkoprávní za jeho snahu a aktivitu ve výkupech a směnách 
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pozemků. Jednání s majiteli pozemků je složité. Odmítá, že se město 
zaměřuje na golfové hřiště. 

Mgr. Herold: 

-uvedl, že odbor, který podává návrh k vykoupení, by měl znát ÚP. Nemluvil o 
stavbě golfového hřiště ale o golfovém hřišti. Podává protinávrh k bodu d,e,g – 
Zastupitelstvo města  neschvaluje koupi těchto pozemků. 

 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předložených protinávrzích a dále o 
usneseních dle předloženého návrhu. 

 

d) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí pozemků do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/10 – trvalý travní porost ve výměře 
3 666 m2 a p. č. 637/4 – trvalý travní porost ve výměře 3 423 m2 v k. ú. Zámek 
Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 159 pro 
obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pí H. L. Plzeň – za účelem využití 
částečně pro dopravní stavby a částečně pro občanskou vybavenost 

Hlasování: Pro 2, proti 17, zdrž. 4 

NESCHVÁLENO 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/10 – trvalý travní porost ve výměře 
3 666 m2 a p. č. 637/4 – trvalý travní porost ve výměře 3 423 m2 v k. ú. Zámek 
Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 159 pro 
obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pí H. L.  Plzeň – za účelem využití 
částečně pro dopravní stavby a částečně pro občanskou vybavenost 

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem za cenu ve výši 
2.481.150 Kč 

      Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0 

e) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí pozemků do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/4 – trvalý travní porost ve výměře 2 
928 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. 29 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p. T. L. Čistá u 
Litomyšle – za účelem využití částečně pro dopravní stavby a částečně pro 
občanskou vybavenost 

Hlasování: Pro 3, proti 14, zdrž. 6 
NESCHVÁLENO 
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Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 623/4 – trvalý travní porost ve výměře 2 
928 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. 29 pro obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p. T. L.  Čistá u 
Litomyšle – za účelem využití částečně pro dopravní stavby a částečně pro 
občanskou vybavenost 

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem za cenu ve výši 
1.024.800 Kč 

     Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0 

 

 

f) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu 
pozemků, a to p. č. 637/2 – trvalý travní porost ve výměře 750 m2 v k. ú. 
Zámek Žďár ve vlastnictví manželů P. K. ZR 2 a L. K. , ZR 2 (každý v podílu 
id. 1/2), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu 
se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 65 pro 
obec Žďár nad Sázavou, za pozemek ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
p. č. 633 – orná půda ve výměře 764 m2 v k. ú. Zámek Žďár – v souvislosti 
s přípravou záměru města k využití dotčeného území částečně pro dopravní 
stavby a částečně pro občanskou vybavenost ve Žďáře nad Sázavou 2, a to 
zejména z důvodu potřeby sjednocování vlastnictví pozemků města. 

Zastupitelstvo města ukládá odboru majetkoprávnímu MěÚ jednat s vlastníky 
pozemku o možnosti směny za jiný pozemek. 

      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž 0 

  

g) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí spoluvlastnického 
podílu k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 
630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 623/5 – 
trvalý travní porost ve výměře 867 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 59 pro obec Žďár 
nad Sázavou v lokalitě ZR 2, z vlastnictví p. J. L. ZR 4 (podíl id. 2/64) do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem obnovy původních cest pro 
vycházkové trasy do přírody. 

Hlasování: Pro 3, proti 14, zdrž. 6 
NESCHVÁLENO 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu 
k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 630/1 – 
ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 623/5 – trvalý travní 
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porost ve výměře 867 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 59 pro obec Žďár nad 
Sázavou v lokalitě ZR 2, z vlastnictví p. J. L. ZR 4 (podíl id. 2/64) do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou – za účelem obnovy původních cest pro 
vycházkové trasy do přírody 
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 (podíl ve výši id. 2/64), tj. za 
cenu ve výši 10.664 Kč. 

      Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 1 

h) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu 
pozemků, a to spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 632/7 – orná půda ve 
výměře 412 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a 
p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 59 pro obec Žďár 
nad Sázavou v lokalitě ZR 2, z vlastnictví p. RNDr. P. Š.,  Pacov (podíl id. 2/16) 
do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za pozemek p. č. 256/3 – orná půda ve 
výměře 1 896 m2 v k. ú. Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s navýšením spoluvlastnického podílu 
k pozemkům pro obnovu původních cest pro vycházkové trasy do přírody s tím, 
že v současné době není nutné nabytí dotčených pozemků do majetku města 
formou směny pozemků. 

        Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 4212 – rybník ve výměře 5 542 m2 a p. č. 
4211 – trvalý travní porost ve výměře 47 m2  v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. J. 
G.,  ZR 6, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu 
se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 612 pro 
obec Žďár nad Sázavou – v souvislosti s přípravou zpracování komunikačního 
propojení z ulice Neumannova, ZR 4 do části Žďár nad Sázavou 7 (sídliště 
Vodojem) ve Žďáře nad Sázavou. 

 - za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP v celkové výši 503.010 Kč, tj. 90 
 Kč/m2 

       Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 2 

 

K bodu j)  

Ing. Zvěřinová: 
- Předsednictvo SVAK již dnes předběžně souhlasilo nabytí z důvodu 

prodlevy zasedání SVAK či ZM v době prázdnin. 
- Upozornila na diskusi o vkladech, protože jde o otázku do budoucna 

možnosti příspěvku na opravy. 
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1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí majetku - splaškové 
kanalizace a vodovodu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví 
společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1, po 
vybudování technické infrastruktury stavby: „Obytný soubor KLAFAR II – ul. 
Rytecká Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD“, na 
základě vydaného kolaudačního souhlasu č.j.: ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 
2016, umístěné na pozemcích p. č. 2047, 7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. 
Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále na p. č. 7992/3 a 
7990/1v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Výstavba Klafar s.r.o. Žďár 
nad Sázavou - SO 03 Splašková kanalizace 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 
596.579 Kč - za kupní cenu ve výši 1,00 Kč a SO 05 Vodovod 2. etapa pro 8 
RD v hodnotě 166.882 Kč - za kupní cenu ve výši 1,00 Kč (vše v celkové 
hodnotě 763.461 Kč). 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vklad majetku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací 
ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4, a to v rámci převodu stavby po 
vybudování technické infrastruktury stavby: „Obytný soubor KLAFAR II – ul. 
Rytecká Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura pro 8 RD“, na 
základě vydaného kolaudačního souhlasu č.j.: ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 
2016, umístěné na pozemcích p. č. 2047, 7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. 
Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále na p. č. 7992/3 a 
7990/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Výstavba Klafar s.r.o. Žďár 
nad Sázavou - SO 03 Splašková kanalizace 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 
596.579 Kč a SO 05 Vodovod 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 166.882 Kč (v 
celkové hodnotě 763.461 Kč). 

 
  

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou po dokončení a převodu stavby „Obytný 
soubor KLAFAR II – ul. Rytecká Žďár nad Sázavou – technická a dopravní 
infrastruktura pro 8 RD“, na základě vydaného kolaudačního souhlasu č.j.: 
ŽP/1218/16/MB ze dne 13. 7. 2016, umístěné na pozemcích p. č. 2047, 
7977/1, 7990/2 a 7992/27 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou a dále na p. č. 7992/3 a 7990/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví 
společnosti Výstavba Klafar s.r.o. Žďár nad Sázavou - SO 03 Splašková 
kanalizace 2. etapa pro 8 RD v hodnotě 596.579 Kč a SO 05 Vodovod 2. 
etapa pro 8 RD v hodnotě 166.882 Kč (v celkové hodnotě 763.461 Kč) 
v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou 
z majetkové evidence města s tím, že bude výše uvedený majetek nadále 
veden na účtu 909.  
     Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 
 
K bodu k) 
JUDr. Prokopová: 
-uvedla, že odkazuje na materiál a seminář zastupitelů, kde byl tento bod 
předmětem jednání. V rámci materiálu jsou doloženy požadované podklady. Na 
jednání RM byl vysloven požadavek, aby se nahlédlo do kupní smlouvy, která 
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byla uzavřena v rámci převodu VHS a SŠG, k ověření kupní ceny, bylo ověřeno, 
kupní cena je stejná. Radní hlasovali o návrhu tak, jak je ZM  předložený a tento 
návrh nebyl odsouhlasen. 

 
p. Dvořák: 
- uvedl, že na RM hlasoval pro zrušení předkupního práva a to z toho důvodu, že  
bylo ředitelem školy doplněno vše to, co bylo požadováno. Domnívá se, že není 
třeba školu poškozovat. Podporuje to, aby se hlasovalo pro zrušení předkupního 
práva. 

 
MUDr. Černý: 

   Průběh projednávání tohoto bodu na minulém zasedání ZM nebyl 
standardní, kvůli tomu se také svolal klub ZM. Je v tom osobní iniciativa 
některých zastupitelů. Ing. Voráček v minulosti často se dotazoval na ruinu 
hotelu Bílý lev. Nyní není ruina Bílého lva, ale proluka, která tam je, hyzdí 
město. 

   Dotázal se na to, zda při jednání o zrušení předkupního práva na předmětný 
objekt nebyla vznesena i otázka co bude s prolukou Bílého lva, 

 Ing. Zlesák: 

- Dotaz ve věci smlouvy – zrušilo by se předkupní právo na tento objekt, 
nahrazeno by bylo smlouvou, ve které nejsou sankce. 

- Tato smlouva je bezzubá, nejsou tam žádné sankce. Z tohoto důvodu bude 
proti. 

JUDr. Prokopová: 

- Nahradilo by se smlouvou závazkovou. Škola sdělila, že nemá finanční 
prostředky na tyto sankce. 

- Je přítomen pan ředitel školy Ing. Cočev, může objasnit. 

 

p.starosta: 

- jedná se o závazek, který je soudně vymahatelný.  

Ing. Novotný: 

-Uvedl, že současný majitel si s tímto objektem může nakládat  jak chce, předkupní 
právo nic neřeší.   

JUDr. Jirman: 

- Konstatoval, že je rád, že se nemusí dnes ZM vracet k osobním averzím, které 
čišely z různých podání na  semináři ZM. 
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- Zopakoval to zásadní – SŠG nemá s jakýmkoli podnikatelským či jiným 
subjektem stejného vlastníka, nebude opakovat otázku vlastnictví církevní školy, o 
tom bylo již ZM informováno. Momentální stav je takový, že vlastníkem předmětné 
nemovitosti je zapsána v katastru SŠG, ta z hlediska financování požádala, aby 
toto předkupní právo v katastru být nemuselo.  

- Podal vysvětlení k předloženému materiálu. 

 

Dr. Bělohlávková: 

-uvedla, že je opakovaně je přesvědčována o tom, že předkupní právo vlastně nic 
neznamená – ale tomu nevěří, protože pokud by to tak bylo, tak o tom ZM nejedná 
popáté. 

- K úhradě kupní smlouvy mezi SŠG a VHS poskytla úvěr ČS. A.s., úvěr by měl 
být splacen za 20 roků, ale tato kupní smlouva byla uzavřena 24.3.2017, takže 
tato smlouva je uzavřena. Dnes je květen a stále se baví ZM o tom, aby se město 
vzdalo předkupního práva, ale proč se ho má město vzdávat? Pokud je už 
smlouva uzavřena, VHS prodala budovu za 12 mil. Kč, kterou koupila v r. 2014 za 
7,5 mil.Kč.  Budova je ve velmi špatném stavu, proto nechápe čím se ta hodnota 
navýšila na 12 mil. Kč.  

Ing. Novotný: 

-požádal MUDr. Bělohlávkovou, aby nepřekrucovala to, co se říká o předkupním 
právu. Předkupní právo neřeší vůbec nic, je to jenom proto, že by se majitel rozhodl, 
že tu budovu prodá a tak se bude ptát nejdříve  města, zde město  ji chce či nechce 
koupit. 

MUDr. Černý: 

- Uvedl, že nebylo odpovězeno Dr. Bělohlávkové. Mrzí ho, že někteří zastupitelé 
nehájí město. Bude hlasovat pro, protože to co se kolem toho obnažilo, to je 
mnohem závažnější. Předkupní právo v praxi toho moc neřeší a není nijak 
vymahatelné. 

- Ptal se někdo ze zastupitelů, kteří tady iniciativně vystupují pro zájmy 
podnikatelského záměru, na tu proluku po Bílém lvu? 

p.starosta: 

- uvedl, že je přítomen pan ředitel SŠG Ing.  Cočev  

p. Dvořák 

 – uvedl, že  je zde pan ředitel, požádal o to, aby ZM dalo slovo panu řediteli 
Cočevovi. 
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Pan ředitel SŠGAK Ing. Cočev: 

- Poděkoval za udělené slovo. Nárok na zrušení předkupního práva podala 
Česká spořitelna, která v předkupním právu vidí určitou obtíž. Tento bod několikrát 
komunikoval na semináři ZM. Pokud nebude předkupní právo zrušeno, může je ČS 
sankcionovat. CO se týká pokuty do smlouvy – rovněž odpovídal na semináři ZM – 
pokud by škola měla finanční problémy, byla by další pokuta ze strany města pro 
školu likvidační. Primárně jde o to, zda zastupitelé chtějí podpořit 20 let existující 
školu, která má dobré výsledky včetně dobré reprezentace města. Tato záležitost 
vnímá jako velkou křivdu vůči dobré práci, která zde byla učiněna a není korektní, 
aby si ZM brali jako rukojmí žáky a studenty škol. V této věci bylo řečeno dost a je 
připraven přijmout ze strany ZM jakýkoli ortel. 

p.starosta: 

- dotaz, zda ví p. Cočev, proč byla cena od VHS při prodeji SŠG vyšší, než za cenu, 
za kterou ji VHS pořídila? 

Ing. Cočev  

– uvedl, že zná důvody vyšší ceny, ale jsou to objektivní věci, nechce řešit na tomto 
fóru, došlo k rekonstrukci, cena reflektuje ZP. 

p. starosta: 

- dotázal se, zda existence předkupního práva znemožní  nákup nemovitosti 

Ing. Cočev 

– Uvedl, že nákup nemovitosti to neovlivní, ale ovlivní to tak, že budou horší  
podmínky úvěru. 

Ing. Klement: 

- Dívá se na to jako člověk, který má ve městě v kompetenci školství ve městě.  
Bude podporovat každé školské zařízení ve městě a bude hlasovat tak, jak hlasoval 
na radě města a jako uvolněný zastupitel bude vždy obhajovat tuto strategii. 

Ing. Zlesák: 

- nelíbí se mu to, že zastupitelé jsou vydíráni, jedná se o soukromou školu, je to 
byznys. 

MUDr. Bělohlávková: 

- Je velice ráda, že je ve městě SŠG a Biskupské gymnázium, SŠG patří 
k nejlepší škole v ČR ve svém oboru. Je vděčná, že pan ředitel přišel, jak na klub 
ZM, tak i za to, že je zde dnes mezi námi, poděkovala za jeho práci a práci všech 
učitelů. Zde v ZM nesedí někdo, kdo je proti škole.  

- Tady nejde jen o SŠG a všichni to dobře ví. Ty obavy vzbuzují další subjekty, 
které tam byly  a aby město nenahrálo podnikatelským záměrům subjektů, s 
 kterými má město historicky špatnou zkušenost 
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Ing. Mrkos: 

- Uvedl, že spojovat argument, který se týká podmínek úvěru a předkupního 
práva, je velice laciný. Vlastník či zřizovatel té školy, disponuje velkými majetky a 
že může sjednat  při jednání s bankou výhodné záruky. 

MUDr. Černý: 

- Ing. Klement řekl, že mu záleží na každém školském zařízení a tak 
se ptá pana místostarosty zda mu záleží i na městě, co tedy bude 
s tou prolukou na náměstí. Teze, že si město bere za rukojmí 
studenty, je opravdu pokleslé. 

Ing. Klement: 

- Uvedl, že jako uvolněný zastupitel hájí zájmy města s čistým 
svědomím. 

- Proluka po Bílém lvu - vedla se řada jednání, kdy byl představen 
projekt novostavby na místě po Bílém lvu ze strany podnikatelského 
subjektu, město k tomu mělo zásadní připomínky, ohledně 
bezbarierovosti, diskutovalo se to s architektem, připomínkám 
města bylo vyhověno, ale nedokáže donutit a vydírat nějakou školu 
o nějakých kontaktech na VHS atd. Město ZR aktuálně tuto nabídku 
nevyužilo, nemá finanční prostředky a pokud by se v dané lokalitě 
chtělo rozvíjet, má řadu jiných možností. Na stávající budově, kde 
škola poskytuje vzdělávací služby, tak tam je předkupní právo 
uvedeno, tam město má předkupní právo a nedokáže si představit, 
že by město využilo předkupního práva. Dívá se na to pragmaticky a 
stojí si za svým. 

 

p. Dvořák: 

- uvedl, že dnes se neřeší VHS ale SŠGAK. V případě, že by pan ředitel byl 
vlastníkem školy nebo škola byla vlastníkem proluky, tak by ta diskuse byla na místě, 
ale takto tomu není. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zrušení 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 Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga, IČ: 48897094, 
se sídlem U Klafárku 1685, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
  



21 

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o předkupním právu 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. Smlouva bude uzavřena mezi městem 
Žďár nad Sázavou na straně předkupníka a  Střední školou gastronomickou 
Adolpha Kolpinga, IČ: 48897094, se sídlem U Klafárku 1685, 591 01 Žďár nad 
Sázavou na straně dlužníka, v předloženém znění. 

 

Hlasování:    Pro 12, proti 4, zdrž. 7 
  NESCHVÁLENO 

 

8. Mat. 21/2017/OP/8 
Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou 
Komentář k materiálu podala JUDr. Prokopová. 
K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. 
Hlasování o usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 k Zásadám transparentnosti města 
Žďáru nad Sázavou v předloženém znění. 
 
      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

9. Usn. 21/2017/ŠKS/10 
Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina 
Komentář podala k tomuto bodu vedoucí OŠKS Mgr. Lučková. 
K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. 
 
Hlasování o usnesení:  
 
Zastupitelstvo města schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena 
mezi Radou dětí a mládeže kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na 
podporu mládežnických iniciativ v Kraji Vysočina v předloženém znění. 
 
      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 

10. Usn. 21/2017/MST/3 
Změna členů kontrolního výboru 

Komentář podal Ing. Klement. 

K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
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Zastupitelstvo města po projednání: 
 
1. Bere na vědomí rezignaci Ing. Martina Petra na člena kontrolního výboru 

s účinností od 1.5.2017 a pana Aleše Koutného na člena kontrolního výboru 
s účinností od 10.5.2017 a zároveň jim vyslovuje poděkování za jejich práci 
pro výbor. 
 

2. Rozhoduje, že volba členů kontrolního výboru se uskuteční veřejným 
hlasováním. 
 

3. Volí za člena kontrolního výboru pana Ing. Jaroslava Kovačku. 
 

4. Volí za člena kontrolního výboru pana Stanislava Růžičku. 
 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 

11. Různé 

p.starosta: 

 Informace o Dnech partnerství ve Flobecqu 

 Pozvánky na kulturní akce:  

Festival Concentus Moraviae –  koncert 9.6.2017 v 19.30 v rámci oslav 410. 

výročí povýšení Žďáru na město – bazilika Nanebevzetí P. Marie a sv. 

Mikuláše . Další koncert 15.6. v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené hoře v 19.30 h. 

 pozvánka na Den Žďáru 9.-10.06.2017 

 informoval ZM o získání ceny v soutěži Přívětivý úřad – MěÚ Źďár nad 

Sázavou získal 1. místo v ČR a 1. místo v Kraji Vysočina. Za toto ocenění 

poděkoval pracovníkům úřadu i zastupitelům. 

 Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne  22.června 2017  

v 16.00 

Mgr. Herold: 

- K MHD – mrzí ho, že bod, který navrhoval, nebyl ZM schválen. 
Jednalo se o linku č. 2  a v nárhu JŘ od 1.7.2017 dochází k tomu, 
že první spoj linky č. 2 vyjíždí z nádraží až v 9.20 a pak jede po 
hodině do 16.20. Mimo tuto bodu se lidé nedostanou občané 
k poliklinice ani na náměstí.  

- Občané nebyli s tím, jak budou linky ve městě od 1. 7. fungovat, 
seznámeni.  Měly být zveřejněny jízdní řády již na tomto zasedání. 
Na veřejné diskusi v úterý bylo 14 lidí z toho 3 zastupitelé.  
Požadavek na rozšíření spojů linky č. 2. Má požadavek na vedení 
města, aby se tato otázka se ZDAREM dala projednat a zařadit 
další spoje linky č. 2. 
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p. starosta: 

- v této věci se jedná, připomínky mají svoji logiku, osobně je překvapen, 

že linka č. 2 ve výzkumech neměla takový zájem občanů. Chápe, že pro 

oblast zámku a Vysočan je to problém, ale nedá se vyhovět všem. 

 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 

 

Pan starosta města ukončil 21. zasedání zastupitelstva města v 19.55 h 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. 
starosta města 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: I. Bublánová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


