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Žďár nad Sázavou 30. 8. 2017 

 

                        

POZVÁNKA  
na 23. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat 
ve čtvrtek 7. září 2017 v 16.00 hodin 

v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 
 
 
PROGRAM: 
 

1. Slib nového člena zastupitelstva města 
 

2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů 
Anotace: 
Návrh nové Vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
3. Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě 

Anotace: 
Poskytnutí finanční výpomoci na pořízení vybavení operačních sálů – endoskopické urologické 
věže Nemocnici Nové Město na Moravě. 

 
 

4. Vyhlášení programu Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných 
staveb 
Anotace: 
Vyhlášení programu pro poskytování dotace na obnovu kulturních památek a architektonicky 
cenných staveb nacházejících se na katastrálním území města Žďár nad Sázavou. 

 

5. Majetkoprávní jednání  
Anotace: viz přiložená tabulka 
     

 
6. Nabídka partnerství s městem Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny 

Anotace. 
Město Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, na základě desetiletého partnerství mezi Kraje 
Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, nabízí městu Žďár nad Sázavou uzavření smlouvy 
o partnerství. Samosprávní město Chust s 28 000 obyvateli má vzhledem ke společné historii, 
slovanskému a křesťanskému původu obou zemí, nízké jazykové bariéře, výuce českého 
jazyka na tamní základní škole, zájem o spolupráci s naším městem v oblasti školství, kultury a 
sportu. 
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7. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o místních poplatcích 
Anotace: 
Úprava stávající vyhlášky 5/2010 a 2/2012, o místních poplatcích  - zrušení osvobození od 
placení poplatku ze psů pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny (Žižkova 227/1). 

 
8. Rozpočtové opatření č. 6/2017    

Anotace: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změny příjmové a výdajové strany 
rozpočtu města v celkové výši 6.981 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 6/2017. 

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

 



Obsah majetkoprávních jednání  ZM č. 23/2017/OP/5  dne 7.9.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
A. S., ZR k.ú. Město ZR 

ul. Jamská, ZR 1 
díl „c“ z 5295  a díl „d“ z  
5294 – nově dle GP 
5295 – zahrada 85 m2 
a dále díl „e“ z 5293 a 
5296 – celá – nově dle 
GP 5296 - ost.pl.,jiná.pl. 
- 315 m2 
 

Výstavba rodinného domu 

b) 
 

Směna pozemků 
- schválení 

UNIT INVEST, s.r.o., 
ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská - lokalita 
Klafar III, ZR 3 
ul. Jamská – lokalita  
PZ Jamská, ZR 1 
 

8037/2 – orná p. 
- 3360 m2 
za 
9056 – orná p.-1900 m2 
9045 – orná p.-1949 m2 

Výstavba čtyř bytových domů 

c) Nabytí pozemku 
- schválení 

M. Ch., Stržanov, ZR 2 k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

632/7 – orná půda  
- 412 m2 
630/1 – ost.pl., ost.kom.  
- 996 m2 
623/5 – trav.por.- 867 m2 
(spoluvl. podíl 1/32) 
 

Navýšení spoluvlastnického podílu města 
pro obnovu bývalých cest 
 

d) 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 
 

M. F., ZR 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 

garáž na pozemku 6534 Garáž Prefa v lok. U Zdaru – nevyužití 
nabídky předkupního práva stavby pro 
město  

e) 
 

Prodej pozemku 
- prodloužení 
termínu pro vydání 
povolení stavby  
- schválení 
 

Výstavba Klafar, s.r.o., 
ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Sázavská, ZR 3 
lok. Klafar II 

část 8008/1 – orná půda 
ve vým. cca 985 m2 

Výstavba bytového domu 

f) 
 

Prodej pozemku 
- zrušit usnesení  
- schválit nové 
usnesení 
 

KARPATIJAN STAV 
PRAG s.r.o., Praha 

k.ú. Stržanov 
 

84 – ost.pl., jiná pl. 
250 m2 

Bývalá zahrada - výstavba nového objektu 
po likvidaci stávajícího domu na p.č. 82 
 
 



g) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

M. K., ZR k.ú. Zámek ZR 
ul. Polní, ZR 2 

část 1155 – ost.pl. 
část 1156 – ost.pl. 
- ve výměře cca 1300 m2 

 

Výstavba rodinného domu  

h) Bezúplatný převod 
části stavby  
- schválení Darovací 
smlouvy 

ŘSD ČR, Praha správa 
Jihlava 

k.ú. Město ZR 
ul. Novoměstská – 
Mělkovice, ZR 1 
 

část stavby pozemní 
komunikace – původní 
úsek silnice I/19 (začátek 
ulice  Novoměstská – 
konec před místní částí 
Mělkovice) 
 

Bezúplatný převod části pozemní 
komunikace po dokončení silniční stavby 
I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice, 
přeložka a po vyřazení části silnice I/19 ze 
silniční sítě silnic I. tříd  

 




