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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

z 23. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne  7. září  2017  

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

 
Starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Žďár 
nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání 
zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 23. zasedání ZM byl ověřen a proti 
zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis vč. 
písemných materiálů ze zasedání č. 22 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 23. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je   
22  ( 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: 
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Bc. Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA 
 
Z dnešního zasedání zastupitelstva se dále omlouvají: 

Ředitel Základní školy Švermova 4 Dr. Jaroslav Ptáček – služ. .cesta Polsko 

Ředitelka PO Kultura Ing. Lorencová – dovolená 

Ředitel ZŠ Komenského 6 se dostaví později z důvodu účasti na dvoudenním 

zážitkovém kurzu pro 6.třídy  ZŠ Komenského 6. 

 

Pan starosta města uvedl: 

 Po rezignaci JUDr. Miloše Jirmana  vznikl dne 20. 06. 2017 podle výsledků 
voleb konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 mandát člena zastupitelstva 
města p. Mgr. Tomáši Augustýnovi.   

 Osvědčení o nastoupení do funkce zastupitele bylo novému členu p. Mgr. 
Tomáši Augustýnovi podle ust. § 56 odst. 2) zákona o volbách předáno dne 
26. 06. 2017 na jednání rady města. (Předané osvědčení deklaruje pouze 
skutečnost, že se jmenovaný náhradník stal členem zastupitelstva.)    
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Pro výkon tohoto mandátu je nutné složení slibu zastupitele města.    

 Požádal před hlasováním o programu dnešního zastupitelstva  paní MUDr. 
Romanu Bělohlávkovou, aby přečetla slib člena zastupitelstva města a  pana Mgr. 
Tomáše Augustýna vyzval, aby přistoupil ke složení slibu.  

Po přečtení slibu člena zastupitele města složil Mgr. Tomáš Augustýn slib člena 
zastupitelstva města pronesením slova „slibuji“ a potvrdil slib svým podpisem. 

 

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

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu: 

MUDr. Jan Mokříše a Mgr. Roman Vorálka 

Navržení s tímto návrhem souhlasili 

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

 

K programu 23. zasedání: 

Pan starosta města uvedl, že v rámci bodů Různé podá informaci k Memorandu o 

vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů  

Vzhledem k tomu, že nebyl  předložen návrh na doplnění programu  pan starosta 

nechal hlasovat o předloženém návrhu programu 23. zasedání zastupitelstva města. 

        

Schválený program 23 . zasedání zastupitelstva města  

1. Slib nového člena zastupitelstva města 

2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů 

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

4. Vyhlášení programu Obnova kulturních památek a obnova architektonicky 

cenných staveb 

5. Majetkoprávní jednání     

6. Nabídka partnerství s městem Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny 

7. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o místních poplatcích 

8. Rozpočtové opatření č. 6/2017   

9. Různé 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
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1. Slib nového člena zastupitelstva města Mgr. Tomáše Augustýna 

2. Mat.23/2017/OKS/1 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
Materiál uvedla vedoucí komunálního odboru Ing. Dana Wurzelová: 
- Cílem této vyhlášky je úprava výběru poplatku – jedna splatnost v roce, 

dále upřesnění některých formulací tak, aby vyloučily pochybnosti při 
aplikaci jednotlivých ustanovení vyhlášky v praxi a doplnění vyhlášky tak, 
aby se zohlednila aktuální legislativa, dále se jedná o zohlednění 
skutečných nákladů za rok 2016.  

- Součástí návrhu vyhlášky je i zvýšení poplatku pro vlastníky nemovitostí 
„rekreanty“ bez trvalého pobytu na maximu, tj. 760,-Kč po aktualizaci 
nákladů z roku 2016. 

- Seznámila ZM s návrhem OZV č. 3/2017 
 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  
č. 3/2017o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle 
návrhu. 
      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 
 
 

3. Mat.23/2017/OS/3 
Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě 
Materiál uvedl Ing. Krábek, vedoucí odboru sociálního: 
- Paní ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě v letošním roce 

požádala o poskytnutí finančního daru na pořízení operační věže pro 
urologický operační sál. 

- Město Žďár nad Sázavou k žádostem nemocnice přistoupilo v tomto 
volebním období  formou kontinuální spolupráce s cílem každý rok pomoci 
dle aktuálních potřeb nemocnice. V rámci projektu Naše nemocnice, jehož 
garantem je MUDr. Radek Černý, přispělo město Žďár n. S. v roce 2015 
částkou 300 tis. Kč na nákup artroskopické věže a zkoordinovalo 
sponzoring žďárských  firem ve výši 230 tis. Kč. V roce 2016 město 
podpořilo žádost o poskytnutí daru na pořízení nového sanitního vozu ve 
výši 150 tis. Kč.  

- Letošní žádost nemocnice – operační věž pro urologický operační sál - 
cena celého přístroje s veškerým nutným vybavením je cca 2 mil. Kč.  
Žádost ředitelky Nemocnice Nové Město na Moravě je součástí materiálu. 

- Poděkoval MUDr. Černému za spolupráci na přípravě tohoto materiálu. 
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DISKUSE: 
 
MUDr. Černý: 
- Uvedl, že je to další díl projektu Naše nemocnice, který se zde již několikrát 

uskutečnil. Každý rok se komunikuje s nemocnicí, jak projevit pomoc města 
co nejefektivněji. V materiálu jsou uvedeny i výše podpor ostatních měst 
v rámci bývalého okresu.  

- Pozvání HC Plameny ZR – příští týden začíná hokejová sezóna - 
charitativní akce  na zahájení sezóny, výtěžek bude věnován nemocnici na 
uvedený účel, je to příležitost spojit potěšení ze sportu s něčím užitečným 
a potřebným. 

 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč Nemocnici 
Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z rezervy rozpočtu v rámci 
projektu Naše nemocnice. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi 
městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková 
organizace v předloženém znění. 
 

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

 

4. Usn.23/2017/ORÚP/6 

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky 

cenných staveb“ 

S materiálem seznámila ZM Ing. Škodová, vedoucí odboru rozvoje a 
územního plánování. 
 
K tomuto bodu nebyla diskuse a zastupitelstvo města hlasovalo o schválení 
předloženého návrhu. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova 
kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém 
znění. 
      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

 
5. Mat.23/2017/OP/5 

Majetkoprávní jednání 

S materiálem – jednotlivými předloženými body majetkoprávních jednání 
seznámila zastupitele města JUDr. Prokopová, vedoucí majetkoprávního 
odboru . 
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DISKUSE: 

Ing. Novotný: 
K bodu a): 

- Seznámil se s tímto záměrem v terénu, dotázal se na to, zda se opravdu 
má tento pozemek v pohledové části křižovatky prodat a nechat tam 
postavit RD. Není přesvědčen, že se má tento pozemek prodat, je to přímo 
v pohledovém trojúhelníku z průmyslové zóny. 

- Toto místo by město mohlo využít do budoucna jinak, je to zeleň, půjde o 
úbytek zeleně. 

- Je třeba si uvědomit, kdy tam původní domky stály, bylo to v době, kdy tam 
nestála průmyslová zóna, nejezdily tam kamiony. 

- Zastupitelstvo města bude v rámci tohoto materiálu projednávat bod g), 
kdy je navrženo neschválení prodeje pozemku pro RD a přitom je to 
v zástavbě a je navrženo neschválení z důvodu záboru zeleně, ale na 
Jamské ulici je to daleko větší komplikace než u bodu g). 

 

JUDr. Prokopová: 
–  uvedla, že p. Sekničková má předběžné stanovisko Policie ČR pro výstavbu 
RD v této lokalitě. Vzhledem k tomu, že je to problematické místo, do záměru 
bylo dáno, že může být problém s dopravní situací, s hlučností a proto 
z tohoto důvodu už v záměru bylo, že prodej bude realizován smlouvou o 
budoucí smlouvě, prodej bude realizován až po vydání stavebního povolení. 
Je to nyní zeleň, ale i v rámci revitalizace zeleně, která se připravuje, se tato 
revitalizace přizpůsobila prodeji pozemku.   
 
- K bodu g) – pozemek není určený v územním plánu určen pro výstavbu, je 

určen jako veřejná zeleň.  Není to navrženo k neschválení proto, že by se 
zabírala zeleň, pozemek je určen v ÚP jako veřejná zeleň. 

 
p. starosta: 
- uvedl, že odbor rozvoje a územního plánování a městský architekt dostal 
zadán úkol, aby hledal ve městě pozemky pro rodinné domy. Původně byly 
kdysi v této lokalitě dva domky, nyní se řeší jeden RD. Jedná se o jemnější 
zahušťování, nemusí se stavět na zelené louce, jsou tam sítě. Připomínky Ing. 
Novotného byly diskutovány na RM, byly prověřovány, když se vyhlašoval 
záměr. 
 

 

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. A. S., ZR 4, a to 
dle GP č. č. 4270-97/2017 pro rozdělení pozemku, kde byl z pův. p. č. 
5294 – zahrada oddělen díl „d“ ve výměře 26 m2, který byl sloučen do pův. 
p. č. 5295 – zahrada, zároveň z pův. p. č. 5295 – zahrada oddělen díl „b“ 
ve výměře 13 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5294 – zahrada (zůstává 
v majetku města). Nově tedy p. č. 5295 – zahrada má výměru 85 m2 a tato 
bude předmětem převodu. Dále byl z pův. p. č. 5293 – ostatní plocha, 
zeleň oddělen díl „e“ ve výměře 142 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 
5296 - ostatní plocha, ost. komunikace a nově má p. č. 5296 – ostatní 
plocha, jiná plocha výměru 315 m2 a tato bude rovněž předmětem převodu 
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- celkem tedy pozemky určené k odprodeji p. č. 5295 a p. č. 5296 ve 
výměře 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x 
Novoměstská, ZR 1 – za účelem výstavby RD – za předpokladu splnění 
stanovených podmínek pro výstavbu RD dle vyhlášeného záměru: 

Kupní smlouva, předmětem které bude prodej shora uvedených pozemků, 
bude uzavřena po předložení povolení umístění a provedení stavby 
(nejpozději do 12 měsíců po schválení prodeje pozemků v ZM), nejpozději 
do vydání dokladu o užívání stavby, (nejpozději do 36 měsíců ode dne 
povolení umístění a provedení stavby).  

- za kupní cenu ve výši 2.250 Kč/m2, tj. celkem ve výši 900.000 Kč + platná 
sazba DPH ve výši 21 % 

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
v předloženém znění. 

       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

 

 

K dalším předloženým bodům nebyla diskuse a zastupitelstvo města 
hlasovalo o předložených návrzích: 

b) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p. č. 9056, orná půda ve 
výměře 1 900 m2 a p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k. ú. Město 
Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví společnosti UNIT INVEST, 
spol. s r.o., IČ 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 za část pozemku p. č. 8037/2, orná 
půda v celkové maximální výměře 3 360 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár 
nad Sázavou, v rozsahu, umístění a za podmínek, stanovených ve 
Smlouvě o budoucí směnné smlouvě, v předloženém znění. 

     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

c) 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 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. M.Ch. Stržanov (podíl id. 
1/32) 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. 1/32), tj. za 
cenu ve výši 10.664 Kč 
     
     Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 3 
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d) Zastupitelstvo města po projednání nevyužívá předkupní právo města k 
odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 4800, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví M.F., ZR 4, 
postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6534 
- zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném 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. 
Město Žďár, za kupní cenu ve výši 130.000 Kč.  

     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

e) 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 společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad 
Sázavou, Jihlavská 1007, a to části p. č. 8008/1 – orná půda ve výměře 
cca 985 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 sídliště „Klafar – II“, ZR 3 – za účelem výstavby 
bytového domu. 

Prodloužení termínu stanoveného ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a 
smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016 se na základě 
žádosti společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Žďár nad Sázavou 
schvaluje tak, že původně stanovený termín pro vydání pravomocného 
povolení stavby nejpozději do 30. 11. 2017 se nově prodlužuje do 31. 1. 
2018.  

     Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

f)  

1. Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení zastupitelstva města ze 
dne 22.6.2017 ve znění: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví 
společnosti KARPATIAN STAV PRAG s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 
90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 
250 m2 v k. ú. Stržanov, 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 – za účelem získání pozemku – 
zahrady okolo domu v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu 
RD č.p. 33 na p. č. 82 v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení 
na sousedních pozemcích ve vlastnictví žadatele – za předpokladu dodržení 
stanovených podmínek: 
- nebude nijak omezen provoz sousední klubovny „Hasičárna“, která slouží 

ke společenskému vyžití místních obyvatel 
- budou zde vytvořena parkovací místa tak, aby auta neparkovala při okraji 

místní komunikace 
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- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem 175.000 Kč + 
platná sazba DPH  
Zastupitelstvo města schvaluje znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu. 
 

2. Rada města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KARPATIAN STAV 
PRAG s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to 
p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 250 m2 v k. ú. Stržanov, 
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 – za účelem získání pozemku – zahrady okolo domu 
v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu RD č.p. 33 na p. č. 82 
v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení  na sousedních 
pozemcích ve vlastnictví žadatele (dále jen stavba) 
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem 175.000 Kč + 
platná sazba DPH  
Toto usnesení pozbývá platnosti v případě, že povolení stavby nebude vydáno 
nejpozději do 31.12.2018 
Zastupitelstvo města schvaluje znění Smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy dle předloženého návrhu.  

       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 

g) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje 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 částí p. č. 1155 – ostatní plocha, ost. komunikace a p. č. 1156 – ostatní 
plocha, jiná plocha celkem ve výměře cca 1 300 m2 (dle mapového podkladu) 
v k. ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování RD. 

      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 3 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí části stavby 
pozemní komunikace v k.ú. Město Žďár, včetně všech součástí a 
příslušenství, a to úsek původní silnice I/19 v délce 2,173 km v ulici 
Novoměstská ve Žďáru nad Sázavou, jehož začátek je v km 169,259 
původního provozního staničení v místě vyústění ze silnice I/37 (uzlový bod 
2322A005) a konec v km 171,432 původního provozního staničení 
v křižovatce s novým úsekem silnice I/19 a se silnicí III/35420 před městskou 
částí Mělkovice (uzlový bod 2322A048)  z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem na Pankráci 546/56, 140 
00 Praha 4 – Nusle, zastoupena Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 
Jihlava do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s dokončením 
silniční stavby I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka a vyřazením části 
silnice I/19 ze silniční sítě silnic I. tříd, v účetní hodnotě 7.836.639,32 Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu č. 12MP-002520 
v předloženém znění. 
  

       Hlasování:  Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
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6. Mat.23/2017/ŠKS/7 
Nabídka partnerství s městem Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny 
Materiál uvedla Mgr. Lučková, vedoucí OŠKS a seznámila zastupitele 
s genezí této věci. Připomněla, že Kraj Vysočina má uzavřené partnerství se 
Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a během let se ukázala spolupráce jako aktivní 
a úspěšná. V roce 2016 navštívila Žďár n. S. delegace zástupců Zakarpatské 
oblasti Ukrajiny, vč. hejtmana oblasti a starosty města Chust. Delegace 
předala panu starostovi města Mgr. Navrátilovi dopis Městské rady Chustu 
s opětovným návrhem spolupráce obou měst. Ve dnech 3. - 6. května 2017 
navštívil radní města Žďár nad Sázavou pan MUDr. Radek Černý v rámci 
delegace Kraje Vysočina Zakarpatskou oblast, včetně města Chust a byl 
opětovně ujištěn zájmem o vzájemnou spolupráci. Město Chust toto 
projednalo v zastupitelstvu města dne 3.7.2017. 
Zastupitelstvu města Žďár nad Sázavou je předkládá návrh uzavření 
partnerství s městem Chust. Tímto návrhem se aktivně zabývala komise rady 
pro mezinárodní partnerství, ze strany Chustu se jedná o dlouhodobý zájem o 
spolupráci, lze vycházet z dlouhodobé osvědčené spolupráce této oblasti 
s Krajem Vysočina. V případě doporučení rady města a schválení 
zastupitelstvem města smlouvy o partnerství, lze zrealizovat podpis této 
smlouvy ve Žďáře nad Sázavou v termínu 24. – 27.10.2017, kdy bude v Kraji  
Vysočina přítomna delegace Zakarpatské oblasti Ukrajiny vč. starosty města 
Chust. Rada města Žďáru nad Sázavou doporučila tento materiál dne 
28.8.2017. 
 
DISKUSE: 
 
MUDr. Černý: 

 Je velmi rád, že je předkládán tento bod. Představitelé města Chust 
dlouhodobě projevovali zájem o partnerství, materiál je perfektně 
zpracován, poděkování patří nejen odboru školství, kultury a sportu, ale  
především komisi rady města  pro mezinárodní a regionální spolupráci a 
zvláště předsedovi komise Mgr. Vintrovi.  

 Je zde na co navazovat, osobně garantuje, že se přesvědčil o 10leté 
spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatskou oblastí, jsou to konkrétní 
projekty, pomáhá se konkrétním lidem. Požádal ZM o schválení. 

 
Ing. Klement: 

- Kvituje názor i předložený materiál tak, jako p. MUDr. Černý 
- Osobně před 5 lety navštívil toto město, z města čiší slovanská náklonnost, 

farnost ZR 2 má již kontakty a spolupracuje s tímto městem.  Město Chust 
má adekvátní velikost, počtem obyvatelstva mírně převyšuje počet 
obyvatel Žďáru, portfolio spolupráce v oblasti spolků, škol, různých sborů 
atd.  

 
p. starosta: 
- uvedl, že i kolegové z Kraje Vysočina upozorňují na to, že jsou zde určitá  rizika 
spolupráce v oblasti společenských vztahů, dále by to nerozváděl.  
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Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 

Zastupitelstvo  města schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s městem Chust 
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, v předloženém znění. 
 

     Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
  
 

7. Mat..23/2017/OF/4 
Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2017, o místních 
poplatcích, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru 
nad Sázavou č. 5/2010 a 2/2012, o místních poplatcích 
S materiálem seznámila zastupitelstvo města vedoucí finančního odboru Bc. 
Vácová, zdůraznila, že poplatkové povinnosti budou podléhat i držitelům psů, 
kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Žižkova 227/1 a kteří byli dosud 
z placení tohoto poplatku osvobozeni. V současné době je na ohlašovně 
vedeno 898 osob, z toho 47 držitelů psů, celkem drženo 74 psů. Rada města 
doporučila ke schválení OZV, která zavádí zpoplatnění držitelů psů s trvalým 
pobytem v sídle ohlašovny, sazba poplatku ve výši 600 Kč za prvního psa, za 
každého dalšího psa 1.400 Kč. Návrh vyhlášky byl projednán s odborem 
dozoru Ministerstva vnitra ČR. Zaslaný návrh nebyl shledán v rozporu se 
zákonem. 
 
Ing. Klement: 

 Uvedl, že ze strany města je snaha narovnávat poplatky pro všechny 
občany, i pro ty, kteří jsou přihlášeni na adrese Žižkova 1. 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
města Žďáru nad Sázavou č. 5/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010 a 2/2012, o místních 
poplatcích. 
     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

8. Mat. 23/2017/OF/2 
Rozpočtové opatření č. 6/2017 
S materiálem seznámila ZM vedoucí finančního odboru Bc. Vácová. 
Upozornila na komentář a rozdělení rezervy.  
 
Ing.Klement: 
- Informace – rozpočtová položka zpracování znaleckého posudku 

majetkového podílu a.s. SATT – dnes je předkládáno navýšení o 30 tis. Kč, 
v prvotním návrhu bylo opomenuto na DPH 

- Informace o situaci zpracování znaleckého posudku – příští týden by mělo 
město znalecký posudek obdržet, 15.9. se uskuteční  jednání akcionářů 
a.s. SATT, zastupitelstvo města bude o výsledku informováno. 
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Ing. Zvěřinová: 
- Informace ze společného zasedání finančního výboru a kontrolního výboru, 

zápis mají členové ZM na svých stolech, finanční výbor doporučuje ZM  
navržená rozpočtová opatření č. 6/2017 schválit dle předloženého návrhu. 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017. 
 
     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 

9. Různé: 
 
p.starosta: 
- podal informace k Memorandu o vybudování a společném využívání 

překládací stanice odpadů: 
Od roku 2024 podle stávající legislativy by se mělo přestat skládkovat. 
Jakékoli spalování odpadu v tuto chvíli není v blízkosti ZR. Nejbližší je 
spalovna KO v Brně. Sdružení obcí Vysočina ve spolupráci s Krajem 
Vysočina  se snaží v rámci ISNOV vést diskusi, jakým způsobem budou 
odpady v Kraji Vysočina od r. 2024 zpracovávány. Diskuse je nyní na bodu 
přípravy společného projektu – vybudování 9 překládacích stanic KO, aby 
kraj byl připraven na vyvážení odpadu do spalovny Brno nebo do jiného 
zařízení. Ve ZR se bude odpad muset přeložit, město  ZR je jedním z 9 
vytipovaných míst v Kraji Vysočina, kde by mohla vzniknout překládací 
stanice komunálního odpadu. Nyní je Kraj Vysočina připraven iniciativu 
obcí sdružených v SOV a v Integrovaném systému nakládání s odpady 
podpořit prostřednictvím prostředků, které by směřovaly do projektové 
dokumentace na přípravu překladišť a případně i na spolufinancování 
tohoto projektu v realizační fázi. Na posledním setkání ISNOVU  obce o 
tomto informoval radní kraje pan Hyský – předpoklad toho, aby Kraj 
Vysočina takovou částku zařadil do rozpočtu je, že  bude mít seznam 
prohlášení takových obcí, že jsou připraveny se na tomto společném 
projektu podílet.  V materiálech, které ZM obdrželi, je vše podrobně 
popsáno. Je zde i návrh memoranda o výstavbě překládacích stanic, které 
by jednotlivá města měla schválit, Kraji stačí schválení v radě města. V tuto 
chvíli o tomto  ZM informuje, následně bude tento materiál projednán v RM, 
aby Kraj Vysočina  mohl dostat o tomto usnesení a následně by tento bod 
byl zařazen na zasedání ZM 2. 11.2017. 
 

Mgr. Brychta: 
- Pozvánka na výstavu do auly České spořitelny na výstavu obrazů  prací 

studentů Gymnázia Žďár nad Sázavou 
- Omluvil se za pozdní příchod, do 16:30 má na Gymnáziu přípravu 

maturantů 
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Ing. Voráček: 
- Pozvánka na výstavu, týká se výpočetní techniky a elektroniky, výstavu 

pořádá Regionální muzeum ve spolupráci s SPŠS. Tato výstava by měla 
podpořit zájem mládeže o techniku a technickou výchovu. 

- Zastupitelé města obdrželi po minulém zasedání zastupitelstva v červnu od 
paní Ing.  Humpolíkové rozsáhlý e-mail, který je poměrně složitý, těžko se 
v něm vyzná, byli osloveni všichni zastupitelé, paní Ing. Humpolíková 
v tomto e-mailu uvádí, že je způsobována škoda na veřejných 
prostředcích.  Na příští zasedání zastupitelstva města žádá o samostatný 
bod – přehled stavu v této věci, aby byli zastupitelé informování. 
 

p. starosta: 
- uvedl, že toto bere na vědomí, RM si tyto informace vyžádala koncem 
června, bude s tímto počítat do příštího zasedání ZM tak, aby byli zastupitelé 
informováni. 

 
Ing. Stoček: 

- Jménem vedení SKHL ZR poděkoval městské policii, především těm 
strážníkům, kteří se zúčastnili potlačení incidentu v přátelském utkání 
s Třebíčí, byl to profesionální zásah, strážnící  dokázali eliminovat výstřelky 
třebíčských fanoušků. 

- Pozval na 1.mistrovské hokejové  utkání 13.9. v 17.00 h  
 
p. starosta: 

-    požádal Mgr. Kunce, aby  tlumočil toto poděkování strážníkům MP 

- Od 1. 7. 2017 se rozběhlo upravené vedení MHD, zaznamenány byly řady 
připomínek, na 1. vlnu připomínek bylo reagováno co nejdříve, aby od 
začátku školního roku mohly být  požadavky zařazeny.  Obdržel hromadné 
podání od obyvatel Libušína, ale také ZR 2 a Vysočan a to  prostřednictvím 
pana zastupitele Herolda. Tento bod bude zařazen vč. odpovědí na tyto 
připomínky na další zastupitelstvo.  

- Pozvánka na Santiniho barokní slavnosti 8.–10.9.2017, především na 8.9. 
2017 v 17.00 na Starou  radnici, kde se uskuteční společenské setkání. 
Santiniho barokní slavnosti jsou důstojným připomenutím roku baroka. 

- pozvánka na Memoriál J. Dřínka a K. Herolda 9.10.2017 

- pozvánka na volejbalový turnaj o Pohár ministra dopravy 

-  do příštího zasedání ZM bude vydána publikace Žďárského uličníka II – 1. 
část týkající se ZR 2. Jedná se o ojedinělou publikaci, poděkoval autorům 
publikace a RgM za tuto práci na historické publikaci.  

- Příští zasedání zastupitelstva města se uskuteční 2.11.2017 v 16:00 
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Ing. Klement: 
- Informace – obdržel petici za odvolání osadního výboru Stržanov, 

postupuje se dle petičního práva, na příštím zasedání ZM bude jmenován 
předseda OV a členové OV. Tato záležitost je řešena s komunitní 
koordinátorkou a s vedením města. 
 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny, pan starosta ukončil 23. zasedání 
zastupitelstva města v 17.20.  
 
 
 
      Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  
               starosta města  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: I. Bublánová 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


