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 Žďár nad Sázavou 24.10.2017 

 

                        
POZVÁNKA   

na 24. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  
které se bude konat 

ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 16:00  

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

 

 
PROGRAM: 
1. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města  

Anotace: 
Úprava čl. 1 bod 9 „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou“ 

  
2. Návrh na udělení čestného občanství město Žďár n. S.  

Anotace: 
Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou paní Jaroslavě Doležalové ze Žďáru 
nad Sázavou za mimořádnou statečnost a osobní hrdinství v období druhé světové války. 
 

3. Návrh na vyhlášení dotačních programů pro r. 2018  
Anotace: 
Návrh na vyhlášení dotačních programů města Žďáru nad Sázavou pro rok 2018 v oblasti kultury, 
volného času a sportu 

  
4. Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru 

Anotace: 
Návrh nových členů osadního výboru Stržanov vzhledem k rezignaci dosavadního osadního výboru. 
 

5. Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena finančního výboru 
Anotace: 
Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena 
 

6. Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů 
Anotace: 
V rámci programu ISNOV (Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina), jehož cílem je 
zavést dlouhodobě udržitelné způsoby nakládání s odpady, je jako jeden ze stěžejních kroků 
připravována výstavba překládacích stanic komunálního odpadu. Pokud obce, na jejichž 
území by měly stát uvažované překládací stanice, schválí příslušné memorandum a obce ze spádové 
oblasti se v další deklaraci/memorandu zaváží překladiště využívat, je kraj připraven vyčlenit prostředky 
na individuální dotace obcím, na jejichž území překladiště leží. 
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7. Odpis pohledávek – místní poplatek za komunální odpad 
Anotace: 
Návrh na odpis nedobytných a promlčených pohledávek z výběru místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

8. MHD – úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018 
Anotace: 
Návrh úpravy linek a jízdních řádů MHD dle výstupů ze zkušebního provozu 07-09/2017 

   
9. Darovací smlouva – nemocnice 

Anotace: 
Darovací smlouva o poskytnutí daru města Žďáru nad Sázavou Nemocnici Nové Město na Moravě 
    

10. Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2018  
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě podporuje organizace z neziskového sektoru, které pracují 
v sociální a zdravotní oblasti. Tyto organizace většinu finančních prostředků získávají ze státního 
rozpočtu, z příspěvku Kraje Vysočina, od sponzorů a samotných klientů, pokud není služba ze zákona 
bezplatná. Určitou část nákladů pokrývá město Žďár nad Sázavou. Město dlouhodobě podporuje také 
spolky, které sdružují seniory a osoby se zdravotním postižením. 

 
11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
      pořádku na veřejných prostranstvích 
      Anotace: 
      Touto vyhláškou se vymezují činnosti a podmínky, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě  
      nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 
 

12. Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen – zrušení 
Anotace: 
Předložení návrhu na vydání opatření obecné povahy ke zrušení regulačního plánu „Dostavba Veselské 
ulice a Farských humen“ Žďár nad Sázavou včetně jeho změny č. 1. 
 

13. Žádost  Římskokatolické farnosti Žďár n.S. II 
Anotace: 
Žádost Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou-II o rozšíření účelu použití dotace z programu 
„Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ na obnovu kostela  
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v roce 2017 

    
14. Průmyslová zóna Jamská II – příprava 

Anotace: 
Schválení přípravy průmyslové zóny v lokalitě mezi ulicí Jamská a ulici Novoměstská 

     
15. Majetkoprávní jednání 

Anotace: viz přiložená tabulka       
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16. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 
Anotace: 
Realizace nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 414/2016 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1.1.2018. 

 
   

17. Rozšíření účelu poskytnutého úvěru  
Anotace: 
Rozšíření účelu použití investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč na náklady spojené s investicemi do 
technické infrastruktury Klafar, rekonstrukce kina Vysočina a rekonstrukce povrchů ulic Kavanova a 
Mánesova, schváleného ZM 23.3.2017 usn. č.j. 202/2017/OF/17 dle návrhu dodatku. 

    
18. Rozpočtové opatření č. 7  

Anotace:      
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města 
v celkové výši 6.838 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 7/2017. 
 
 

19. Různé 
 
 
 

Pro informaci:  Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 6.9.2017 a 4.10.2017. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Navrátil  v. r. 
      starosta města 

 



Obsah majetkoprávních jednání  ZM č. 24/2017/OP/16  dne 2.11.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

včetně objektu BD 
- schválení kupní 
smlouvy 

Bytové družstvo 
Nástavba, družstvo 
Revoluční 1901/54, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 

č.p. 1899, 1900, 1901 
or. 54, 56, 58 na poz. 
1355, 1356 a 1357a 
pozemků 
1355– zast.pl. - 159 m2

 

1356– zast.pl. - 153 m2
 

1357– zast.pl. - 166 m2 

Převod bytového domu na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

b) 
 

Nabytí pozemků 
- schválení Smlouvy 
o budoucí KS 

Sallerova výstavba – 
Invest I, k.s. Otvice 
NewCo Immo CZ 
GmbH, Weimar, SRN 

k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská –  
ul. Jamská,  
ZR 1 

5349/14 – travní porost 
– 179 m2 
část 5345 – orná půda 
- cca 800 m2 
část 5347 – travní 
porost 
- cca 190 m2 
 

Výstavba místní komunikace, propojující  
ul. Brněnskou (od Penny Marketu) a ul. 
Jamskou 

c) Nabytí pozemku 
- schválení 

Správa železniční 
dopravní cesty s.p., 
Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Brněnská, ZR 1 

9540 – ost.pl., ost.kom. 
- 479 m2 

Částečně pro vybudování nové 
komunikace pro pěší 

d) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

P. D., Puklice 
 

k.ú. Zámek ZR 
lokalita Klafar II, ZR 3 

774/45 – orná půda 
- 3554 m2 

Budoucí výstavba v lokalitě Klafar II 

e) 
 

Uzavření dodatku 
č.4 ke KS a Dodatku 
č.1, 2 a 3  – 
prodloužení termínu 
pro vydání povolení 
stavby 
- schválení 

Autobazar Vysočina, 
s.r.o., Mělkovice, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 4 

3837 – zast. plocha 
- 683 m2 

Závazek z kupní smlouvy – prodloužení 
termínu pro vydání povolení stavby – 
Stavební úpravy a změna užívání objektu 
č.p. 1101 – přestavba na bytový dům  

 


