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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

z 24. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne  2. listopadu 2017  

v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 
 
 
Starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil  24. zasedání Zastupitelstva města Žďár 
nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání 
zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 24. zasedání ZM byl ověřen  a  proti 
zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis vč. 
písemných materiálů ze zasedání č. 23 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 24. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je   
24  zastupitelstvo města je usnášeníschopné.   
Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 
omluvili tito členové zastupitelstva města: 
Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Jaromír Brychta 
 

 Z dnešního zasedání zastupitelstva se omlouvají tito ředitelé PO 

Ředitel Základní školy Komenské 2 p. Mgr. Miroslav Kadlec  z důvodu konání 

rodičovských schůzek 

Ředitel PO Active-SVČ Mgr. Luboš Straka - nemoc 

 

Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
Ing. Petra Stočka a  Mgr. Ondřeje Vykoukala 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu: 

MUDr. Jan Mokříše a Ing. Rudolfa Voráčka 

Navržení s tímto návrhem souhlasili 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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K programu 24. zasedání: 

Ing. Voráček: 

- dotaz na  kauzu Ing. Humpolíkové, budou podány informace k soudnímu sporu?  

Zastupitelé obdrželi od Ing. Humpolíkové korespondenci, proto požaduje na 

dnešním zasedání komentář k této záležitosti. 

p.starosta:  

-  dotázal se, zda stačí  tuto záležitost projednat v rámci bodu Různé 

Ing. Voráček souhlasil s projednáním v bodu Různé 

 

Schválený program 24 . zasedání zastupitelstva města :  

1. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města   

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

3. Návrh na vyhlášení dotačních programů pro r. 2018   
4. Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru 
5. Rezignace člena finančního výboru,volba nového člena finančního výboru 
6. Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů  
7. Odpis pohledávek – místní poplatek za komunální odpad 
8. MHD – úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018   
9. Darovací smlouva – nemocnice      
10. Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2018  
11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
     pořádku na veřejných prostranstvích 
12. Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen - zrušení 
13. Žádost  Římskokatolické farnosti Žďár n.S. II    
14. Průmyslová zóna Jamská II – příprava     
15. Majetkoprávní jednání       
16. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018    
17. Rozšíření účelu poskytnutého úvěru     
18. Rozpočtové opatření č. 7       
19. Různé 

 
Pro informaci:  Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 6.9.2017 a 4.10.2017. 

      Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
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1. Mat.24/2017/OF/4 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Komentář k materiálu podala vedoucí OF Bc. Vácová. 
- Tento materiál předchází následujícímu schvalování dotačních programů 

 
Ing. Klement: 
- Uvedl, že tento bod se ještě diskutoval dnes na finančním výboru, hostem FV 

byl Mgr. Augustýn a doplňoval jeden rozpor, který tam je  čl. 3 - Přijímání 
žádosti bod 5 –  je také uveden odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí, 
což již neodpovídá skutečnosti,  proběhla změna názvu tohoto odboru na  
úsek tajemníka a správy MěÚ. V materiálu se tedy tato změna upraví. 
Dotaz na pana tajemníka, zda je to takto správně. 
 

Ing. Havlík: 
- Uvedl, že to lze formálně změnit, ale otázkou je, zda vůbec nastává taková 

situace. Dnes zpracovatelé těchto programů jsou zařazeni do oddělení 
projektů a marketingu. V jeho úseku je správa budovy, nenachází tedy  žádný 
důvod, dle kterého by měl být úsek zařazen do tohoto materiálu, protože 
v náplni zaměstnanců úseku není správa těchto dotačních programů. 

 
Bc. Vácová: 
- Uvedla, že konzultovala připomínku Mgr. Augustýna s vedoucí OFKIA Ing. 

Bořilovou a ta sdělila, že pokud bude upraven název na úsek tajemníka a 
správy MěÚ, není potřeba dělat další změnu. 

 
p. starosta: 
- v materiálu bude upraven název dle požadavku, zásady budou schváleny 
v upraveném znění dle této připomínky. 
 
Ing. Novotný: 
- Dotaz - pokud uspějí žadatelé ve 2 dotačních titulech, kdo rozhodne o tom, ze 

kterého programu obdrží dotaci? Tímto předloženým návrhem zásad je 
umožněno, že mohou žadatelé žádat do více dotačních titulů, ale obdrží 
pouze jednu dotaci, kdo ale rozhodne jakou? 

 
Ing. Klement: 
- Uvedl, že dotační programy jsou úzce specifické, je jednoznačně vymezen 

účel dotace. Objasnil technické důvody. 
- Jsou zde další dotační programy  - dotace RM a dotace UZ, které jsou 

vyhlašovány až v průběhu roku.  
 

p. starosta: 
- uvedl, že příjemce bude podepisovat smlouvu, kde se zavazuje, že nebude 
čerpat z žádného jiného dotačního programu města. Hlavní dotační programy 
jsou vyhlášeny začátkem roku, neúspěšný žadatel z prvního kola si už nemohl 
zažádat v minulosti  během roku  z jiného dotačního programu.  
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Mgr. Herold: 
- Dotaz – v čl. 3  je termín změn účelu žádostí do 30.9. Obává se,  aby tento 

termín nebyl v kolizi s bodem 13 předložených zásad. 
Bc. Vácová: 
- Toto je základ pro další sestavování dalších terminářů jednotlivých dotačních 

programů. 
 

Ing. Zvěřinová: 
- Do budoucna navrhuje, aby žadatel obdržel dotační prostředky z prvního 

dotačního programu, ve kterém žadatel uspěl.   
 

p. starosta: 

 Navrhuje v tuto chvíli předložené zásady schválit, časem se mohou pravidla 
dále diskutovat. 

 Požádal o hlasování upraveného návrhu usnesení 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění. 
 
       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 
 

2. Mat.24/2017/ŠKS/1 
Návrh na udělení čestného občanství města Žďáru nad Sázavou 
Mgr. Lučková seznámila ZM s předloženým materiálem. 
 
p. starosta: 
- uvedl, že paní Doležalová obdržela cenu města ZR, poděkoval výboru pro 
oceňování města ZR. Toto dokazuje důležitost tohoto ocenění. Díky tomu se 
tento příběh znovu objevil a znovu se zprostředkoval příběh paní Doležalová celé 
ČR. Další informace může poskytnout také navrhovatel ocenění pan Martin 
Růžička, který je přítomen na zasedání ZM. Rada města i on osobně doporučuje 
ZM ke schválení. 
 
Bc. Bárta: 
- Uvedl, že tento návrh je bez jakýchkoli připomínek, čestné občanství bude 

v dobrých rukou. 
- Doporučuje na webových stránkách města zveřejnit více informací o 

občanech, kteří získali čestné občanství města ZR, bylo by vhodné více 
rozepsat příběhy těchto lidí vč. zveřejnění fotografií. 

 
p. starosta: 
- uvedl, že je to správná připomínka, poděkoval Bc. Bártovi za tento podnět. 
- o  předání čestného občanství budou ZM informováni, obdrží pozvánku. 
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Hlasování o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení čestného občanství paní 
Jaroslavě Doležalové za mimořádnou statečnost a osobní hrdinství v období 
druhé světové války. 
      
       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

3. Mat.24/2017/ŠKS/2 
Návrh na vyhlášení dotačních programu pro rok 2018 
Materiál uvedla vedoucí OŠKS Mgr. Lučková a podala k podala k jednotlivým 
navrhovaným dotačním programům pro rok 2018 komentář. 
Dále uvedla, že letos není vypisován zatím program Prezentace města ZR 
v zahraničí, v průběhu příštího roku lze na základě rozhodnutí komise tento 
program vyhlásit, je tam počítáno s finanční částkou. 
 
 
Mgr. Vykoukal: 
- Dotační program Kultura je předkládán v podobě, kterou navrhla kulturní 

komise. Změna oproti loňskému roku – k 100. výročí oslav – doplněno 
hodnotící kritérium pro rok 2018 – zvýhodněny akce vztahující se k tomuto 
výročí republiky. Požádal o schválení v podobě, v jaké je předkládán tento 
dotační program. 

 
MUDr. Černý: 
- K oblasti sportovní činnosti uvedl: dotační program sport  3 800 tis. Kč – 

navýšeno, organizovaný sport dospělých ponížen o 100 tis. Kč, sportoviště – 
sníženo na 1 600 tis. Kč. Došlo ke snížení cca o 190 tis. Kč, úspora na 
sportovištích není rozhodně na vrub omezení kvantity či kvality. Je to výsledek 
dobré práce sportovní komise, poděkoval předsedovi komise p. Petru 
Staňkovi. Existují velice různé názory na smysl grantového programu na 
podporu organizovaného sportu dospělých. Primárně by měla být podpora dětí 
a mládeže ve sportu, ale nelze od sebe oddělit sport dospělých – příklady 
táhnou – toto platí stále, generační propojení je velice důležité. Nelze toto od 
sebe oddělit.  Nejdůležitější kritéria – velikost mládežnické základny daného 
klubu, tradice reprezentace města, zájem veřejnosti atd.  a to souvisí i s účastí 
mládežníků. Dospěl k názoru, že podá protinávrh ve smyslu, aby grantový 
program organizovaný sport dospělých byl ponechán ve stejné výši jako v r. 
2017, navýšení o 100 tis. Kč pro sport mládeže by také ponechal. 

- Návrhové komisi předloží svůj protinávrh 
 

MUDr. Mokříš: 
- Připojuje se k návrhu MUDr. Černého z pozice člena sportovní komise, jelikož 

sportovní komise je průřezová věc, kde se schází zástupci jednotlivých oddílů, 
ale i zástupci veškerých politických stran ZM, komise to takto dojednala, bylo 
to jednomyslně schváleno. Je proti snížení částky organizovaného sportu 
dospělých, je pro zachování částky ve stejné výši jako loni v programu 
organizovaný sport dospělých 2018. 
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Ing. Zlesák: 
- Vysvětlil stanovisko rady města – v radě probíhala poměrně živá diskuse 

v této věci, dlouhodobý záměr RM je podporovat sport mládeže a úměrně 
tomu i podporovat sport dospělých. Město ZR podporuje prostřednictvím 
investic do sportovních zařízení i nepřímo sport, PO SPORTIS se tomu velice 
dobře věnuje. Váží si velice práce sportovní komise, právo rozhodovat má 
RM, která určuje trendy, RM chce podporovat sport mládeže a dětí, proto 
zvýšení o 100 tis. Kč a zároveň RM říká, že grantový program sport dospělých 
byl zaveden v době krize, kdy odpadly příjmy ze Sazky sportovním 
organizacím. Od té doby se mnoho změnilo. Do sportu ze státního rozpočtu 
jde více financí než v minulosti. Česká unie sportu má na svých stránkách 
velice dobře zpracováno, kolik peněz se dává do svazu.  Rada města chce 
podporovat sport, sport co se týká investicí do majetku sportovišť, podpora 
dětí a mládeže, rada je vděčná za sport dospělých, ale nazrála doba 
přesouvat peníze ze sportu dospělých do sportu dětí a mládeže. 
 

Ing. Novotný: 
- Je rád, že se názor prezentovaný kolegy posunul, v minulosti se docela 

razantně snižovala podpora grantového programu sportu dospělých. Stále trvá 
na tom, že děti a mládež jsou správně podporovány ze samosprávy, ale pokud 
zde nebude kvalitní část dospělých sportovců, nebudou děti motivovány. Dle 
jeho názoru to patří i dospělým. To navýšení, které po letech kolegové se 
stejným zdůvodnění navrhují, bude podporovat. 

 
Mgr. Řezníčková: 
- Město ZR v dotačních programech sportu dává přes 6 mil. Kč, město ZR 

investuje nemalé částky do sportovišť, velká podpora města i pro sport 
dospělých. RM dlouhodobě deklarovala, že organizovaný sport dospělých 
chce postupně snižovat, není to razantní snižování, je to každý rok o 100 tis. 
Kč. Částka je naprosto přiměřená, dává se dětem, děti mají své vzory 
v dospělých, i v reprezentaci.  Oceňuje práci sportovní komise, ale sportovní 
komise je poradní orgán RM. Bude hlasovat pro původní návrh. 

 
Ing. Klement: 
- Byl účasten komise pro sport a volný čas a je rád, že program sportovišť 

dopracoval s p. předsedou komise právě tento dotační program tak, aby 
odpovídal aktuálním potřebám skutečnosti, ponížená alokace je na místě, 
vycházelo se stávajícího letošního plnění.  

- K navrhované výši  - sportovci děti mají mít své vzory v podobě dospělých, 
snížení na 800 tis. Kč je nejnižší částka, pod kterou by nešel. Pokud se najdou 
finanční prostředky v rozpočtu r. 2018 ve výši 100 tis. Kč pro organizovaný 
sport dospělých, souhlasí s protinávrhem. 

 
Bc. Bárta: 
- Připojuje se k protinávrhu, který zde zazněl. Je rád, že zde zazněl tento názor, 

že jde i o podporu sportu dospělých, 800 tis. Kč je hranice, pod kterou by se 
nemělo jít.   

- Dotační program Ediční činnost -  v minulém období se opakoval po 2 letech, 
v roce 2017 se nevyhlašoval, doporučuje, aby v roce 2018 byl vyhlášen 
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z výnosů z přebytku hospodaření za rok 2017 program Ediční činnost 
vyhlášen. 

 
p. starosta: 
- požádal předsedu kulturní komise, aby si tuto připomínku Bc. Bárty zařadil na 
projednání kulturní komise. 
 
Ing. Forst: 
- Uvedl, že je členem sportovní komise – výsledek hlasování ve sportovní 

komisi je jakýmsi konsensem možného v dané situaci. Již loni navrhoval, aby 
částka pro organizovaný sport dospělých byla 300-400 tis. Kč. Loni zpracoval 
komplexní návrh na úpravu dotačních programů, byl odmítnut. Při současném 
složení sportovní komise se dá těžko něco změnit.  Navrhoval, aby bylo 
svoláno pracovní zasedání zastupitelstva ke sportu, rovněž byl odmítnut. 
Jestliže tedy hlasoval v komisi s ostatními, nebylo to jenom o výši dotace, ale i 
ostatních programech a možnostech. Souhlasí s návrhem RM, aby 
organizovaný sport dospělých byl ponížen o 100 tis. Kč. Podporuje všechny 
sporty, nejen hokej a fotbal. 
 

Ing. Stoček: 
- Uvedl, že rozhodně bude podporovat návrh MUDr. Černého, tento návrh  má 

svou logiku.  
- Z vystoupení Ing. Forsta má pocit, že se jedná o jakési vystoupení ublíženého 

člena sportovní komise, který nemůže mu z neznámých důvodů prosadit své 
názory v komisi. Chápe argument Ing. Forsta, že podporuje všechny sporty. 

- Je třeba si uvědomit, že stěžejní sporty přitahují lidi do hlediště. Ve ZR přijde 
v průměru 800 - 1000 lidí během každých 10 dnů na hokej. Pokud se nebudou 
podporovat tyto dospělé sporty, tak budou tyto sporty upadat.   

- Připomenul hokejovou akci „Hrajeme pro věž“ – finance  byly  z utkání 
dospělých. 

- Zvážit, zda ušetřených 100 tis. Kč dle rozhodnutí RM, zda je to adekvátní celé 
činnosti. 

- Informace z České unie sportu - finance, které do sportu jdou, nejdou do 
klubu, jdou z valné části na reprezentaci a z další části na různé akademie, 
tréninková centra mládeže, ale nejdou tyto finance do klubů, a nejdou ani do 
sportovišť.  
 

Bc. Bárta: 
- Uvedl, že sportovní komise, která se tomuto věnovala, hlasovala všemi 11 

hlasy pro výši 800 tis. Kč na organizovaný sport dospělých a to vč. hlasu Ing. 
Forsta. Grantový program neslouží pouze hokeji a fotbalu, ale slouží všem 
sportům, které dodrží podmínky a pravidla a tou nejjednodušší podmínkou je 
to, že mají oddíly minimálně 2 družstva mládeže. 

 
Ing. Zlesák: 
- Sport na regionální úrovni je podfinancován, sportoviště jsou podfinancována 

a to i na úrovni města. Shodneme se na tom, že všichni chceme podporovat 
sport.  
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- Město chce investovat do sportu, ale chce investovat do svých sportovišť, aby 
všichni sportovci bez omezení věku mohli sportovat ve kvalitních sportovištích. 
Primárně podporovat děti. 

- Všeobecná podpora sportu – dává za pravdu názoru Ing. Stočkovi 
 

Ing . Klement  
– jeho názor platí - 800 tis. Kč je strop, nelze již částku v programu organizovaný 
sport dospělých snižovat. Zavazuje s tímto, že v rozpočtu města pro rok 2018  
částku 100 tis. Kč pro děti a mládež najde, již má tip, zdroj posílení se najde. 
- Je hrdý, že na to, že do Žďáru nad Sázavou jezdí trénovat děti i např. 

z Třebíče a že má kladné ohlasy na to, jaké podmínky pro sport dětí ve ZR 
jsou. Byl by rád, aby město ZR bylo městem sportu 

 
 

Ing. Novotný: 
- Uvedl, že záleží na míře toho, co každý ze zastupitelů má za představu, kolik 

financí by do sportu pro dospělé mělo jít.   
- Není pravda, že se podporuje jen hokej i fotbal, podporují se i jiné sporty. Jde 

jenom o to,  jaká míra spolufinancování se na municipalitu dala a jak moc chce 
municipalita podporovat sportovce i v dospělém věku. 
 
 

Hlasování o podaném protinávrhu: 
 
Protinávrh: 
KULTURA 2018        850  tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2018       290  tis. Kč 
SPORT 2018                        3 800  tis. Kč 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018   800  tis. Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2018             1  600  tis. Kč 
 
 
     Hlasování: Pro 15, proti 2, zdrž. 7 

 
 
 

4. Mat.24/2017/oPM/3 
Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru 
S materiálem seznámil ZM Ing. Prokop, vedoucí OMP. 
Tento materiál byl schválen RM a dnes je předkládán zastupitelstvu města. 
 
K tomuto bodu neproběhla diskuse. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci osadního výboru Stržanov a 
vyjadřuje členům osadního výboru poděkování za činnosti v osadním výboru. 
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Zastupitelstvo města se usnáší, že o volbě nových členů osadního výboru 
Stržanov bude hlasovat veřejně. 
 
Zastupitelstvo města volí za členy osadního výboru Stržanov: 
Paní Olgu Strašilovou – předsedkyni 
Paní Petru Matulkovou  
Pana Adama Jelínka 
Paní Martinu Němcovou 
Pana Milana Zicha 
 
      Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 
 
p. starosta: 
- uvedl, že se těší na spolupráci s novým osadním výborem místní části Stržanov. 
 
 

5. Mat.24/2017/FV/8 
Rezignace člena finančního výboru, volba nového člena finančního výboru 
Materiál uvedl pan starosta, poděkoval p. Ifrahovi za práci ve finančním výboru. 
Požádal zástupce klubu TOP 09 Bc. Bártu o návrh nového člena finančního 
výboru. 
Bc. Bárta 
 – navrhuje Mgr. Tomáše Augustýna. 
 
Ing. Zvěřinová – předsedkyně FV: 
- Uvedla, že pan Ifrah z důvodu pracovní vytíženosti byl nucen vzdát se práce 

ve FV.  Mgr. Augustýn byl dnes přítomen na zasedání FV, má zájem ve FV 
pracovat. 

 
p. starosta: 
- hlasovat se bude nejdříve o rezignaci a o formě hlasování a poté o volbě 
nového člena finančního výboru. 
 
Hlasování o předloženém návrhu: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

 Bere na vědomí rezignaci Mgr. Redy Ifraha na člena finančního výboru a 
vyjadřuje mu poděkování za jeho dosavadní práci ve finančním výboru. 

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

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

 Volí za člena finančního výboru pana Mgr. Tomáše Augustýna. 
 

Hlasování: Pro 21, proti 0,  zdrž. 1 
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6. Mat.24/2017/OKS/9 
Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů 
Ing. Wurzelová podala komentář k předloženému materiálu. 
 
p. starosta: 
- memorandum je ve fázi, že město má zájem o vybudování a společné využívání 
překládací stanice odpadů, není to nějak zásadně závazné, město musí být 
připraveno na situaci, která vznikne v roce 2024, kdy nepůjde již ukládá odpad na 
skládky.  
 
 
 
Ing. Novotný: 
- osobně navrhuje stahování tohoto materiálu z projednávání.  
- Memorandum je nezávazné, ale určuje určitý směr. V této chvíli to nemá 

dostatek argumentů, aby na toto přistoupilo.  AVE připravuje podobný projekt 
ve ZR, neví, čím chce město případné překladiště „krmit“. Proč budovat 
překladiště pro okolní obce, když se ani neví, zda okolní obce mají zájem o 
toto překladiště. 
 

Ing. Wurzelová: 
- Ve většině lze souhlasit s Ing. Novotným, neví se jak se bude celá záležitost 

vyvíjet. Rok 2024 je daný zákonem a na situaci v roce 2024 bychom měli být 
připraveni. Toto memorandum by mělo městu otevřít cestu – město by mělo 
být připraveno mít na svém území překladiště. Druhou podmínkou je i to, aby 
bylo jasné, které obce a v jakém rozsahu budou mít o tuto spolupráci zájem.  

 
Ing. Voráček: 
- Uvedl, že v dnešní době ukládat KO do země, je ekologický zločin. Ale  

zastupitelstvo obdrželo týden před zasedáním ZM tento zásadní materiál, což 
je dle jeho názoru pozdě. Souhlas s memorandem otevírá cestu k tomu, že na 
území města ZR bude překladiště komunálního odpadu. Ptá se, co to městu 
přinese – několik pracovních míst, možná nějaký zisk ze svozu z okolních 
obcí. Co nám to vezme – zásadně to zhorší podmínky pro život ve ZR – 
zvýšení nákladní dopravy, zvýšení emisí, prachu. Město to velice zatíží. 
 

 
p.starosta: 
- uvedl, že zařízení musí splňovat normy, aby vyhovělo normám životního 
prostředí atd.  Pokud překladiště splní všechny normy ŽP a stavebního zákona, 
tak zde může překladiště na soukromém pozemku vzniknout. 
 
Mgr. Řezníčková: 
- Uvedla, že RM změnila memorandum v tom smyslu, že je zájem o překládací 

stanici. Kraj je připraven vyčlenit prostředky na tato překladiště. 
- Neví, proč se zde diskutuje o firmě AVE. Město má povinnost soutěžit svoz 

KO a neví se, zda AVE bude vítězem na svoz KO ve ZR. 
- ZR má výhodu, že má železnici, odpady v budoucnu se budou vozit po 

železnici 
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- Toto memorandum není závazné, jedná se o projevení zájmu. Ve ZR vzniká 
komunální odpad a bude se muset nějak řešit.  

- V roce 2024 je konec skládkování, město to musí nějak řešit.  
- Pokud Kraj Vysočina dá peníze, bude město možná uvažovat o tom, že zde 

bude překladiště. 
- Odpadová politika je špatně nastavena, netřídí se dobře odpad – vysoké 

poplatky, lidé nechtějí třídit. Komunální odpad je svým způsobem i odpad 
nebezpečný, fyzická osoba tam může dát do KO nebezpečný odpad. 

- Musí se změnit politika nakládání s odpady. 
 
MUDr. Mokříš: 
- Město ZR se k tomuto musí postavit, většina KO se vyrobí ve ZR, nikdo jiný 

tuto překládací stanici nebude chtít mít na svém území. 
 

Ing. Novotný: 
- Dotaz – kdo bude KO  za město ZR vozit na překladiště, které má být 

vybudováno. Otázek je mnohem více, je třeba o tom ještě diskutovat. Město 
nevlastní svozové automobily, techniku. 

- Navrhuje ještě o této věci diskutovat, neschvalovat dnes předložené 
memorandum. Není si jist, zda má město ZR mít zájem na společném 
překladišti, město by mělo mít svoji vlastní koncepci svozu KO.  
 

 
Ing. Zvěřinová: 
- Dle uvedené mapy v materiálu, se předpokládá, že budou v rámci okresu 3 

svozová místa – Novoměstsko bude vozit do ZR?  Čím se bude odpad vozit 
odpad do ZR? Město bude zatíženo nákladními vozy. 

- Je nutno říci, že pokud to zde bude, město by mělo trvat na tom, že ze ZR se 
bude vozit výhradně železnicí. Město nemá obchvat, nákladní vozy se ale 
musí co nejvíc vytlačit z města. 

- Odpad vzniklý na území města je v majetku města a město má odpovědnost 
to řešit, ale město nemá povinnost vybudovat překladiště. Z memoranda 
nepochopila, jakou představu má Kraj? Kdo bude toto překladiště stavět? Jak 
je to velká investice? 

- Tento záměr je poměrně velký záměr, občané by se k tomuto měli také 
vyjádřit, měli by mít možnost o tom diskutovat. Je to citlivá otázka. 

- Navrhuje stažení tohoto bodu z programu, věnovat se této problematice, 
prodiskutovat toto a jednat se svozovou firmou, která chce budovat své 
překladiště. 

 
Ing. Wurzelová: 
- Uvedla, že dnes se KO vozí 16 km do Ronova bez překládání.  
- V Novém Městě mají své mini překladiště, Bystřice je ně připravena, ZR je 

v pozici nula, ZR nemá žádnou studii, která by deklarovala, pro koho chce 
překladiště vybudovat, která by prokázala, že má funkční vlakové napojení 
s jakými náklady, do jakého místa, s jakými náklady, pro jakou kapacitu,  atd. 
Toto by mohla být cesta, jak s tímto konkrétním začít, ujasnit si jasné zadávací 
kroky, zjistit zájem obcí. 
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- Rok 2024 se blíží, není to jednoduchá investice a na přípravu a rozhodování je 
málo času. 

 
Mgr. Řezníčková: 
- Uvedla, že paní Wurzelová vše perfektně vysvětlila. 
- Bylo zde řečeno, že firma Ave chce otevřít v roce 2018 toto překladiště, ZR je 

účastníkem stavebního řízení. Dotazuje se, zda je již podána žádost o 
zařízení na shromažďování odpadů. V případě, že by firma AVE chtěla stavět 
nějaké překladiště, požaduje, aby o tom osobně byla informována. 

 
p. starosta: 
- na setkání s fa AVE byl informován o tom, že by firma v roce 2018 zahájila 
realizaci tohoto záměru. 
- město dává na vědomí memorandem to, že v roce 2024 chce město to, aby 
překladiště na území města bylo vybudováno.  
 
Ing. Novotný: 
- Požádal, aby ZM dostalo více informací k této věci. Je nutné, aby se o tomto 

jednalo dále.  
 

p. starosta: 
 - uvedl, že je to ústní informace, oficiálně není nic povoleno, firma nepožádala o 
stavební povolení. 

 
Bc. Bárta: 
- Uvedl, že je to věc, kterou si musí mezi sebou zastupitelé vyřešit. 

Memorandum může být bráno pouze jako formalita, která k ničemu 
nezavazuje. Ale je to spuštění dalších kroků, které z toho plynou.  

- Je nutné vědět, zda okolní obce mají o toto skutečně zájem.  
- Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o plánu vybudování a společném 
využívání překládacích stanic odpadu. 
Zastupitelstvo města konstatuje, že je nutné vyřešit konsensus na společném 
nakládání s odpady a ukládá vedení města v těchto záležitostech jednat 
s okolními municipalitami. 
        
Ing. Zlesák: 
- Uvedl, že město nemá jiné variantní řešení, tuto záležitost stejně vyřeší firma 

AVE, město bude účastníkem řízení, ale jinak nebude mít na to žádný vliv. 
Memorandum je začátek variantního řešení, není to žádný závazek,  žádná 
investice. 

 
Ing. Voráček: 
- Uvedl, že v celém memorandu není uvedeno slovo železnice nebo vlak 

 
MUDr. Černý: 
- Poděkoval Ing. Wurzelové za komentář, který podává k této problematice na 

vysoké úrovni. 
- Dnes je to začátek řešení uvedené problematiky. 
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- Má pocit, že někteří zastupitelé by byli nejraději, pokud by se to řešení 
nechalo tzv. „vyhnít“. Ale toto se mu nelíbí a nebude se v těchto rovinách 
pohybovat. 

 
Mgr. Vykoukal: 
- Za návrhovou komisi uvedl, že se bude hlasovat nejdříve o prvně podaném 

protinávrhu Ing. Novotného a Ing. Zvěřinové – stažení tohoto bodu 
z programu, poté hlasovat o dalším protinávrhu podaném p. Bc. Bártou. 
 
 
 
Hlasování o podaných protinávrzích: 
 

Zastupitelstvo města stahuje tento materiál z dnešního jednání zastupitelstva. 
  
       Hlasování: Pro 9, proti 10, zdrž. 4 
       NESCHVÁLENO 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o plánu vybudování a společném 
využívání překládacích stanic odpadu. 
Zastupitelstvo města konstatuje, že je nutné vyřešit konsensus na společném 
nakládání s odpady a ukládá vedení města v těchto záležitostech jednat 
s okolními municipalitami. 
       Hlasování: Po 10, proti 7, zdrž. 7 
       NESCHVÁLENO 
 

 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Memorandum o vybudování a 
společném využívání překládací stanice odpadů ve znění dle přílohy. 
 
       Hlasování: Pro 15, proti 6, zdrž. 3 
 
 

7. Mat..24/2017/OKS/10 
Odpis pohledávek – místní poplatek za komunální odpad 
Materiál uvedla vedoucí OKS Ing. Wurzelová.   
 
K tomuto bodu nebyla diskuse: 
 
Hlasování o předloženém návrhu: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek na  
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů z let 2005 – 2013 v celkové výši 
2.454.045,20 Kč. 
 
      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
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8. Mat..24/2017/OKS/11 
MHD úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018 
Pan starosta: 
- Uvedl, že v září obdržel hromadné připomínky k MHD od občanů, které doručil 

zastupitel Mgr. Herold, bylo dohodnuto, že se k těmto připomínkám připraví 
materiál a projedná se na tomto zasedání ZM. 

 
Ing. Wurzelová: 
- Seznámila ZM s obsahem materiálu. Informovala o tom, jakým způsobem 

nakládá pracovní skupina MHD s navrženými připomínkami. 
- PS MHD se snažila vyhovět maximu požadavku, ale nelze vyhovět úplně 

všem požadavkům. Je potřeba velmi uvážlivě zvažovat, která ta změna je ta 
správná a pokryje potřeby cestujících MHD. MHD vždy lze řešit, upravovat.  

- Podala komentář k předloženému materiálu. 
 

 
p.starosta: 
- uvedl, že v době, kdy byly odeslány materiály ZM, probíhala poslední jednání 
pracovní skupiny MHD a  výstup bude 6.11. 2017 z rady města. 
 
 
Mgr. Augustýn: 
- Velice rád slyší, že je dohodnut jiný postup v rámci zámecké školy, původní 

návrh ho velice zarazil, vlastní PO město vzkázalo, že si má upravit začátek 
vyučování, ale aby to děti MHD stíhaly, muselo by se upravit vyučování od 
7.30 a to by se opět tam nedostaly. Překvapilo ho to, že s vedením zámecké 
školy nikdo nejednal v rámci MHD. 

- Dotaz jakým způsobem bude řešena problematika zámecké školy, jak budou  
vypořádány připomínky? 

 
p.starosta: 
- uvedl, že musí odmítnout to, že se se zámeckou školou nediskutovalo, probíhala 
e-mailová korespondence.  Osobně s vedením  zámecké školy  ale nejednal. 
 
Ing. Wurzelová: 
- Uvedla, že většina spojů tam bude jezdit téměř podobně jako před 1.7.2017. 

 
 
Mgr. Herold uvedl: 
- 1.7.2017 došlo k úpravě především linky č. 2, která obsluhovala občany 

kláštera a Vysočan a vznikl touto úpravou od 1.7. velký nedostatek, do 10.00 h 
se nemohli dostat občané kláštera do města  a k poliklinice. Z tohoto důvodu 
ho občané kontaktovali a na základě všech jejich připomínek byla sepsána 
žádost občanů, aby linka č. 2 jezdila od 5.00 do 21.00  h v hodinových 
intervalech, aby spojení na město a k poliklinice bylo umožněno. Dne 10.8. 
žádal p. starostu o to, aby se mohl zúčastnit jednání pracovní skupiny pro 
MHD, obdržel odpověď až 25.8. kdy požádal pana starostu o setkání, že by 
předložil žádost občanů o úpravu linky č. 2 a linky č. 5 a zároveň chtěl předat 
připomínky občanů Libušína a Vysočan. V této době, kdy žádal pana starostu, 
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nebylo zřejmé, jaké úpravy budou na lince č. 2 k 3.9.2017 – úprava linky č. 2 
k 3.9.2017 byly doplněny spoje, které chyběly, kromě jednoho spoje. Žádost, 
aby se mohl zúčastnit PS MHD bylo vyhověno, 16.10. ráno se dozvěděl, že 
bude v 15.00 h pracovní skupina, osobně byl přítomen určitou dobu, byl 
přizván pouze na část jednání PS MHD. Přítomni byli 2 zástupci ZDARU, Ing. 
Wurzelová, p.starosta, další členové PS MHD tam nebyli. Tam se dozvěděl o 
návrhu ředitele Zdaru, že by se měla změnit trasa linek 2 a 5, linka 2 by jezdila 
přes ZR3 a linka č. 5 by měla jezdit přes náměstí. K tomuto vyslovil nesouhlas, 
protože nikdo z občanů ZR 2 nežádal o změnu trasování těchto linek v tomto 
smyslu. Nikde v tomto materiálu, který obdržel, není napsáno o tom, že by se 
měla měnit trasa linky č. 2 a 5. Proto požádal o přílohu, kterou ale neobdržel a 
nikde v tomto materiálu není uvedeno, co má ZM schválit.  Doporučení 
předkladatele je schválit usnesení dle návrhu - Vzít úpravu změn MHD na 
vědomí, ale jakých změn to neví.  

- Vadí mu na těch změnách to, že občané jsou se změnami seznámeni hodně 
pozdě. 

 
p.starosta: 
-  poděkoval p. Heroldovi za informaci. Pan  Herold podal připomínky, které byly 
vypořádány, dnes se nehlasuje o žádných změnách, p. Herold požádal o 
projednání připomínek na zasedání ZM, což bylo učiněno. Nad rámec toho byl 
pozván Mgr. Herold na jednání pracovní skupiny MHD, na které v době, kdy byl 
přítomen Mgr. Herold, chyběl pouze pan doc. Drdla, který dal připomínky předem. 
Pro upřesnění uvádí, že pan doc. Drdla je žďárský občan, nikoli občan Pardubic, 
jak se po ZR nese, pan doc. Drdla učí na univerzitě  v Pardubicích, je to odborník 
na tuto činnost, obětuje tomuto  spoustu času energie. 
 
Ing. Wurzelová: 
- Příloha je součástí materiálu do ZM, není tam konečné řešení. Konečné 

řešení vznikalo tento týden a je připraveno k projednání v RM 6.11. – budou 
se projednávat změny trasování linek a následně bude možnost pracovat 
s časy na jednotlivých linkách 

 
Ing. Forst: 
- ZM obdrželo poměrně obsáhlý materiál s připomínkami občanů. Dle jeho 

názoru se pracovní skupina  MHD zhostila tohoto úkolu snaživě. Chybí mu 
informace, jaké byly dodány podklady pro průzkum. Kdyby daly všechny 
organizace podklady, nebylo by s MHD tolik připomínek. 

 
 
 
Ing. Novotný: 
- Uvedl, že po projednání v radě města požaduje, aby ZM obdrželo přehled o 

vypořádání připomínek.  
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 Hlasování o návrhu usnesení: 
  

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí přípravu změn MHD s tím, že 
vypořádání připomínek doručených prostřednictvím pana zastupitele Herolda 
proběhne v rámci uvedených změn. 
       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

9. Mat. 24/2017/OS/12 
Darovací smlouva – nemocnice 
Materiál uvedla zástupce vedoucího sociálního odboru p. Bc. Denisa Bencová. 
 
Ing. Klement: 
- Objasnil důvod doplnění dvou odstavců v darovací smlouvě s Nemocnicí  

Nové Město n. Moravě  
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města ruší druhou větu usnesení č. 23/2017/OS/3 ze dne 7.9.2017 
ve znění „Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace v předloženém znění“. 
 
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 
 
 

10. Mat.24/2017/OS/17 
Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2018 
Materiál uvedla paní Bc. Denisa Bencová. 
 
Ing. Klement: uvedl: 
- U prvního programu zachována alokace jako v r. 2017 
- Spolková činnost – ponížení o 30 tis. Kč , protože nedošlo k vyčerpání 

alokované částky, přizpůsobuje se aktuálním potřebám letošního roku alokaci 
na příští rok  

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města vyhlašuje dotační programy: 

 Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018 

 Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018 

      v předloženém znění. 
   
     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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11. Mat.24/2017/MP/13 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
Materiál uvedl vedoucí MP Mgr. Kunc a podal komentář k předložené OZV č. 
4/2017. 
 
Ing. Klement  
– Uvedl, že při tvorbě vyhlášky  bylo postupováno i  za podpory pracoviště MV, 

odbor dozoru, který má konzultační den každý měsíc na MěÚ ZR. Ministerstvo 
vnitra bohužel shledalo rozpor, město na toto reagovalo a ZM je předložen  
tento materiál. 
 

Ing. Novotný uvedl: 
- Celý rozbor Mgr. Váni z MV ČR přečetl, jedná se o rozsáhlý materiál. 

Nechápe, že Mgr. Váňa má potřebu vysvětlovat, že je to také uděláno dobře, 
většina materiálu je věnována rozhodnutím ústavního soudu a  výkladům  a 
říká se v něm, že v je to v pořádku. To považuje za zbytečné uvádět, mělo být 
uvedeno pouze to, co je v rozporu. 

- JUDr. Hostomská byla u přípravy vyhlášky, dohlížela na správnou tvorbu 
vyhlášky. Nyní se k tomu vyjádřil jiný právník. Není si jist, že stanovisko Mgr. 
Váni je v pořádku 

 
Mgr. Kunc: 
- Uvedl, že OKS bude obměňovat organizační řády pohřebiště a urnového háje 

 
Ing. Novotný: 
- Návrh vypustit článek o zákazu sekání trávy o svátcích a v neděli 
- Dotaz kolik bylo šetřeno podání stížností po schválení městské vyhlášky  na 

sekání v neděli 
 

Mgr. Kunc: 
- Byly řešeny 2-3 případy 

 
Ing. Novotný: 
 – návrh, aby se RM zabývala zrušením zákazu sekání trávy v neděli, případně 
v RM zvolit nějaký časový kompromis v neděli, ale nezakazovat celý den. Slyšel 
více stížností na to, že se někdo sekal ve všední den, než na to, že někdo sekal 
v neděli. 

 
Ing. Klement: 
- RM předkládá tento návrh tak, jak je v materiálu uvedeno. 

 
Ing. Novotný 
– Podává tedy protinávrh k vypuštění bodu o sekání v neděli z předložené 

vyhlášky. 
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Mgr. Vykoukal: 
- připojuje se k návrhu Ing. Novotného ve věci sečení v neděli, je to zbytečné 
ustanovení, komplikuje to občanům život. Připojuje se k tomuto protinávrhu 
podaného Ing. Novotného. 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o podaném protinávrhu Ing. Novotného: 

 
Zastupitelstvo města po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č.4/2017 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
v upraveném znění tak, že v článku 4 se vypouští odst. 2 a odst. 3 se nově 
označuje odst. 2. 
       Hlasování: Pro 11, proti 5, zdrž. 8 
       NESCHVÁLENO 
 
 Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
dle předloženého návrhu. 
       Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 2 
 
 

12. Usn.24/2017/ORÚP/14 
Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ – zrušení 
Materiál uvedla vedoucí ORUP Ing. Škodová a seznámila ZM s obsahem 
materiálu.  

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) 
ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 71 odst. 3 stavebního 
zákona a ustanovení § 67 až § 69 stavebního zákona, § 171 až 174 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, ruší 
Regulační plán „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ Žďár nad Sázavou 
včetně jeho změny č. 1. 

       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

13. Usn.24/2017/ORÚP/15 
Žádost Římskokatolické farnosti Žďár n. S. II 
Komentář k tomuto materiálu podala Ing. Škodová, vedoucí ORUP. 

Ing. Zvěřinová: 
- Uvedla, že každý rok se mění účel použití dotace u farností, není to vhodné 

stále rozšiřovat účel. 
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Ing. Škodová: 
- Tato situace vede k tomu, že u vyhlašovaných dotačních programů se bude 

vyhlašovat účel volnější. Proplácí se pouze práce, které jsou provedeny, 
účelově se rozvolní, aby se ZM nezatěžovalo těmito dodatky a rozšiřováním, 
více se to přenese na kontrolu. 
 
Hlasování o návrhu předloženého usnesení: 
 
 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozšíření účelu použití dotace z 
programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných 
staveb“ o realizaci osvětlení v interiéru poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře pro Římskokatolickou farnost Žďár nad 
Sázavou-II v roce 2017 a schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou číslo: 
RUP/VPS/3/2017 v předloženém znění. 

       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 
14. Usn.24/2017/ORÚP/18 

Průmyslová zóna Jamská II – příprava 
Komentář k tomuto materiálu  podala vedoucí ORUP Ing. Škodová. 
 
p. starosta uvedl: 
- dlouhodobě se této věci věnuje v rámci vedení města, je to v jeho kompetenci 
- podporuje tento návrh, ale měla by zde zaznít všechna fakta : plusy rozhodnutí -     
podpora podnikání ve městě ve chvíli,  kdy město nemá další rozvojové  plochy 
pro další podnikatele ve městě. Problém je i v tom, že není známa strategie 
stávajícího vlastníka firmy ŽĎAS, v jeho areálu jsou plochy, které by se mohly stát 
plochami pro rozvoj., ale tímto směrem se nedá zaměřovat.  Rozšíří se nabídka 
pracovní míst, pobídka spolufinancování ze strany Czechinvestu.  
- přínos do rozpočtu města  - pro přímou stránku rozpočtu si troufá říci, že by to 
byla spíše neutrální investice 
- mínusy - v tuto chvíli je nedostatek pracovních míst, otázkou je jak tomu bude za 
několik let, nezaměstnanost ve ZR 3,3 %, na okrese ZR 3,1 % 
- vyplývá riziko, že když se do těchto ploch dostanou montovny – jednoduché 
manuální práce – hrozí dovoz pracovníků odjinud v rámci ČR či mimo ČR z jiných 
zemí. 
- investiční náklady – dotace je v současné době, za dva roky být nemusí a město 
bude stát před investicí z vlastního. 
- pro město z toho vyplývá to, že se musíme snažit hledat  i s ostatními vlastníky 
pozemků v rámci průmyslové zóny firmy s vyšší přidanou hodnotou, které nemají 
nároky na nízkou pracovní sílu a aby to motivovalo  vysokoškoláky k tomu, aby se 
vraceli do ZR 
- z hlediska ekonomického cyklu,  z hlediska vývoje příjmu do rozpočtu města – 
hledisko je jednoznačné -  příjmy města stoupají, kdy jindy než teď  tedy 
investovat. 
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Ing. Novotný: 
- Uvedl, že pan starosta dobře tuto záležitost zhodnotil z hlediska kladů a 

záporů 
- Nelze být v této věci neaktivní 
- Podporuje tento předložený materiál i s těmi riziky, které to má.  
- V minulosti doba obrovským investicím do prům. zóny nenahrávala, ZM čelilo 

obrovské kritice, ale bylo to dobré rozhodnutí.  
 

 
Ing. Zvěřinová: 
- Město ZR by mělo být připraveno, podporuje předložený návrh. 
- Technická problematika v dané oblasti – upozornila na stav inž. sítí, kapacitu a 

a umístění některých sítí. 
 
 
Bc. Bárta: 
- Poděkoval Mgr. Brychtovi za jeho iniciativu ve věci budování průmyslové zóny 

v minulosti, Mgr. Brychta měl odvahu a ta doba kdysi byla daleko složitější. 
 
p. starosta. 
- uvedl, že  se připojuje k názoru Bc. Bárty,  doceňuje tuto iniciativu Mgr. Brychty 
v minulosti. 
 
Ing. Voráček: 
- Souhlasí s poděkováním Mgr. Brychtovi 
- Vznikne propojka Jamská – Novoměstská, dá se s tím počítat? 

 
p. starosta: 
- není ještě dořešena pozemková záležitost, je to na dobré cestě, bude se jednat 
ještě o pozemcích v horní části. 
 
Ing. Škodová: 
- Uvedla, že propojka Jamská – Novoměstská musí vzniknout, je to 

stabilizováno v územním plánu. 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo  o předloženém návrhu usnesení: 
 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o přípravě průmyslové zóny 
Jamská II a schvaluje její přípravu včetně harmonogramu a alokace finančních 
prostředků ve Střednědobém rozpočtovém výhledu města. 
 
      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 
 
 

15. Mat. 24/2017/OP/16 
Majetkoprávní jednání 
S jednotlivými body majetkoprávních jednání seznámila ZM JUDr. Prokopová. 
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K bodům a) – d) nebyla diskuse: 
 
 

 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení: 
Usnesení ZM ze dne 10. 11. 2016 ve znění:   
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1355 (zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 159 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1901 
(objekt k bydlení), pozemku p. č. 1356 (zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 153 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1900 (objekt k bydlení) a 
pozemku p. č. 1357 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2), jehož 
součástí je stavba č. p. 1899 (objekt k bydlení) - vše v obci Žďár nad 
Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Revoluční ve Žďáře nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví 
č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví 
bytového družstva Bytové družstvo Nástavba, družstvo, se sídlem 
Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou 3, PSČ 591 01, IČ 28294076 (dále 
jen bytové družstvo Nástavba), za kupní cenu v celkové výši 7.073.985 Kč. 
Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým 
družstvem Nástavba, se sídlem Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou, 
PSČ 591 01, IČ 28294076, jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena 
v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji 
nemovitostí ze dne 24. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár 
nad Sázavou, jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem 
Nástavba, jako budoucím kupujícím se doplňuje o dovětek: 
„v předloženém znění“.            
 
      Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 
 

 Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní 
smlouvy, která bude uzavřena mezi společností Sallerova výstavba – 
Invest I, k.s., IČ 25444867 se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice a 
společností NewCo Immo CZ GmbH, id. č. HRB 510168, se sídlem In der 
Buttergrube 9, Legefeld, 99428 Weimar, Spolková republika Německo a 
městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČ 
295841, předmětem které je nabytí pozemku p. č. 5349/14, trvalý travní 
porost, ve výměře 179 m2 a částí pozemků  p. č. 5347, trvalý travní porost 
a pozemku p. č. 5345, orná půda, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město 
Žďár - za účelem výstavby propojovací komunikace Brněnská – Jamská, 
v předloženém znění. 

 
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

 

 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 
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Praha 1 – Nové Město, a to p. č. 9540 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 479 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, 
ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na 
LV č. 8202, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití v souladu 
s územním plánem města částečně pro rozšíření podnikatelských aktivit 
v lokalitě průmyslové zóny Jamská a částečně pro výstavbu budoucí 
komunikace pro pěší, která zpřístupní průmyslovou zónu pro pěší z ul. 
Brněnská do ul. Jamská, ZR 1 

- za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem – cena obvyklá ve 
výši 148.000 Kč, tj. 309 Kč/m2 s připočtením nákladů spojených 
s prodejem 
 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 
 
 

 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku p. č. 774/45 
- orná půda ve výměře 3 554 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. 1226, obec Žďár nad 
Sázavou, z vlastnictví p. P. D.,Puklice do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou – za účelem získání části zainvestovaných pozemků pro výstavbu 
rodinných domů v lokalitě ulice U Křížku, ZR 3, zčásti pro realizaci 
pokračování komunikačního propojení v nově připravovaném území 
sídliště Klafar a zčásti pro získání pozemků v současné době 
nezainvestovaných pro zahrady a zastavěnou plochu pozemků určených 
pro budoucí výstavbu rodinných domů 

– za kupní cenu ve výši 5.331.000 Kč.    
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu 
v předloženém znění. 
 
     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

Diskuse k bodu e): 
 

Ing. Voráček: 
- Uvedl, že zastupitelstvo města obdrželo v této věci petici proti výstavbě či 

nástavbě tohoto bytového domu, takže by mělo ZM jednat o této petici. Petice 
byla adresována i zastupitelstvu, tak by mělo ZM tuto petici projednat. 

 
Ing. Škodová: 

- Petice byla projednána v RM, ZM se nezabývá projednáváním peticemi, ZM 
tuto petici obdrželo na vědomí, protože byla adresována i zastupitelstvu města 
a aby ZM mělo informace o tom jak byla projednána. 

 
Ing. Voráček: 

- Dotaz na p. tajemníka, zda je to takto správně po právní stránce, petice je 
adresována zastupitelstvu, tak se ZM musí k tomuto vyjádřit. 
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Ing. Havlík: 

- Odpověděl, že petice je řešena petičním zákonem. Z morálního hlediska a 
lidského hlediska – pokud se někomu něco sděluje, tak se očekává minimálně 
odpověď, že to vzal na vědomí nebo se k němu dostalo. Toto zde proběhlo. 
Kompetence je upravena směrnicí, kde je upraven postup, projednání je 
petice je určeno RM, protože lhůty k projednání petice neodpovídají termínům 
zasedání ZM. Není nic proti ničemu, aby petici projednalo ZM, zastupitelé toto 
mohli požadovat. Neví, zda zde tento požadavek byl. 

 
Ing. Novotný: 

- Uvedl, že vždy se vyjadřoval proti zahušťování v rámci těchto přestaveb 
výměníkových stanic, vždy to způsobuje konflikty z hlediska parkování, 
dostupnosti atd.  

- Kontinuálně se k těmto věcem takto vyjadřuje, bude se i v tomto hlasováním 
vyjadřovat jako v minulosti, myslí si, že toto není dobře. 

- Upozorňuje na problém zahušťování dopravy, již nyní je problém s dopravou 
na Neumannově ulici a toto budou další zahuštění.  

- Stavět v této lokalitě několikapodlažní bytovou jednotku a počítat s dalšími – to 
není dobré rozhodnutí.  
 

p. starosta: 

 uvedl, že město jako účastník řízení se snažilo řadu z věcí z petice 
zdůrazňovat. Rozumí obavě z problémů parkování, budou vybudována 
parkovací místa uvnitř objektu nad rámec povinností investora, tak aby se 
vyšlo vstříc obyvatelům, kteří si dnes stěžují na problém parkování. 

 bohužel řada sportovců, kteří míří do relax. centra či na ZŠ Švermovu,  
parkuje na Neumannově ulici a situace je pak nepříjemná, protože místní tam 
nemohou zaparkovat. V odpovědi na petici se jasně deklarovalo, že v této 
lokalitě bude zvýšený dohled městské policie, případně se bude město 
zabývat možností formy rezidenčního parkování.  

 
Hlasování o návrhu usnesení: 

 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 – ke 
Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, 
včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2015 a 
Dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2017, uzavřené mezi prodávajícím - městem 
Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem 
Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 
3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 
Neumannova 17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům 
(dále jen stavba). 
Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení 
stavby, který se prodlužuje nejpozději do 31. 5. 2018 a změna termínu pro 
dokončení stavby se prodlužuje s tím, že povolení k trvalému užívání 
stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2021. 

 

      Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 3 
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16. Mat.24/2017/OF/5 
Odměny členům zastupitelstva města od 1.1.2018 
S materiálem seznámila ZM vedoucí OF Bc. Vácová. 
 
p. starosta: 

 uvedl, že RM nedoporučila žádnou z těchto variant, ponechává to k rozhodnutí 
zastupitelstva města 

 osobně navrhuje odsouhlasit návrh č. 2 – řada zastupitelů, radních je velice 
aktivní i nad rámec povinností dle zákona o obcích. Vzhledem k faktu, že  
zastupitel má obrovskou odpovědnost, ručí svým majetkem, si myslí, že 
zvýšení odměny je zasloužené u valné většiny členů ZM. Váží si práce komisí 
RM a výborů ZM. 

 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města stanovuje odměnu neuvolněných členů zastupitelstva města  
dle návrhu II předloženého materiálu. 
 
       Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 3 
 
 

17. Mat.24/2017/OF/17 
Rozšíření účelu poskytnutého úvěru 
Komentář k materiálu podala vedoucí OF Bc. Vácová.  
 
Ing. Zvěřinová – předsedkyně finančního výboru: 
- Uvedla,že dnes zasedal FV a doporučil tento bod ke schválení ZM. 

 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozšíření účelu poskytnutého úvěru 
formou dodatku ke smlouvě o úvěru dle návrhu dodatku. 
 
       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 
 
 

18. Mat.24/2017/OF/6 
Rozpočtové opatření č.7/2017 
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová seznámila ZM s předloženým 
rozpočtovým opatřením č. 7/2017. 
Bc. Vácová upozornila na dodatek k rozpočtovým opatřením – jde o dotace, které 
byly doručeny od jednání RM minulý týden do dnešního dne. 
Použití rezervy – podrobně popsáno v komentáři a také na str. 6 v tabulkové 
části. 
 
Ing. Zvěřinová: 
- Finanční výbor doporučil RO č. 7 ke schválení 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 vč. 
dodatku. 
      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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19. Různé 
 

p. starosta sdělil, že zastupitelé města obdrželi dnes na stůl: 

 materiál o současném stavu soudního sporu mezi Ing. Hanou Humpolíkovou a 
PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 – předkládá ředitel školy pan  PaedDr. 
Jaroslav Ptáček,  

 Termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2018 

 Pozvánka na setkání ke Dni boje za svobodu 17.11.2017 v 17.17 u budovy 
bývalého MěÚ, pozvánku zastupitelé již obdrželi. Pokud by jednotlivé politické 
kluby a hnutí zastoupené v ZM měli zájem o vystoupení formou příspěvku na 
setkání 17.11., mohou kontaktovat odbor ŠKS. 

 Pozvánka na 3.12.2017 v 16.00 – přivítání adventu, rozsvícení vánočního 
stromu, náměstí Republiky 
 

Ing. Novotný: 

 Oznámil, že se zmýlil v hlasování k projednávání memoranda o 
vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů a 
nesouhlasí se společným postupem, nesouhlasí s principem, jakým bylo 
ZM seznámeno z hlediska společného postupu. Omylem hlasoval pro 
schválení memoranda, spletl se, s memorandem nesouhlasí. Žádá o 
zaprotokolování, že nesouhlasí s memorandem, uvědomil si to okamžitě, 
ale nechtěl další hlasování v této věci. Tímto vyjadřuje svůj nesouhlas, 
zmýlil se v hlasování. 

 Všichni zastupitelé obdrželi dopis p. starosty adresovaný p. Luklovi, který 
se týkal zdravotních služeb. Tento dopis byl podkladem pro jednání RM v 
oblasti polikliniky, a protože je tento dopis zveřejněn v rámci materiálů na 
webu města a byl to oficiální dopis, upozorňuje na  chybu v části, kde se 
říká, že finanční prostředky měly být získány z navýšení za státní 
pojištěnce a že to nikdy nebylo zrealizováno. Města a obce určitě 
nedostávají žádné příspěvky za státní pojištěnce, takže nemohlo být toto 
slibováno, že budou jakékoli mzdy navýšeny, je to platba státu za státní 
pojištěnce zdravotním pojišťovnám. Ale není především  pravda, že platba 
za státního pojištěnce není navýšena – platba byla navýšena jak v r. 2016 
na 920 Kč, tak  i v r. 2017 na 960 Kč a pro další roky se bude pravidelně 
navyšovat platba za státní pojištěnce o další 3,5 mld.  Žádá o neuvádění 
těchto nepřesností do těchto oficiálních dokumentů.  Je správné, že se 
samosprávy ohrazují, že mají nedostatek finančních prostředků v této 
oblasti.  

 Vyjádřil se k prostoru po Radniční restauraci – znovu je vyhlášený 
záměr na tyto prostory restaurace. Osobně ho trápí ho ještě prostor po 
fotografce na Staré radnici. místnost zatím nevypadá nějak dobře. Tyto 
prostory by mohly být využity k výstavě sbírky budíků p. Nahodila, je to 
velice krásná sbírka velmi cenných budíků, více než 700 ks budíků, 
sbírka je velmi hodnotná. Pan Nahodil by byl ochoten zrealizovat 
myšlenku vystavit budíky v tomto prostoru, ale nemá na celou realizaci 
finanční prostředky. Město by pořídilo vitríny, p. Nahodil by byl ochoten 
provázet touto expozicí. Pan Nahodil posílal v této věci dopis na RM a 
na p. tajemníka, ale nikdo se mu k tomu nevyjádřil.  Požádal RM, aby 
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se na toto téma znovu zamyslela. Je velká škoda, že tato sbírka není 
zpřístupněna veřejnosti. 
 

p. starosta: 
- uvedl, že RM se bude ještě v tomto roce zabývat koncepčním řešením TIC i 
Radniční restaurace, proto je vyhlášen znovu záměr. O sbírce budíků ví, RM se tímto 
bude zabývat, je to pěkná sbírka, osobně ji viděl. 
 
 
Ing. Voráček: 
- Jako zastupitel požádal o informace ve věci soudního sporu PO ZŠ Švermova 

s Ing. Humpolíkovou – materiál byl předložen dnes na stůl a je skryt v bodě 
Různé. Žádá o stručné objasnění této záležitosti, zda jsou nějaké nároky na 
rozpočet města. Požaduje vysvětlit současné či případné budoucí požadavky na 
rozpočet. Požádal o objasnění současného právního stavu. 

 
p. starosta: 
- požádal ředitele Ptáčka o objasnění, protože spor je veden mezi ZŠ Švermova a 
bývalou zaměstnankyní paní Ing. Humpolíkovou. Do bodu Různé to bylo dáno po 
domluvě, není důvod něco skrývat. 
 
 
PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou: 

 Uvedl, že na minulém zasedání ZM v bodě Různém byl požadavek od Ing. 
Voráčka na seznámení s genezí a s problematikou soudního sporu mezi  
příspěvkovou organizací a bývalou zaměstnankyní. Proto připravil písemný 
materiál, který dnes zastupitelé obdrželi na stůl a se kterým nyní zastupitelstvo 
města seznámí - viz zvukový záznam, zveřejněný na webových stránkách města 
(samospráva- zastupitelstvo města – 24. zasedání zastupitelstva města – 
zvukový záznam z 24.zasedání ZM). 

 
p.starosta:  
- dotázal se na možný dopad této kauzy na městských rozpočet. 
 
PaedDr. Ptáček: 
- Uvedl, že  tento soudní spor nemá dopad na městský rozpočet 
 
Ing. Voráček: 
–   poděkoval za shrnutí předložené Dr. Ptáčkem.  

 Dotaz zda je Ing. Humpolíková v současné době zaměstnancem školy? 
Očekávají se ještě další soudní spory? Dopad na rozpočet města dle vyjádření 
Dr. Ptáčka žádný nebude.  

 Zajímá se o tuto záležitost, protože zastupitelstvo je zřizovatelem školy. 

 Kdyby byly prohrány nějaké soudní spory, vzniknou nějaké nároky na rozpočet? 
 
Dr. Ptáček: 

– Uvedl, že Ing. Humpolíková  není zaměstnancem školy. 
– Zřizovatelem školy je město Źďár nad Sázavou 
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– Další soudní spory neočekává. Žádný ze sporů PO neprohrála, všechny 
spory, které proběhly,  PO ZŠ zatím vyhrála.  

– Objasnil současnou situaci – viz zvukový záznam zveřejněný na webu města 
 
Ing. Voráček: 

– Dotaz na vyjádření právníka - zda rozhodnutí ústavního soudu znamená, že 
se  všechno anuluje? 

 
p. starosta požádal o vyjádření Mgr. Vykoukala: 
 
Mgr. Vykoukal: 

– uvedl, že  s touto situací je detailně seznámen - Ústavní soud posuzuje soulad 
rozhodování soudů obecných s Ústavou a Listinou základních práv a svobod. 
V tomto případě rozhodl, že soudy nepostupovaly v souladu s ústavou a 
všechna rozhodnutí zrušil, rozhodnutí není žádné. Jak bude rozhodnutí 
Ústavního soudu reflektováno soudy obecnými, těžko říci. Mluvil se soudci 
z Nejvyššího soudu a Krajského soudu, toto rozhodnutí Ústavního soudu je 
velmi kontroverzní, nikdo s ním nesouhlasí, jak z praxe advokátní, tak justiční. 
Je otázkou, jak se k tomu postaví nejvyšší soud. Těžko předjímat, jak se vše 
bude vyvíjet. Platí to, že rozhodnutí jsou zrušena, v současné době žádné 
není, obecné soudy budou ve věci rozhodovat znovu. 

 
Ing. Voráček: 
 – poděkoval za obšírný výklad, který jako řadový zastupitel takto slyšel poprvé. 
 
Dr. Ptáček: 
 – poděkoval za možnost zde vystoupit, jako ředitel PO si váží přístupu vedení 
města, RM a ZM, jedná se o výjimečný případ, pečlivě to sledují i ostatní ředitelé PO. 
Na otázku, zda-li by jednal stejně, odpovídá ano – jednal by stejně, jednal s péčí 
řádného hospodáře. Z hlediska PO není žádné pochybení. Celá situace je velmi 
nepříjemná. 
 
Ing. Klement: 

 Upozornil na termíny schůzí RM a zasedání ZM v r. 2018, ve druhém pololetí 
možná mohou být nějaké úpravy, vzhledem k tomu, že příští rok je rokem 
komunálních voleb.  

 Pozvánka na 9.11. Den otevřených dveří žďárských firem 
 
p. starosta: 

 Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne  14.12.2017  v 16:00 

 Poděkoval všem zastupitelům za to, že toto zasedání zastupitelstva bylo velmi 
dělné. 

 
Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny, pan starosta ukončil 24. zasedání 
zastupitelstva města ve 20:30.  
 
      Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  
               starosta města  
Zapsala: I. Bublánová 
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