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Žďár nad Sázavou 06.12.2017 

 

                  

 
POZVÁNKA 

na 25. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  
které se bude konat 

ve čtvrtek 14. prosince 2017  v 16.00 hodin 
v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 

 
PROGRAM: 
 

1. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka  
  

2. Komunitní plán sociálních služeb   
Anotace: Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mají obce možnost zpracovávat 
střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Komunitní plán vychází z místních a regionálních 
potřeb. Existence Komunitního plánu sociálních služeb je jednou z podmínek získávání dotací ze 
státního a krajského rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb. 

 
3. Rozpočtová opatření č. 8/2017   

Anotace: Rada města doporučuje zastupitelstvu města změny příjmové a výdajové strany rozpočtu 
města v celkové výši 11.235 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 8/2017. 

 
4. Rozpočet města na rok 2018  

Anotace: Návrh rozpočtu města na rok 2018 včetně komentáře a rozpočtový výhled  
na roky 2019-2022 

  
 

5. Různé 
 
 

PRO INFORMACI: 
Zápis ze zasedání  Kontrolního výboru ze dne  22.11.2017 
Zápis ze zasedání Finančního výboru  ze dne 15.11.2017 a 13.12.2017 

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



Obsah majetkoprávních jednání  ZM č. 25/2017/OP/3  dne 14.12.2017 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

včetně objektu BD 
- schválení 

Bytové družstvo 
Naděje 2018, družstvo 
Revoluční 1902, ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Revoluční, ZR 3 

1358– zast.pl. - 165 m2, 
souč.je stavba s č.p.1902 

1359– zast.pl. - 142 m2, 
souč.je stavba s č.p.1903 

1360– zast.pl. - 148 m2, 
souč.je stavba s č.p.1904 
 

Převod bytového domu v souladu se 
smlouvou o budoucí kupní smlouvě 

b) 
 

Prodej, případně 
pronájem pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

F. P., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Vnitřní, ZR 5 

2469/1– ost.pl. 
 -  cca 315 m2 

Rozšíření pozemku v souvislosti se 
záměrem koupě a přestavby 
sousedního komerčního objektu na 
p.č. 2467 na bytovou jednotku 

c) Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

L. M., 
M. M., 
ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Dr. Drože, ZR1 
 

1146– zahrada - 99 m2 
1147– zahrada - 110 m2 
1148– zahrada - 113 m2 
 

Zahrada - pěstování zeleniny a 
ovocných stromů  

d) 
 

Výkup pozemku 
- schválení 

J. L., ZR  k.ú. Zámek ZR 
lok. Klafar II, ZR 3 

774/34 – orná půda - 9547 m2 
podíl -  1/2  
774/29 – orná půda – 1264 m2

podíl – 1/24 
  

Část pro výstavbu, část pro obchvat, 
část pro zeleň, orná 
 

e) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

Manželé  
Mgr. R. B. a L.B., Dis, 
ZR 
 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Dvořákova, ZR 1 
ul. Nádražní, ZR 6 

6136/1-ost.pl.,kom.-217 m2 
6136/2-ost.pl.,zeleň.- 21 m2 
6137-ost.pl.kom.-13 m2 
6138-ost.pl., kom.- 203 m2 
6139-ost.pl.,kom.- 80 m2 

Majetkoprávní vypořádání pozemků 
– pozemek s kulturní nemovitou 
památkou u zdravotní školy, 
parkoviště, chodníky, zeleň, dle ÚP 
rozšíření parkoviště 
 

f) 
 

Smlouva o 
provedení stavby  
- schválení 

Agro-Měřín a.s.,  
Měřín 
 

k.ú. Město ZR 
lok. Klafar III, ZR3 
 

8066/3, 8064/2, 8064/4 Příprava pro vydání povolení stavby 
Obytný soubor Klafar III – část C2  

(1. a 2. etapa) 
 

g) Prodej pozemku 
- prodloužení 
termínu pro vydání 
povolení stavby  
- schválení 
 

Výstavba Klafar, s.r.o., 
ZR 

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

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

Výstavba bytového domu 

 


