
1 
 

 

Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

z 1. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne 22. listopadu 2018  

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

Starosta města Ing. Martin Mrkos, ACCA  zahájil  1. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z ustavujícího zasedání ZM 
byl ověřen a  proti zápisu z ustavujícího zasedání ZM nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Zápis vč. písemných materiálů z ustavujícího zasedání 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 1. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je  25 
( v průběhu zasedání celkový počet zastupitelů 26) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.   
 

Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 

omluvili tito členové zastupitelstva města:  

Hubert Michal Zrůst  

 

 

Z dnešního zasedání zastupitelstva se dále omlouvá: 

Ředitelka ZŠ Palachova Mgr. Jana Bernardová – zdravotní důvody 
 
Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
Ing. Vladimír Novotný 

Rostislav Dvořák 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

Ing. Vlastimil Forst 

Mgr. Tomáš Augustýn 

 

Navržení s tímto návrhem souhlasili 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro26, proti 0, zdrž. 0 
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K programu: 

Ing. Zlesák: 

- Informoval, že bude v bodě Různé hovořit o domnělém střetu zájmu p. 

místostarostky Řezníčkové, jak o tom na ustavujícím zasedání hovořil Ing. 

Havlík. 

 

K programu 1.  zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy na 

doplnění a pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu programu: 

 

 

PROGRAM: 

1. Žádost PORTIMO o. p. s.    

2. Vyhlášení dotačních programů    
pro sociální oblast 2019     

3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018  o místním poplatku za provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního  
odpadu 

4. Návrh dotačních programů pro rok 2019  

5. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě   

6. Majetkoprávní jednání     

7. Statut Fondu bydlení se závazkem   

8. Rozpočtové opatření č. 6/2018   

9. Název nového sídliště – Žďár n. S. 8   

10. Územní plán města – určený zastupitel  

11. Různé 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

1. Mat. 1/2018/OS/2 

Portimo, o. p. s. – žádost o dofinancování 

Materiál uvedl vedoucí odboru sociálního Ing. Petr Krábek a seznámil 
zastupitele s žádostí o.p.s. Portimo a důvody, proč je navržena žádost o 
dofinancování k zamítnutí.  
 
DISKUSE: 
MUDr. Bělohlávková: 

- Hodnotitelé z komise měli svoje důvody k hodnocení této žádosti. 
Dotaz, zda je koncepční řešení ve vztahu k tomu, kdo nesplnil kritéria 
dofinancovat to, nač nedosáhl v rámci řádného dotačního programu? 

 
Ing. Krábek: 

- Odbor sociální nedoporučuje schválit žádost, informoval Portimo o.p.s. 
o důvodech zamítnutí. 
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Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání zamítá žádost Portimo, o. p. s. o 
dofinancování služby Osobní asistence, neboť Portimo, o. p. s. obdrželo 
v letošním roce dotaci v rámci dotačního programu „Dotace pro poskytovatele 
sociálních služeb 2018“ a poskytnutí další dotace na stejnou službu 
neumožňují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďáru nad 
Sázavou. 
     Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 
 
 

2. Mat. 1/2018/OS/1 

Vyhlášení dotačních programu pro sociální oblast 2019 

S materiálem seznámil ZM vedoucí odboru sociálního Ing. Petr Krábek. 
 
DISKUSE: 
Ing. Klement: 

- Uvedl, že komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní odvedla 
velký kus práce, kdy tuto metodiku vypracovala a odvedla na tom velký 
kus práce 

- Podal protinávrh, protože návrhů -  žádostí o dofinancování z pozic 
ostatních poskytovatelů je více, přišly až po jednání rady města. 
Navrhuje zvýšit o 100 tis. alokaci programu Dotace pro poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb, maximální výše dotace z 250 tis. na 
300 tis. 
Návrh: Alokace dotačního programu Dotace pro poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 
2019 ve výši 900 tis. Kč a maximální výše dotace z 250 tis. Kč na 300 
tis. Kč. 
Důvod- dotační program má již několik let maximální alokaci stále 
stejnou, pracovníci v sociálních službách v posledních letech prošli 
zvýšením mzdových nákladů, proto tímto způsobem na toto reaguje. 

 
Mgr. Augustýn: 

- Dotaz, zda v dotačním programu bude žádat Charita nebo obdrží dotaci 
přímo z rozpočtu. 

Ing. Krábek: 
- Uvedl, že Charita má individuální dotaci přímo z rozpočtu města. 

 
Ing. Havlík: 

- Uvedl, že je rád, že pan místostarosta – garant sociální oblasti - podal 
protinávrh. Protože na tom návrhu mu byla divná jedna zásadní věc -  
již po 3 roky městský rozpočet roste dynamikou příjmů cca 10%, což 
znamená 20 mil. Kč. V původním návrhu zde nebylo zvýšení ani o 
korunu, tudíž buď jsou sociální služby tak vybudované, že je 
podporovat město již více nechce nebo není zájem. Jak je vidět tak to 
úplně tak není. Zajímá ho názor p. místostarosty, jaký na to má. Priority 
jednotlivých politických stran, což v této oblasti mu úplně 
nekoresponduje.  
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- další dotaz na p. místostarostu – specifické podmínky programů – ve 
specifických podmínkách  bod a) délka poskytování finanční podpory 
z města ZR na danou službu, v bodě e) velikost žadatele vyjádřená 
objemem nákladů na provoz dané služby v roce 2018 pro klienty ve ZR. 
Toto jsou kritéria, která jednoznačně nahrávají těm, kteří jsou na trhu 
dlouho a kteří jsou větší. Váha těchto kritérií je cca 25 %. Stálo by za 
zamyšlení v komisi, zda toto nebrání vstupu nových subjektů a nových 
služeb v této oblasti. 

- Bylo zde uvedeno, že Charita se nevejde do podmínek tohoto 
programu – požaduje upřesnit, proč tomu tak je, protože zákon o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů žádnou individuální dotaci 
nezná, zná dotaci a návratnou výpomoc, tudíž by znal rád znal důvody, 
proč Charita nemůže být zařazena vč. alokace do programu a do 
konkurence ostatních poskytovatelů. 

Ing. Klement: 

- Uvedl, že sociální oblast je dlouhodobým tématem každého vedení 
města, péče o potřebné je důležitou službou. Navrhované zvýšení je 
vzhledem k nárůstu mezd v této oblasti a nárůstu klientů soc. služeb., 
proto navrhoval, že by se měl tento dotační program zvýšit o 100 tis. Kč 

- K jednotlivým specifickým kritériím – zda nahrávají velkým či malým 
„hráčům“ - tato diskuse se v komisích objevuje. Je to společný 
konsensus komise, který potom schvaluje rada města. 
Může to být další podnět k diskusi schvalování dotačních programů pro 
další roky. 

- Charita je v porovnání s ostatními poskytovateli, kteří žádají v tomto 
programu, velkým hráčem a svým objemem a svými službami by 
výrazně ovlivnila tento dotační program a proto se přistoupilo 
k individuální dotaci a myslí si, že zákon o rozpočtových pravidlech 
územních celků tento pojem zná. 

Ing. Krábek: 
- Doplnil, proč byla zvolena individuální dotace pro Charitu, protože 

Charita poskytuje 8 služeb, limit je 250 tis. Kč na jednoho žadatele. 
 

Mgr. Augustýn: 
- Dotaz, proč má mít Charita jiné podmínky než ostatní poskytovatelé. 

Nyní se to bude těžko měnit, ale byl by rád, aby se nová komise 
prorodinných aktivit, sociální a zdravotní zamyslela nad srovnáním 
podmínek tak, aby je měly všechny žádající subjekty podmínky stejné. 

 
Ing. Havlík: 

- Je rád, že sociální oblast je prioritou, předpokládá, že sociální oblast 
zahrnuje i spolky a jak je vidět tam je vše v pořádku, tam se zvyšovat 
zřejmě nepotřebuje. 

- Hledal v zákonu o rozpočtových pravidlech územních celků pojem 
individuální dotace, ale nenašel, ale to není podstatné, důležitá je vůle. 

 
 



5 
 

Ing. Klement: 
- Uvedl, že v dotačních titulech se vždy vyhodnocuje naplněnost 

požadavků ohledně jednotlivých žadatelů, koeficient právě u spolků se 
blíží tomu, že jednotlivé spolky dostávají to, oč žádají. Proto se tento 
program nenavyšoval. 
 

 MUDr. Mokříš: 
- Uvedl, že nelze srovnávat sportovní a sociální oblast. Sociální oblast je 

nezbytná a je to péče o lidi, na které se podílejí lidé zaměstnaní, kteří 
nyní dostali přidáno na mzdách.  Není to srovnatelné se sportem, to je 
zbytná záležitost.  

 
Ing. Novotný: 

- Uvedl, že rada města by se měla zamyslet nad těmi kritérii. Mohou být 
menší sociální organizace v sociální oblasti a ty jsou handicapovány. 
Mělo by se o tomto diskutovat. V určitých oblastech je nedostatek 
poskytování sociálních služeb. Není dobře, že se to ponechává pouze 
na velkých poskytovatelích. Např. hospicová péče a domácí hospicová 
péče nebude mít tak velkou podporu jako velké organizace. Přehodnotit 
kritéria. 

 
Mgr. Navrátil: 

- Skutečná realita - spolky se ve městě vyvíjejí, sociální odbor i komise 
má přehled o existenci spolků a organizací. Pokud bude taková 
potřeba, tak ať se zhodnotí. Ale kdyby zde vznikaly nové spolky, které 
se nemohou hlásit, tak už o tom komise bude vědět a pravidla se 
mohou nastavit.  
 

Ing. Klement: 
- Souhlasí s názorem Mgr. Navrátila. Tento dotační program je zde řadu let, 

žadatelé jsou stále stejnými žadateli. Samozřejmě je k dispozici jako garant 
sociální oblasti a v případě, že zde budou poskytovatelé sociálních služeb 
pro občany našeho města a budou se chtít zapojit,  mohou se jednotlivá 
kritéria tohoto dotačního programu revidovat jednotlivá kritéria dotač. 
programu. 

- O zákonu č. 250 /2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů měl pan Havlík pravdu – je v tomto zákoně uveden pojem dotace 
nebo návratná finanční výpomoc. Řeší se dotace v rámci dotačního 
programu nebo dotaci přímo určenému subjektu. 

Ing. Havlík: 
- Organizace, které vznikají a uvažují o tom jak budou fungovat, tak zda 

tato kritéria je neodrazují, ale to nastavení toto předurčuje. 
 
MUDr. Bělohlávková: 

- Uvedla, že nikdy v této věci asi nejde absolutní spravedlnost, délka 
působení je jedním z hodnocených kritérií a není to likvidační kritérium.  
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- Něco jiného je podpořit organizaci, která má za sebou historii a spoustu 
spokojených klientů a na druhou stranu podpořit organizaci, která 
přichází i se zajímavým projektem a novými služba, ale nemá za sebou 
ani tu historii ani lidi, kteří tou péčí prošli. Bere to jako opatrnost a 
prozřetelnost s tím, že ta organizace jak bude zůstávat na žďárském 
trhu, bude na body postupně dosahovat, stále na vyšší hodnocení. 
Délka působení má svoji logiku. Je nutné brát zřetel i na to, pro kolik lidí 
ta služba je. 

 
Ing. Havlík: 
- Uvedl, že každé kritérium má také nevýhodu a může pro někoho znamenat 

znevýhodnění. Kritérium délky poskytování finanční podpory od města je 
bodováno nejvyšším počtem bodů 7, ostatní 4. Po sečtení druhého kritéria 
je to 25 bodů, což není správně nastaveno. 
 

Mgr. Navrátil: 
- Uvedl, že za dobu 4 let ve funkci starosty města se setkal s jednou 

novou organizací, která vstupovala do města s novými službami.  

Hlasování o návrhu Ing. Klementa: 

Alokace dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2019 ve výši 900 tis. 
Kč a maximální výše dotace z 250 tis. Kč na 300 tis. Kč. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 4 

 

Ing. Novotný: 
- Za návrhovou komisi uvedl, že pro příště doporučuje, aby ZM tímto 

způsobem nepostupovalo, aby se v průběhu hlasování nějakým 
způsobem zpochybňoval návrh usnesení a diskutovalo se o tom. Mohlo 
by být zpochybněno celé hlasování, toho se pro příště vyvarovat – 
nikdo to nyní nebude zpochybňovat. 

 
 

3. Mat. 1/2018/OKS/3 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Materiál uvedla vedoucí odboru komunálních služeb Ing. Wurzelová a 
seznámila ZM s navrženými úpravami vyhlášky. 
 
DISKUSE: 
Ing. Novotný: 

- Dotaz – čl. 6 osvobození a úlevy – odkaz na apostrof 7 – co to 
znamená, mělo by se to doplnit, vyhláška má pouze odkazy na 1 – 10, 
chybí odkaz na apostrof 7. 

- V bodě č. 1 ve stejném článku – doplnit bod d) který je ve věku od 0 do 
6 let vč. celého kalendářního roku, ve kterém tohoto věku dosáhl.   
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Protinávrh: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č.3/2018 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů v upraveném znění článku 6 odst. 1 doplnění 
bodu d) poplatník, který je věku 0-6let, včetně celého kalendářního 
roku, ve kterém tohoto věku dosáhl. 
 

- Dětí do 6 let je 1.169 – dopad 678 tis. Kč z hlediska příjmů. Rodinám 
s dětmi se tímto může alespoň trochu ulehčit, může to mít i pozitivní 
dopad na zvýšení počtu obyvatel ve městě. Dopad vzhledem 
k daňovým příjmům není tak významný, zjišťoval si to na ČSÚ. 

 

Ing. Wurzelová: 
- Uvedla, že něco podobného bylo diskutováno i v loňském roce. Zaznívaly 

komentáře i proti  a to s tím, že většinou u malých dětí a u seniorů je produkce 
největší. Jakékoli osvobození od poplatku je hodně ruční práce, nelze to dělat 
automaticky. 
 

p. starosta: 
- nedomnívá se,  že  zbavení povinnosti platit poplatek z KO pro dětí od 0-6 let 

je motivační pro zvýšení počtu obyvatel, faktorů pro vývoj počtu obyvatel je 
více  a je to širší debatu. 

 
Ing. Havlík: 

- poplatkové zatížení občanů města ZR je jedno z nejvyšších mezi 
srovnatelnými městy. Proto si myslí, že snížení této zátěže je zcela na místě, 
zvláště poté, co je tento nárůst tak dynamický.  Rád se připojí k jakémukoli 
poplatkovému snížení obyvatel tohoto města. Dobře se žije ve městě, které 
netahá lidem peníze z kapes. 
 

Mgr. Navrátil: 
- Uvedl, že malé dítě je zatížení pro odpadové hospodářství. Souhlasí 

v podstatě se všemi názory, které zde zazněly, ale to jak je to zde podáváno, 
je velice nesystémové, neprodiskutované a to ani s odbory MěÚ, kterých se 
potom toto bude týkat a je lehce populistické. 

- Poplatek se v minulých 4 letech město snažilo držet všemi možnými 
opatřeními na straně úspor na stejné výši, jak byl v roce 2014, zajímavé je, že 
tyto nápady nepadaly již předtím. Byl by pro systémové řešení ve smyslu 
opatření, která by celkově motivovala lidi k trvalému pobytu ve ZR.  Je to 
nápad k diskusi, ale není s nikým předjednán. Poplatek za KO je plně 
srovnatelný s městy velikosti ZR v Kraji Vysočina. 

p. starosta: 
- toto téma řešit debatou všech zastupitelů, všech dotčených odborů a nebylo to 

pouze určitým výkřikem v rámci ZM, byť na to má zde každý právo. V době 
rostoucí ekonomiky poplatek 580 Kč se z hlediska relativizuje a nabízí to 
pohled, že pokud se od r. 2014 nezměnil, tak jeho relativní hodnota 
v pomyslné peněžence klesá. 
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MUDr. Mokříš: 
- Souhlasí s Mgr. Navrátilem, nakládání s odpadem bude město stát mnohem 

více peněz, nebude se skládkovat, bude se muset někam vozit. Mrzí ho to, že 
když on měl malé děti, tak poplatek za KO za děti musel platit a teď, když má 
děti nad 6 let, tak by se mělo schválit osvobození od tohoto poplatku. Osobně 
se mu to nelíbí. 

 
 Ing. Havlík: 

- Podal protinávrh - v čl. 4 sazba poplatku odst. 1  ne 580 Kč ale činí 480 Kč. 
Chce, aby lidi platili méně a nejenom lidé s malými dětmi, bude to snížení pro 
všechny. 

Ing. Wurzelová: 

- Uvedla, že takto jednoduše to nelze realizovat, protože sazba poplatku je 
sestavená ze dvou částí poplatků - z části, která je odvozena od skutečných 
nákladů předchozího roku, která pro tuto chvíli činí 510 Kč a z částky, která je 
za kalendářní rok. Mohou být tyto částky sníženy, ale bude to mít i dopad na 
sazbu poplatku pro poplatníky, kteří jsou v těch rekreačních objektech bez 
trvalých pobytů. Nedoporučuje snížit pod hranici skutečných nákladů. 

Ing. Zlesák: 

- Podal protinávrh – vychází z populistického návrhu kolegy Havlíka - navrhuje 
poplatek ve výši 380 Kč 

Mgr. Navrátil: 

- Uvedl, že je nutné provést důslednou analýzu na základě jasných faktů a 
vývoje. Diskutovat v této věci na půdě komisí, seminářů pro zastupitele. Dnes 
jsou to skutečně populistická gesta. V tuto chvíli by se sazbou poplatku 
nehýbal. 

p. starosta: 

- Apeluje na to, aby se navrhovala řešení, která jsou podložena poctivou 
podrobnou analýzou. 

Ing. Havlík: 

- Návrh p. Ing. Zlesáka určitě podpoří. K vyjádření p. bývalého starosty 
Navrátila uvedl, že je škoda, že se v uplynulých 4 letech nevěnoval právě této 
analýze, mohlo ji mít ZM na stole. 

Ing. Forst: 

- Uvedl, že z pohledu občana, který má malé děti a pokud malé děti od 0 do 6 
let budou osvobozeny, nic to neřeší. 
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Mgr. Navrátil 

- upozornil kolegu Havlíka na to, aby si uvědomil,  k čemu slouží technická 
pozn., je to v jednacím řádu ZM 

- v minulých 4 letech byl zpracován Audit odpadového hospodářství, který 
odpověděl na to, jak v této oblasti dále postupovat, často probíhala na téma 
odpadu jednání, nastavila se strategie, ale neuvědomuje si, že by p. Havlíka 
na některé z těchto porad viděl. 

Ing. Novotný: 

- uvedl, že kde jinde má předkládat svoje návrhy? Odvíjí se zde zbytečná 
diskuse.  Udělal si svoji analýzu kolik je zde dětí 0-6 let, kolik nás to bude stát, 
je to jeden ze střípků pomoci prorodinné politiky ve městě. Jakákoli taková 
pomoc konkrétním lidem, rodinám, je populistická, ale má to konkrétní cíl a ten 
cíl je udržet nebo zvýšit počet obyvatel ve městě, těch věcí může být více, ale 
toto je jeho pohled na věc v tuto chvíli, kdy se tato vyhláška projednává. Jeho 
návrh má jeho myšlenku a jeho analýzu, kterou si zpracoval. 

Mgr. Augustýn: 

- návrh úplně zrušit tento poplatek – nevybírá se za úklid silnic, sněhu, údržbu 
zeleně.  Podpoří rád návrh Ing. Novotného 

Mgr. Vintr: 

- uvedl, že rozhodující je motivace lidí ke třídění, jak odpad zpracovávat, jaké 
technologie používat.  

MUDr. Černý: 

- něco zadarmo nikoho nemotivuje, je demotivující, jak by se kryla tato ztráta? 

Hlasování o protinávrzích: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č.3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v upraveném 
znění článku 6 odst. 1 doplnění bodu d) poplatník, který je věku 0-6let, včetně 
celého kalendářního roku, ve kterém tohoto věku dosáhl. 
 
      Hlasování: Pro 10, proti 4, zdrž. 12 
              NESCHVÁLENO 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v upraveném 
znění v článku 4 odst. 1 sazba poplatku činí podle čl. 2 odst. 1) písm. a)  
480 Kč. 
      Hlasování: Pro 9, proti 13, zdrž. 4 
              NESCHVÁLENO  
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Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  
č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v upraveném 
znění v článku 4 odst. 1 sazba poplatku činí podle čl. 2 odst. 1) písm. a)  
380 Kč. 
      Hlasování: Pro 10, proti 10, zdrž. 6 
              NESCHVÁLENO 
 
Hlasování o návrhu usnesení dle předloženého materiálu: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  
č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle 
přílohy. 
      Hlasování: Pro 16, proti 5, zdrž. 5 
 

4. Mat. 1/2018/ŠKS/9 
Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2019 
Materiál uvedla vedoucí odboru ŠKS Mgr. Lučková. Seznámila s předloženými 
návrhy na vyhlášení dotačních programů pro rok 2019. 
 
p. Trávník: 
- dotaz – byl členem sportovní komise – překvapuje ho, že u sportovní komise 
je minus 6 členů, jaký to má důvod?  
 
Mgr. Řezníčková: 
- Uvedla, že komise jsou poradním orgánem rady a rada rozhodla, že budou 

komise na modelu 9 členů. 
 
p. Trávník: 
-  podal návrh na změnu částek navrhovaných dotačních programů: 
KULTURA 2019      900 tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2019      340 tis. Kč 
SPORT 2019             3 900 tis. Kč   
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019 900 tis. Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2019            1 700 tis. Kč   
 
      Hlasování: Pro 10, proti 6, zdrž. 10 
              NESCHVÁLENO 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu dle materiálu: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních 
programů pro rok 2019 v předloženém znění: 
KULTURA 2019      900 tis. Kč 
VOLNÝ ČAS 2019      290 tis. Kč 
SPORT 2019             4 000 tis. Kč   
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2019 800 tis. Kč 
SPORTOVIŠTĚ 2019            1 800 tis. Kč   
 

Hlasování: Pro 18, proti 5, zdrž. 3 
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5. Mat. 1/2018/ŠKS/10 
Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě 
Materiál uvedla vedoucí OŠKS Mgr. Lučková.  
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Darovací 
smlouvě č. ŠKS/DAR/00458/2018, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad 
Sázavou a městem Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny, v předloženém 
znění. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

6. Mat.1/2018/OP/6 
Majetkoprávní jednání 
S jednotlivými body majetkoprávních jednání seznámila ZM vedoucí odboru 
majetkoprávního JUDr. Stanislava Prokopová. 
 
a)  

1. Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku, a to p. č. 7311/1 - 
trvalý travní porost, 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, k.ú. Město Žďár, v souladu s 
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo 4340-42/2018, nově 
označenou jako pozemek p. č. 7311/3 - trvalý travní porost ve výměře 982 m2, 
z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. M.S. Žďár nad 
Sázavou, podnikající fyzická osoba,  IČO 68639996, se sídlem U Malého lesa 
2521/24, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – za účelem 
realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých 
podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru. 

Pozemek je prodáván za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 bez DPH – DPH ve 
výši 21 % bude připočteno. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. S. 
Žďár nad Sázavou, podnikající fyzická osoba,  IČO 68639996, se sídlem U 
Malého lesa 2521/24, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 
K bodu b) 

Mgr. Navrátil: 
- Už několikrát se tento majetkoprávní úkon, ale je nutné, aby zde 

zaznělo, že je zde tento problém, už dlouhodobě to nedělá dobrou 
vizitku v průmyslové zóně. 
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b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje níže uvedené usnesení: 

1. Zastupitelstvo města schvaluje  Dohodu o zániku závazku, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  společností AKRONA 
medical s.r.o.,  IČO 262 74 531, se sídlem Zlín, Tř. Tomáše Bati 373, PSČ 
761 12, v předloženém  znění. 

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě 
a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 13. 12. 2013 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 30.11.2015, dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2016 a 
dodatku č. 3 ze dne 29. 3. 2017, který bude uzavřen mezi městem Žďár 
nad Sázavou a společností Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 26115875, 
se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, v předloženém  znění. 
 
3. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo neuplatnit předkupní právo 
města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 
6 240 m2,  zapsanému v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na 
LV č. 11414, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví 
společnosti Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 26115875, se sídlem 
Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, za podmínky, že mezi městem Žďár 
nad Sázavou a společností APING a.s., IČO 03605159, se sídlem U Golfu 
565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, jako budoucím nabyvatelem 
shora uvedeného pozemku, bude uzavřena dohoda, ve které společnost 
APING a.s., přijme následující závazek: 
V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. 
kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním 
odborem MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (kromě povolení předčasného 
užívání stavby, zkušebního provozu apod.) tj. stavby, postavené na 
pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  v k. ú. Město 
Žďár, obec Žďár nad Sázavou, přesáhne termín 31.12.2020, sjednává se, 
a APING a.s. se zavazuje zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 50.000,-- 
Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení 
s výstavbou stavby. Za zavinění prodlení s výstavbou se považuje i 
nedostatek finančních prostředků určených pro výstavbu, jakož i převod 
případné rozestavěné stavby na shora uvedeném pozemku postavené. 
Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a 
rozvojové území města a budoucí prodávající má zájem na řádném plnění 
závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. Tímto ujednáním o smluvní 
pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody. 
Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu, která bude uzavřena mezi městem 
Žďár nad Sázavou a společností APING a.s., IČO 03605159, se sídlem U 
Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
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c)  
1. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 
OP/BKS/00161/2018, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a 
společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 
1190/1, PSČ 591 01, IČO 06331033, v předloženém znění.  
2. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 
OP/BKS/00162/2018, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a 
společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 
1190/1, PSČ 591 01, IČO 06331033, v předloženém znění.  

 
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

     d)  

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého 
usnesení ze dne 6. 9. 2018 s tím, že se ruší část původně přijatého usnesení 
ve znění: 

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 
předkupního práva uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako 
prodávajícím a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 
2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287 – jako kupujícím, 
v předloženém znění. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje Smíšenou smlouvu kupní a o zřízení 
předkupního práva a prohlášení vlastníka nemovité věci, uzavřenou mezi 
městem Žďár nad Sázavou - jako prodávajícím a společností VÝSTAVBA 
KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 
27722287 – jako kupujícím a vlastníkem, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a Krajem 
Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jako kupujícím, předmětem 
které je převod pozemku p. č. 774/90, orná půda, ve výměře 1 741 m2, 
obec Žďár nad Sázavou, k. ú  Zámek Žďár, za dohodnutou kupní cenu ve 
výši 2.250 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem za 3.917.250 Kč bez DPH, když ke 
kupní ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši, 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 
f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar nemovitostí – bezúplatný 

převod pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR - 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem 
Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD 
ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to p. č. 9541/15 - 
ostatní plocha, silnice ve výměře 894 m2, p. č. 5530 - ostatní plocha, silnice 
ve výměře 16 m2, p. č. 9541/4 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 
6 505 m2 a p. č. 8602/11 – ostatní plocha, silnice ve výměře 2 717 m2 (v 
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celkové výměře 10 132 m2) – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných 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 majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných 
silnicí I/19 Žďár – Mělkovice, po dokončení stavby. Účetní hodnota 
pozemků dle účetní evidence dárce činí celkem 1.779.424 Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu č. 12MP-002783 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků dle 
zhotoveného návrhu geometrického plánu č. 4390-134/2018 pro rozdělení 
pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 
dle kterého byl z původního pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to p. č. 8191 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělen díl ve 
výměře 129 m2 nově označen jako p. č. 8191/2  – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 129 m2  a dále oddělen díl ve výměře 473 m2 nově 
označen jako p. č. 8191/3 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 
473 m2, zapsané 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 – oba pozemky v celkové výměře 602 m2 

budou směněny za pozemek z části pův. p. č. 8190 – orná půda nově 
oddělený pozemek označený p. č. 8190/3 – orná půda ve výměře 325 m2 

ve vlastnictví p. F. P. ZR, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 4142, obec Žďár nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár 
– za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě u Hrázek, ZR 
5 (část bývalé cesty za nově oddělenou přístupovou cestu) 

- doplatek rozdílu ve výměře pozemků městu za dohodnutou cenu 150 
Kč/m2 činí 41.550 Kč + úhrada souvisejících nákladů spojených se směnou 
pozemků. 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

K bodu h) 

Mgr. Navrátil: 

- Poděkoval odboru majetkoprávnímu za dlouhodobý aktivní přístup 
v této věci. 

Pan starosta se připojil k poděkování p. JUDr. Prokopové za řešení tohoto 
majetkoprávního úkonu. 

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to částí 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, které budou odděleny 
z p. č. 6860/1 - ostatní plocha, ost. komunikace a p. č. 6864 - ostatní pl., 
jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1 u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
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Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve výměře cca 5 000 
m2 za pozemky popř. jejich části v budoucím vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, 
IČO 75795248, oddělených z p.č. 6861 - trvalý travní porost, p. č. 6862 - 
orná půda a p. č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 
6 100 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem 
zajištění výstavby komunikačního propojení Brněnská – Jihlavská, ZR 1 a 
dále pro plánovanou výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky s tím, 
že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření 
oddělovacím GP. 

Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků cca 1 100 m2 bude městem p. Ř. 
doplacen za dohodnutou cenu zjištěnou na základě zpracovaného 
znaleckého posudku ve výši 500 Kč/m2. 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí směnné smlouvě 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 6859 – orná půda ve výměře 1 685 m2 v k. ú. 
Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na 
LV č. 3919, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, z vlastnictví p. D.H. 
Vojnův Městec  – za účelem přípravy lokality Jihlavská – Brněnská ve 
Žďáře nad Sázavou 1, pro budoucí plánované vybudování místní 
komunikace a cyklistické stezky v místech, kde se nachází pozemky 
v ochranném pásmu dráhy 

- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem ve výši 
842.500 Kč. 

                                                      Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9735 – trvalý travní porost 
ve výměře 84 m2 a p. č. 9744 – trvalý travní porost ve výměře 174 m2 v k. 
ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na 
LV č. 3336, obec Žďár nad Sázavou z vlastnictví pí Ing. D. D., Věž – za 
účelem majetkoprávního vypořádání bývalé cesty, bezprostředně 
navazující na pozemky p. č. 9736, 9742, 9743 a 9745 v k. ú. Město Žďár 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s využitím v souvislosti s činností 
správce městských lesů a rybníků v lokalitě „Vetla“ např. při těžbě a 
uložení káceného dřeva 

- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP celkem ve výši 7.740 Kč, tj. 30 
Kč/m2. 

     Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0  
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k) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k 
odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 8323, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Bc. M. N.  
ZR 1, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 
6585 - 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 190.000 Kč.  

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

l) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo neuplatnit předkupní právo 
města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 3326, zastavěná plocha a 
nádvoří ve výměře 302 m2,  zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10910, obec Žďár nad Sázavou, k. 
ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti VERTIK, s.r.o., se sídlem Žďár 
nad Sázavou, Studentská 1700, PSČ 591 01, IČO 63469626, při převodu 
vlastnického práva k tomuto pozemku do podílového spoluvlastnictví pana 
R. V. Polnička  a pana D. S. Počítky. 
 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 6 – 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. 
Dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2017, Dodatku č. 4 ze dne 6. 11. 2017 a 
Dodatku č. 5 ze dne 18. 5. 2018, 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. 12. 2019 a termín pro 
dokončení stavby se prodlužuje s tím, že povolení k trvalému užívání 
stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2022. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 6 – ke Kupní 
smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, 
včetně pozdějších dodatků, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 

n) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení, a to 
mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. M., ZR 6, v souvislosti s žádostí p. 
Milušky o odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 
práva, uzavřené dne 26. 2. 2018 s tím, že pozemek nyní zapsaný v 
katastru nemovitostí na LV č. 12011 pro obec Žďár nad Sázavou, p. č. 
8037/30 – orná půda ve výměře 426 m2 v k. ú. Město Žďár, určený pro 
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výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3 bude vrácen 
nynějším vlastníkem zpět do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

Zastupitelstvo města schvaluje Souhlasné prohlášení v předloženém 
znění. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar nemovitostí – bezúplatné 
nabytí pozemků se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi 
do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 
56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se 
sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to p. č. 4006 - ostatní plocha, silnice ve 
výměře 5 899 m2, p. č. 4976/1 - ostatní plocha, silnice ve výměře 9 086 m2, 
p. č. 8598 - ostatní plocha, silnice ve výměře 670 m2, p. č. 8600 - ostatní 
plocha, silnice ve výměře 4 353 m2, p. č. 8597 - ostatní plocha, silnice ve 
výměře 596 m2, p. č. 8596 - ostatní plocha, silnice ve výměře 1 738 m2, p. 
č. 8594 - ostatní plocha, silnice ve výměře 258 m2, p. č. 8593 - ostatní 
plocha, silnice ve výměře 449 m2, p. č. 8592 - ostatní plocha, silnice ve 
výměře 175 m2, p. č. 8591 - ostatní plocha, silnice ve výměře 132 m2, p. č. 
8532/3 - orná půda ve výměře 8 m2 a p. č. 8602/13 - ostatní pl., jiná plocha 
ve výměře 13 m2 (v celkové výměře 23 377 m2) – vše v k. ú. Město Žďár, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 7863, 
obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemků, které nejsou zastavěny silnicí I. třídy a jsou po dokončení stavby 
I/19 Žďár – Mělkovice pro státní příspěvkovou organizací ŘSD ČR 
majetkem nepotřebným. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence 
dárce činí celkem 2.534.413 Kč. 

Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu č. 12MP-002784 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

p) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nenabýt nemovitosti do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů R. a M.P. 
Lhotka a to pozemku p.č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 696 
m2, jehož součástí je stavba č.p. 70 – ubytovací zařízení, dále pozemku p. 
č. 308/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2, na kterém stojí 
část stavby ubytovacího zařízení č.p. 70 v k. ú. Město Žďár (hotel U Labutě 
včetně restaurace) na náměstí Republiky, ZR 1. 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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q) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyhlásit záměr na prodej 

pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6852 – trvalý 
travní porost výměře 6708 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě za kovošrotem 
ul. Jihlavská - Brněnská, ZR 1 – za účelem výstavby výrobní haly (lehký 
průmysl), firma zabývající se CNC obráběním a průmyslovou automatizací. 

 
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 

r) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis pohledávek (úplné 
vyřazení) z účetní evidence v celkové výši 148.723 Kč dle předloženého 
návrhu. 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 

7. Mat. 1/2018/OP/7 
Statut Fondu bydlení se závazkem 

Materiál uvedla vedoucí odboru majetkoprávního JUDr. Prokopová. Materiál je 
hodně orientační, zatím není probraná celá problematika, kritéria jsou 
orientační, materiálem se budou dále zabývat komise, rada a zastupitelstvo.  

Pan starosta: poděkoval JUDr. Prokopové a majetkoprávnímu odboru za 
vytvoření tohoto materiálu. 

Ing. Klement: 

- Bytová problematika je hlavním tématem všech, vytvoření nových bytových 
jednotek a forem bydlení je pro naše město zavazující z pozice ZM. 
S odborem majetkoprávním již byla navázána diskuse před prázdninami, kdy 
se snažili oprášit nějakou formu dostupného bydlení a bylo několik variant, 
varianta bytového domu se závazkem skončila v r. 2004, kdy byl vystavěn 
poslední dům se závazkem. V prvním kroku by se vytvořil fond, do kterého by 
se kumulovaly zdroje na výstavbu a potom by nastal kontakt s budoucími 
vlastníky bytových jednotek a konkretizovaly se na konkrétním případu 
daného bytového domu, kdy by byli nejdříve nájemci, poté vlastníky. Je to 
forma dostupného bydlení, v materiálu je nástin jednotlivých kritérií pro 
žadatele, dále se bude na tomto pracovat.  

p. starosta: 

- uvedl, že je to dlouhodobá záležitost, výsledkem by mělo být něco, na čem 
se všichni shodnou – komise, rada, zastupitelstvo a o čem budou všichni 
přesvědčeni, že to bude funkční. 

Mgr. Straka: 

- FV na svém zasedání Status fondu bydlení podrobně projednal, 
FV vzal celý materiál na vědomí. 
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Mgr. Navrátil: 

- Uvedl, že se mu líbí zvolená forma, poděkoval všem, kteří se podíleli na 
tvorbě tohoto materiálu. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

1. Statut Fondu bydlení se závazkem 

2. Účelové určení finančních prostředků, získaných z prodeje pozemku parc. 
č. 6009 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m2), jehož součástí je 
stavba č. p. 2234 (bytový dům),  a dále pozemku parc. č. 6010 (ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 759 m2), vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár 
nad Sázavou 6, katastrálním území Město Žďár, ulice Palachova č.or. 70, tak, 
jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou ve výši 11.190.000 Kč 
jako zdroj fondu bydlení se závazkem. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

8. Mat. 1/2018/OF/8 

Rozpočtové opatření č. 6/2018 

Materiál uvedla vedoucí OF Bc. Vácová a seznámila s předloženými 

rozpočtovými opatřeními, upozornila na dodatek k RO, který obdrželi 

zastupitelé dnes na stůl. 

 

Mgr. Straka, předseda FV: 

- FV se zabýval RO č. 6/2018 podrobně, největší diskuse byla k RO na 

lesy – kůrovcová kalamita a k navýšení dotace na M|HD o 500 tis. Kč, 

FV doporučuje tato RO přijmout. 

       Ing. Novotný: 

- Dotaz – výdaje na dopravu – rekonstrukce Vodojemu ul. Alšova více 

práce na technickou infrastrukturu – zdůvodnit o které vícepráce se 

jedná 

- Část 6x09 – 25 tis. Kč na zpravodaj, další finanční prostředky na 2 

strany zpravodaje, proč je toto zvýšení, zajímají ho finanční prostředky 

navýšené na grafika 10,11,12 , kdo dělal grafika dosud, proč dochází 

k navýšení a zda má město nějakého nového grafika, z jakého důvodu, 

je nutné se vejít do rozpočtované částky. 

- Vyčlenit část 6x01 – 170 tis. Kč vyčlenit na zvláštní hlasování mimo RO 

- Požádal p. Axmana o podrobný rozpis navýšení položky Žďárského 

zpravodaje 
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- P. Axman nyní ZM podává nepřesné informace ohledně termínů 

výpovědi grafika. Zastupitelstvo má dnes hlasovat na základě 

nepřesných informací? 

Ing. Škodová: 

- k Alšově ulici a vícepracem - jde o práce a dodávky, které nebyly  
součástí PD a vznikly v průběhu stavby na základě požadavků správců 
inženýrských sítí. Citovala přesné znění změnového listu. Tyto práce 
byly odsouhlaseny staveb.dozorem, projektantem a zástupcem 
investora, jde o zemní práce, které jsou ve vyšším rozsahu, dále o 
terénní  úpravy atd. 

Mgr. Navrátil: 

- k nákladům na zpravodaj – na začátku je nějaký předpoklad, který se 
předá tiskárně ve věci počtu stránek, ale během roku se rozšiřuje – 
volební inzerce. Grafik k 30.9.ukončil dohodu. Zajímavé by bylo se 
zeptat na příjmy zpravodaje –  je v této oblasti dobrý vývoj - v grafické a 
tiskařské části si na sebe dokáže zpravodaj vydělat, to je u zdarma 
distribuovaného periodika velmi dobré. 

 

p. Axman: 
 -  k dotazu Ing. Novotného uvedl:  
navýšení platby za grafické práce -  dosud se spolupracovalo s grafikem, který 
vypověděl v září či říjnu – není si tím termínem úplně jistý - dohodu o provedení 
práce a proto se začalo spolupracovat s novým grafikem, předchozí grafik pracoval 
pod cenou, nový grafik pracuje za tržní cenu, nárůst je tam o 60 %. Dosud to byl p. 
Jiří Mühlfait, nově je to paní Romana Hnízdilová. 
Standardní počet stran Žďárského zpravodaje 24 stránek – cena 46 tis. Kč vč. DPH, 
letní vydání – pouze 1 číslo – 32 stran – cca 70 tis. Kč vč. DPH, jedno číslo před 
prázdninami a 2 čísla po prázdninách – rozšíření pro volební inzerci – 28 stran – 
nárůst cca 10-12 tis. Kč, tj. 60 tis. vč. DPH. 
Původní rozpočet zpravodaje byl silně poddimenzován, věděl, že to nebude stačit. 
Rozhodnutí externího dodavatele grafiky o ukončení spolupráce nemůže ovlivnit. 
Velikost zpravodaje – došlo k rozhodnutí redakční rady, že 2 čísla budou větší kvůli 
volbám. 

- uvedl, že nebyl připravený na tento dotaz, dohledá fakta. 

p. starosta: 

- p. Axman připraví kompletní informace dle požadavku Ing. Novotného a předá je  
Ing. Novotnému a bude na rozhodnutí p. Novotného, jak se k této věci postaví, 
protože tyto informace nejsou plně k dispozici. 

p. Axman:  

- uvedl, že požadované informace zpracuje a zašle Ing. Novotnému. 
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Ing. Zvěřinová: 

- upozornila na výši položky Rezerva 267 tis. Kč – předpokládá, že na 

dalším ZM bude podstatně vyšší, protože město |ZR má ještě závazky 

ke SVAK za provedené investice, rekonstrukce v rámci letošního roku a  

ty budou vyšší než 267 tis.Kč. 

Ing. Klement: 

- k vyjádření Ing. Zvěřinové uvedl, že na  dalším ZM bude ještě jedno 

rozpočtové opatření. 

Ing. Havlík: 

- požádal o doplnění informací: 

MHD – dramaticky roste cena veřejné služby při stejném objemu 

kilometrů a tržeb z přepravy, doplnit k rozpočtu o fyzický počet 

přepravovaných osob.  

Požadavek na informace od p. Axmana a jakým způsobem byla 

ověřena cena v místě a čase obvyklá, ať to obdrží všichni zastupitelé, 

cena o 60 % vyšší se mu zdá vysoká. 

 

Požadavek Ing. Novotného byl zapracován do usnesení: 

Hlasování o tom, že se bude hlasovat o vyjmutí této položky z hlasování RO č. 

6/2018. 

Proběhla diskuse o procedurálních záležitostech hlasování – viz zvukový 

záznam. 

 Zastupitelstvo města hlasovalo o předložených návrzích usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí se samostatným hlasováním o položce 6x01 

rozpočtových opatření. 

      Hlasování: Pro 16, proti 1, zdrž. 8 

 

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky 6x01ZM – UZ osobní výdaje 

o částku 170 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření č. 6. 

 

      Hlasování: Pro 11, proti 12, zdrž. 2 

      NESCHVÁLENO 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 

včetně dodatku bez položky 6x01 ZM – UZ osobní výdaje ve výši 170 tis. Kč. 

     

      Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
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9. Mat. 1/2018/ORÚP/4 

Název nového sídliště – Žďár n. S. 8 

Materiál uvedla vedoucí ORUP Ing. Škodová. 

Ing. Novotný: 

- Požádal o účast městského architekta na první zasedání ZM v r. 2019, 

aby  objasnil výstavbu 8 RD na Klafaru. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název nového sídliště  

„Žďár n. S. 8“. 

      Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 

10. Mat.1/2018/ORÚP/5 

Územní plán města – určený zastupitel 

S materiálem seznámila ZM vedoucí ORUP Ing. Škodová. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Ing. Martina Mrkose, ACCA, 
starostu města Žďáru nad Sázavou, určeným zastupitelem města Žďáru nad 
Sázavou pro volební období 2018 – 2022. 
           

    Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

11. Různé 
 
p. starosta: 
-  pozvánka na seminář pro ZM 5.12.2018 v 16:00 
- pozvánka na přivítání adventu 2.12.2018 v 16.00, pozvánka bude odeslána 
- další zasedání ZM 13.12. v 16.00 
- pozvánka na setkání starostů ORP, které se uskuteční 10.12.2018 v 15:00, 
pozvánka bude odeslána všem ZM. 
 
Ing. Klement: 

- Informace ke písemnosti, kterou obdrželi zastupitelé města dnes na 
stůl, písemnost nemá náležitost petice, je směřována zastupitelům 
města ZR – OFKIA ve spolupráci s OMP posoudil tuto písemnost, 
nemá náležitost petice, proběhlo setkání s nájemníky na MěÚ i na 
místě samém. Je charakterizována jako stížnost na domovníka – 
preventistu p. Alexandra Kováče. Zastupitelé obdrželi odpověď 
vedoucího MP Mgr. Kunce. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že by se rád vyjádřil k účelově podaným informacím od kolegy 
zastupitele Ing. Havlíka ohledně zakázky údržby veřejné zeleně  mimo 
sečení. Na minulém ustavujícím ZM Ing. Havlík vznesl pochybnosti 
ohledně střetu zájmů kolegyně Řezníčkové ve vztahu k této zakázce.  
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- Osobně vnímá tyto výroky o snahu narušit poklidný průběh ustavujícího 
zasedání ZM. Dle jeho názoru to bylo, protože pan Havlík asi neměl 
šťastný den- na tuto zákeřnou manipulaci je třeba reagovat fakty. 
Právní hodnocení Mgr. Rožánka – právního zástupce – předmětná 
zakázka proběhla v roce 2016 podle tehdy platného zákona 137/2006 
Sb. o VZ, tento zákon se zabýval otázkou tzv. střetu zájmů pouze ve 
vztahu ke členům a náhradníkům hodnotící komise. V této souvislosti 
zákon o VZ místo pojmu střet zájmů používá pojem podjatost. V obou 
případech se jedná o orgán ustanovený zadavatelem pro účely 
posuzování a hodnocení podaných nabídek resp. návrhů. Pokud p. 
Mgr. Řezníčková nebyla členkou ani náhradnicí hodnotící komise, 
nemohla být ve středu zájmu dle z.č. 137/2006 ale ani podle zákona č. 
128/2000, který ukládá potencionální střet zájmů při hlasování, neboť 
paní Řezníčková se daného hlasování nezúčastnila. Z. č. 159/2006 o 
střetu zájmů ukládá v tomto směru stejnou povinnost.  

- Předmětná zakázka byla schválena a vyhlášena na 39. schůzi RM dne 
6.4.2016. Neuvolněná radní Mgr. Řezníčková v tomto čase působila 
v celorepublikové firmě PURUM s.r.o, která zaměstnává cca 450 na 
pozici legislativec jako řadový zaměstnanec, nikdy nebyla vlastníkem 
ani jednatelkou ani nezastávala vyšší manažerské pozice v této 
společnosti. V době vyhlášení této veřejné zakázky nemohla ze své 
pozice legislativce ovlivnit zájem spol. PURUM o tuto zakázku ani 
získání zakázky jí nemohlo přinést žádnou osobní výhodu ani jiný 
prospěch. Poskytuje k nahlédnutí pracovní smlouvu Mgr. Řezníčkové, 
kde je definována její pracovní pozice a popis pracovní činnosti. 
Začerněná je ve smlouvě pouze částka mzdy. 

- Nicméně ihned poté, co byla Mgr. Řezníčková obeznámena o 
přihlášení spol. PURUM s.r.o. do této veřejné zakázky, tuto informaci 
sama neprodleně sdělila a sama se vyloučila z dalšího projednávání 
této zakázky. Neúčastnila se hodnotící komise, materiál pro RM č.j. 
709/2016/KS a ani nebyla přítomna  - byla omluvena - na RM č. 46, na 
které se zakázka schvalovala – viz zápis z 46.schůze RM. Má tyto 
dokumenty k nahlédnutí na zasedání ZM.  

- Nutno podotknout, že o tuto zakázku se ucházelo 6 zájemců. Jedním 
z hodnotících kritérií byla cena a tato cena byla dosažena tajemníkem 
MěÚ doporučenou e-aukcí. Nikdy předtím tajemník MěÚ tento proces a 
postup nezpochybnil. Pro představu vítězná firma PURUM vyhrála v e-
aukci s hodnotou 1 713 091 Kč bez DHP, např. Zahrada Vysočina se 
umístila na 5.místě s cenou 2 353 686 Kč, což je cca o 37 % více než 
vítězná nabídka.  

- Osobně se k tomuto vyjadřuje proto, že pokud je jeho kolegyně – žena 
–  takto napadena, je povinností se jí zastat a vystoupit. 

 
 
Ing. Stoček: 

- Ke sportovní komisi – paní místostarostka lakonicky konstatovala, že 
RM rozhodla, že komise budou 9 členné. V době, kdy byl požádán, aby 
za jejich klub nominoval členy do komisí, doporučil panu starostovi 
zvážit počet lidí, omezených tímto rozhodnutím ve sportovní komisi. 
Pan starosta mu odpověděl, že je to věcí předsedy komise.    
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- Požádal o názor zastupitele, kteří v této komisi zasedali,  dr. Mokříše, 
Ing. Klementa  - v minulosti garantu sportu - a názor Ing. Forsta jako 
předsedy komise. 

Ing. Klement: 

- Vzhledem k tomu, že dr. Mokříš zde není, proto se k tomu vyjádří -  
uvedl, že byl vybrán model, aby hnutí a strany byly rovnoměrně 
zastoupeny v komisích města. V ZM je 8 politických subjektů, tento 
model se zdál jako optimální. Je si toho vědom, že sportovní komise je 
komise, která vyhodnocuje nejvíce žadatelů o dotace, žádostí bude 
více na posouzení pro jednotlivé členy komise, ale je to společný 
konsensus RM k počtu 9. 

 
Ing. Forst: 

- Působil v komisi minulé 4 roky, současně chodil i na vyhodnocení 
grantů na Kraji Vysočina. Věří, že sportovní komise  v počtu členů 9 je 
schopna to zvládnou. 

 
Ing. Stoček: 

- Uvedl, že také byl několik volebních období členem sportovní komise 
kraje, která ovšem neměla  8 členů 
 

Ing. Havlík: 
- Uvedl, že pokud někdo vnímal jeho zdůvodnění, proč nehlasoval pro 

MST p. Řezníčkovou za narušení poklidného průběhu, tak se za to 
omlouvá. Stačila by mu odpověď na 4 otázky – kdy se radní 
Řezníčková a současná místostarosta dozvěděla o účasti svého 
zaměstnavatele PURUM s.r.o. ve výběrovém řízení – VZ údržba zeleně 
mimo sečení, komu a jak oznámila možný střet zájmů podle § 8 
zák.159/2006  a jaký byl důvod k odmítnutí návrhu materiálu č.j. 
543/2016/KS a ke změně zadávacích podmínek VZ a změny členů 
komise pro posouzení nabídek VZ údržba zeleně mimo sečení. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že situace přerůstá do trapnosti, čekal by z pozice Ing. Havlíka 
omluvu, ale Ing. Havlík toho není schopen, otázky Ing. Havlíka lze 
samozřejmě odpovědět, dodat e-mailem. 

 
Mgr. Řezníčková: 

- Uvedla, že ráda na otázky Ing. Havlíka odpoví. Jde o to, že  Ing.  Havlík 
na ustavujícím zasedání zastupitelstva města prohlašoval lži, lhal, že 
byla přítomna na komisi a že hlasovala. Šlo o vysvětlení toho, jakým 
způsobem probíhala zakázka výběru údržba zeleně bez sečení, kde se 
její zaměstnavatel rozhodl účastnit na základě toho, že VZ byla 
zveřejněna a mohl se jí účastnit každý. V té době zastávala ve firmě 
pouze pozici legislativní – zabývala se oblastí nakládání s odpady. 
Samozřejmě jako neuvolněná členka rady se účastnila jednání o 
zadávacích podmínkách, ale v té době nevěděla, že se její 
zaměstnavatel v jiné divizi rozhodl účastnit tohoto výběrového řízení. 
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Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že toto je věc stará z roku 2016,  schváleno na 46. schůzi 
20.7.2016 – dotaz proč to Ing. Havlík řeší až teď, proč to neřešil 
z pozice tajemníka. Každý si může na tu otázku odpovědět sám. 

Ing. Havlík: 

- Sdělil, že nedostal odpověď na svoje 4 otázky, až je dostane, tak se i 
on rád omluví. 

Ing. Novotný: 

- Požádal, aby materiály k semináři pro ZM zastupitelé obdrželi v termínu 
dostatečném k prostudování těchto materiálů. 

p. starosta: 

- uvedl, že podklady pro seminář ZM budou zastupitelům odeslány 
v dostatečném časovém předstihu. 

Další dotazy nebyly vzneseny, pan starosta města ukončil 1. zasedání zastupitelstva 
města v 19:45. 

 
      Ing. Martin Mrkos, ACCA v.r. 
                 starosta města 
 
 
 
 

Zapsala: I. Bublánová 

 


