
 

 

Žďár nad Sázavou 
                             5.12.2018 

 
 

POZVÁNKA  

na 2. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat 

ve čtvrtek 13. prosince  2018 v 16:00 h 

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

 

 
PROGRAM: 

1. Osadní výbory v místních částech města  
Anotace: 
Zřízení osadních výborů pro místní části, určení počtu členů osadních výborů, volba členů a 
předsedů osadních výborů pro volební období 2018-2022. 

 
2. Majetkoprávní jednání  

Anotace: viz přiložená tabulka    

3. Volba přísedících Okresního soudu ZR na volební období 2018 – 2022 
Anotace: 
Volba přísedících na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad 
Sázavou 
 

4. Odměny neuvolněných členů ZM   
Anotace: 
Realizace nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1.1.2019 
 

5. Pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření 
Anotace: 
Schvalování rozpočtových opatření v rozsahu přijatých dotací mezi zasedáními ZM 
 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2018  
Anotace: 
RM doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové strany 
rozpočtu v celkové výši 1.613 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 7/2018 
 
  



 
 
 
 

7. Návrh rozpočtu města na rok 2019  
Anotace 
Návrh rozpočtu města na rok 2019 
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 -2024 
 

8. Různé 

 

 
 

 
 

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

 

 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 2/2018/OP/5 dne 13.12.2018: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Výkup pozemku 

- schválení 
Z.  Š., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
k.ú. Zámek Žďár 
lok. Klafar II, ZR 3 
 

7969 – orná p.- 2474 m2 
773/4 – trav.por.- 285m2 

Budoucí výstavba v lokalitě Klafar 

b) Výkup pozemku 
- schválení 

Ing. R. Š., Brno 
 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 
 

5337 – travní porost 
-  5781 m2 

Budoucí výstavba  – bydlení v bytových 
domech 

c) 
 

Prodej pozemku 
- schválení dodatku č.1 
ke Kupní smlouvě a 
sml.o zříz.předk.práva 
- prodloužení termínu  
k dokončení stavby 
- schválení 
 

Karel Vybíral 
Nové Město n.M. 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská 
 

 9518/11 - 2082 m2  Výstavba kanceláří a skladovací haly 

d) 
 

Prodej pozemku  
- neschválení 
vyhlášení záměru   
 

R. S., ZR  k.ú. Město Žďár 
ul. Mánesova, ZR 7 
 

část 4669/1 – ost.pl. – 
cca 25 m2 
 

Úprava bezpečného vstupu (zábradlí)  
pro zdravotně postiženého otce 
 

e) 
 

Prodej pozemku 
- uzavření dodatku č.1 
ke Sml.o budoucí KS 
-  prodloužení termínu 

Ing. L. S., ZR k.ú. Město ZR 
Mělkovice 
 
Jamská, ZR  

8701/11 – orná půda  
- 1980 m2  
8696 – orná půda 
- 126 m2 
8701/5 – orná půda 
- 294 m2 
 

Vybudování občanské vybavenosti – 
hřiště 
Vybudování cesty po vydání opatření 
obecné povahy o vydání dodatku ÚP 

f) 
 

Neuplatnění 
předkupního práva 
- schválení 
 

VERTIK, s.r.o., ZR 
R. V., Polnička 
D. S., Počítky 
M. S., Vysoké 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Studentská, ZR 4 

3326 – zast.pl. – 302 m2 Neuplatnění předkupního práva 
v souvislosti s převodem vlastnického 
práva z právnické osoby na fyzické 
osoby 

 


