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Žďár nad Sázavou 
                             14.03.2018 

 
POZVÁNKA 

na 27. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  
které se bude konat 

ve čtvrtek 22. března 2018 v 16:00  
v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou 

 
PROGRAM: 
 
1. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst  

Anotace: 
Projednání informací ohledně rizika navýšení nákladů za odpadové hospodářství zaslaných 
Českou asociací odpadového hospodářství včetně reakce na tyto informace od Svazu měst a 
obcí České republiky. 
 

2. Vyhodnocení DP Sportoviště 2018 
Anotace: 
Návrh na vyhodnocení žádostí dotačního programu Sportoviště 2018 navržené Komisí pro 
sport a volný čas 
   

3. Vyhodnocení DP Sport 2018  
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu SPORT 2018 navržené Komisí pro sport a volný čas 
   

4. Vyhodnocení DP Kultura 2018  
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí z dotačního programu KULTURA 2018 navržené Kulturní komisí. 
   

5. Vyhodnocení DP Organizovaný sport dospělých 2018  
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018 
navržené Komisí pro sport a volný čas. 
 

6. Návrh na vyhlášení DP 2018  
Anotace: 
Návrh na vyhlášení dotačních programů města Žďáru nad Sázavou pro rok 2018 v oblasti 
ediční činnosti a prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí. 
   

7. Udělení ocenění města Žďár n. S 
Anotace: 

     Návrh na udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 2017. 
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8. Majetkoprávní jednání     
Anotace: viz přiložená tabulka 
 

9. Prevence kriminality města 
Anotace: 
Podstatou tohoto bude je schválení účasti města v programech prevence kriminality. 
V Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 je předkládán projekt Obnova 
MDKS města Žďáru nad Sázavou. V Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 
vyhlášeného MV ČR jsou předkládány projekty: Žďár nad Sázavou – Forenzní značení kol a 
kompenzačních pomůcek a Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor.   
  

10. Zpráva o činnosti MP a Policie ČR za rok 2017 
Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je projednání a schválení Zprávy o činnosti městské policie a Policie 
ČR za rok 2017 v zastupitelstvu města 
 

11. Doplnění Místního plánu inkluze  
Anotace: 
Vzhledem k postupnému naplňování stanovených cílů a postupnému ukončování spolupráce 
města s Agenturou pro sociální začleňování je potřebné aktualizovat Strategický plán 
sociálního začleňování vč. Místního plánu inkluze. 
   

12. Finanční vypořádání r. 2017 – rozpočtové opatření č. 1 
Anotace: 
Finanční vypořádání rozpočtu roku 2017. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změny příjmové a výdajové strany 
rozpočtu města v celkové výši 44.551 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 1/2018. 
 

13. Rozpočtové opatření č. 2  
Anotace:  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města změny příjmové a výdajové strany rozpočtu 
města v celkové výši 44.065 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 2/2018.   
 

14. Participativní rozpočet  
Anotace: 
Participativní rozpočtování je nástroj, který umožňuje účast občanů na věcech veřejných, na 
místní politice. Občané se zapojují do plánování části rozpočtu a rozdělování veřejných 
prostředků. Jinými slovy obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, části) či členové komunity 
mohou diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu. Participativní rozpočet je tak formou 
přímé demokracie.    
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15. Rezignace členů Osadního výboru Stržanov  
Anotace: 
Rezignace členů Osadního výboru Stržanov, částečná revokace usnesení zastupitelstva města 
č. j. 2/2014/MST/12 ze dne 18.12.2014 a změna určení počtu členů osadního výboru Stržanov: 
3 členové 

 
 

16. Různé 

      PRO INFORMACI: Zápis ze zasedání kontrolního výboru z 31.1.2018 a 28.2.2018 

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

 



Obsah majetkoprávních jednání  ZM č.j. 27/2018/OP/10 dne 22.3.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) 
 

Prodej pozemku 
1.  schválení dodatku 
ke sml. o budoucí 
kupní smlouvě 
2. schválení Kupní 
smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkup.pr. 
 

T. V. ZR 
J. K., ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Haškova, ZR 6 

p.č. 6065 – zast.pl. 
- 302 m2 

Sjednocení vlastnictví pozemku a stavby – 
zast.  objektem technického vybavení č.p. 
2172 (pův.Satt a.s.) nyní v soukromém 
vlastnictví – přestavba objektu na 
polyfunkční bytový dům Výměnička  

b) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 
 

V. K., ZR k.ú. Město ZR 
lok. Krejdy, ZR 

část 9117/1 – ost.pl.  –dle 
GP díl „b“ a „c“ a 
část 9117/2 – ost.pl. – dle 
GP díl „a“ 
–  29+4+3=36 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání oploceného 
pozemku - zahrady u chaty č.ev.72  

c) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

O. P., Řečice k.ú. Město ZR 
ul. Špálova, ZR 7 
 
 

část 4669/1 – ost.pl. 
ve výměře cca 68 m2 
 

Dostavba přístavby bytové jednotky  
(1 místnosti ) po přestavbě objektu – 
bývalé výměníkové stanice u BD 
 

d) Směna pozemků 
- schválení 

Agro-Měřín, a.s. 
Ing. S., Praha 
 

k.ú. Město ZR 
lok. Klafar  III, ZR 3 
 

- 8064/4 – orná půda  - dle 
GP díl „g“ -  294 m2   
- č.8061/1 – orná p.  - dle 
GP díl „j“ -   234 m2  a díl „k“ 
26 m2,  
-část 8065/9(po záp.GP č. 
4286-65/2017-pův.8065/1) 
– ost. pl.- dle GP nově p.č.  
8065/10 - 36 m2   
- část 8037/2 – orná p. 
- dle GP nově p.č.  
8037/33 - 7 m2   
- část 8061/2 – orná p. 
- dle GP díl „l“ - 9 m2   
 

Vzájemná směna částí původních 
pozemků v soukromém vlastnictví pro 
narovnání pozemků a vytvoření 
stavebních míst pro budoucí výstavbu 
rodinných domů v lokalitě Klafar III 
 



e) 
 

Směna pozemků 
- schválení 

Manž. Z. B. a J. B., ZR k.ú. Město ZR 
k.ú. Zámek ZR 
lok. Klafar  III, ZR 3 
 

7970 – orná půda 
- 5882 m2 za 
- část 774/45,část 774/44, 
nově dle GP 774/45-ve 
vým.2 700  m2  a 
- část 8036/2, část 8036/3, 
část 8037/2,část 8043/2, 
nově dle GP 8036/7-vým.  
427 m2, nově dle GP p.č. 
8036/6-vým.93 m2 a p.č. 
8052–vým. 69 m2 vše orná 
půda celkem  vým. 589 m2  
s doplatkem rozdílu ve 
výměře směňovaných poz. 

Vzájemná směna pozemků v soukromém 
vlastnictví a ve vlastnictví města  pro 
vytvoření stavebních míst pro budoucí 
výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar 
II a Klafar  III 
 

f) 
 

Směna pozemku 
- schválení 

Manž. M. K., ZR 
H. K., Vysoké 

k.ú. Město ZR 
ul. Špálova, ZR 7 
 

4539 – zahrada, nově dle 
GP 4539/2 - 9 m2 
Za část 4669/1 – ost.pl., 
nově dle GP 4669/85 
 cca - 12 m2 

Majetkoprávní vypořádání pozemku – 
zahrady u RD 

g) Směna pozemků –- 
prodej - nabytí 
- schválení 

F. L., Radostín n.Osl., 
L. S., 
Ostrov n.Osl. 
 

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

část 9035 – orná p. 
cca - 454 m2 

za 
9038 – ost.pl.-  16 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání části chodníku 
v rámci zřízení autobusových zastávek 
v ul. Jamská a doplnění varovného 
signálního pásu u stávajícího přechodu 
pro chodce v PZ Jamská za část pozemku 
pro rozšíření firmy – vybudování výr. haly 

h) Výkup pozemku 
- schválení 

J. S., ZR 
 

k.ú. Zámek  ZR 
lok. Klafar II 
 

774/41 – orná pl. 
-  7719 m2 

Budoucí výstavba v lokalitě Klafar 

i) 
 

Výkup pozemku 
- schválení 

J. L., ZR  
M. D., ZR 
- oba podíl ½ 
 

k.ú. Město ZR 
lok. u čistírny 
odpadních vod, ZR  

7820 – vodní pl. -   144 m2  
7821 – vodní pl. -   108 m2  
7823 – vodní pl. -     87 m2  
7828 – vodní pl. -   402 m2  
7829 – trav.por. -  6952 m2  
7831 – lesní poz. - 653 m2  
7833 – lesní poz. - 446 m2  

Nabídka pozemků navazujících na 
městské pozemky 
 



j) 
 

Nabytí pozemku – 
dar městu 
- schválení  

J. M., Stržanov  
M.  S., ZR 
 

k.ú. Stržanov, ZR 
 

část 352/11 – travní porost, 
nově dle GP 352/31 
 - 325 m2 
část 352/12 – travní porost, 
nově dle GP 352/32 
  - 623 m2 
 

Zajištění přístupu  k pozemkům pro další 
výstavbu v souladu s ÚP 

k) 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 
 

M. K., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
lok. U Zdaru  

garáž na pozemku 6546 Garáž Prefa v lok. U Zdaru – nevyužití 
nabídky předkupního práva stavby pro 
město  

l) 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 
 

Mgr. Z. Z., Hamry n.S. 
O. H., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR 1 
lok. Druhák 

garáž na pozemku 6304 Garáž Prefa v lok. Druhák – nevyužití 
nabídky předkupního práva stavby pro 
město 

m) 
 

Dar pozemku 
- schválení dodatku 
č. 1 

M. S., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
lok. Klafar III 
 

8025/3 – orná půda 
- 1114 m2 

Výstavba rodinného domu – prodloužení 
termínu pro vydání povolení stavby 

n) Dar umělého 
povrchu fotbalového 
stadionu 
-schválení 
 

TJ Žďár nad Sázavou k.ú. Město ZR 
ul. Bezručova, ZR 2 
lok. sportoviště 
Bouchalky 
 

umělý travnatý povrch 
fotbalového hřiště na 
pozemku p.č. 2181 

Sjednocení vlastnictví – převod umělého 
povrchu fotbalového hřiště do vlastnictví 
města 

o) 
 

Nabytí pozemků a 
objektů 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

A. S. 
J. S., ZR 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Dvorská, ZR 2 

 177/1 – zast.pl., ve vým. 
396 m2 
177/2 – zast.pl. ve vým. 
77 m2 
179 - zahrada 
  - 539 m2 

Nabídka nemovitostí – pozemky s RD, 
užívaným jako penzion a občerstvení, 
zahrada 

p) 
 

Odpis nedobytných 
pohledávek 
- schválení 

Vlastní podnět  Viz příloha 
 
 
 

Trvalé vyřazení z účetní evidence 


