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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

 

z 27. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne 22. března 2018  

v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 
 
Starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil 27. zasedání Zastupitelstva města Žďár 

nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání 

zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 26. Zasedání ZM byl ověřen a proti 

zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis vč. 

písemných materiálů ze zasedání č. 26 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 27. zasedání  zastupitelstva města Ilonu 

Markovou. 

Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je 20   

(v průběhu zasedání celkový počet zastupitelů 25) a zastupitelstvo města je 

usnášeníschopné. 

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

omluvili tito členové zastupitelstva města: 

Ing. Vladimír Novotný 

MUDr. Jan Mokříš 

Pozdější příchod nahlásili: 

Mgr. Jaromír Brychta 

Mgr. Ludmila Řezníčková 

Ing. Vlastimil Forst 

Michal Olšiak 

 

Z dnešního zasedání zastupitelstva města se dále omlouvá: 

Mgr. Dana Foralová, ředitelka ZUŠ 
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Pan starosta navrhl členy návrhové komise dnešního zasedání  a to: 

Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Zdeněk Štursa 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 

Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 21 , proti 0 , zdrž.0 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

Bc. Lucie Zemanová, Bc. Ladislav Bárta 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 22, proti 0 , zdrž.0 

 

K programu 27. zasedání ZM pan starosta navrhl změnu v pořadí bodů jednání ZM 

oproti původnímu návrhu programu takto:  

Bod Finanční vypořádání r. 2017 – rozpočtové opatření č. 1 navrhl předsunout jako 

bod č 6 a bod rozpočtové opatření č. 2 jako bod č. 7. Bod Návrh na vyhlášení DP 

2018 bude bod č. 8, bod Udělení ocenění města Žďár n. S. nově bod č. 9. 

Majetkoprávní jednání budou zařazena pod bodem č. 10, Prevence kriminality města 

pod bodem č. 11, Zpráva o činnosti MP a Policie ČR jako bod č. 12, Doplnění 

Místního plánu inkluze jako bod 13. Od bodu č. 14 zůstává program dle původního 

návrhu. 

Dále nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy na doplnění a pan starosta nechal 

hlasovat o upraveném návrhu programu.      

  

Schválený program  27. zasedání zastupitelstva města  

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

2. Vyhodnocení DP Sportoviště 2018 

3. Vyhodnocení DP Sport 2018 

4. Vyhodnocení DP Kultura 2018 

5. Vyhodnocení DP Organizovaný sport dospělých 2018 

6. Finanční vypořádání r. 2017 – rozpočtové opatření č. 1 

7. Rozpočtové opatření č. 2 

8. Návrh na vyhlášení DP 2018 

9. Udělení ocenění města Žďár n. S. 

10. Majetkoprávní jednání 
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11. Prevence kriminality města 

12. Zpráva o činnosti MP a Policie ČR za rok 2017 

13. Doplnění Místního plánu inkluze 

14. Participativní rozpočet 

15. Rezignace členů Osadního výboru Stržanov 

16. Různé 

      Hlasování: Pro 22, proti 0 , zdrž. 0 

 

Dále byly předloženy členům ZM materiály na stůl: 

Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 21.3.2018 

Dodatek k rozpočtovým opatřením 

Pozvánka na seminář zastupitelů dne 26.4.2018 

 

Dále bylo pokračováno dle schváleného programu ZM: 

1. Usn.27/2018/OKS/1 
Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst 
 
Vedoucí odboru komunálních služeb paní Ing. Dana Wurzelová seznámila 
přítomné s předloženým materiálem. 
V diskusi vystoupili: 
Ing. Voráček – příspěvek z časopisu Odpady (článek), přispěl komentářem, 
Ing. Zvěřinová, Mgr. Navrátil, ing. Zlesák 
K materiálu nebylo připomínek a zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení. 
 
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí „Informace k riziku navýšení 
nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst – určeno k projednání na 
zastupitelstvu obce/města“ zn.: 2017/ICP-669 ze dne 17.1.2018, doručené městu 
jménem České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných 
služeb a Sdružení komunálních služeb. 
 
      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdž. 0 
 
 
 

2. Usn.27/2018/ŠKS/2 
Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2018 
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K předloženému materiálu vystoupila vedoucí odboru ŠKS Mgr. Blanka Lučková, 
která materiál představila. Vzhledem k tomu, že do diskuse se nikdo nepřihlásil, 
požádal p. starosta o hlasování o usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace z dotačního programu „Sportoviště 2018“ mezi městem Žďár nad Sázavou 
a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – hodnocení žádostí v dotačním programu 
„Sportoviště 2018“, v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro: 22, proti 0, zdrž. 0 
 

3. Usn.27/2018/ŠKS/3 
Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018 
 
K předloženému materiálu vystoupila vedoucí odboru ŠKS Mgr. Blanka Lučková, 
která materiál představila. P. starosta požádal o diskusi (nikdo se nepřihlásil), 
návrh usnesení a hlasování. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2018 - 
činnost sportovních oddílů mládeže a subjekty dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2018 
- sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro: 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 

4. Usn.27/2018/ŠKS/4 
Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018 
 
K předloženému materiálu vystoupila vedoucí odboru ŠKS Mgr. Blanka Lučková, 
která komentovala předložený materiál. 
Diskuse: 
p. Vykoukal – informoval, že žadatelé jsou rok od roku úspěšnější v podávání 
žádostí. Proto celkově došlo ke snížení jednotlivých příspěvků. Doporučil pro 
příští rozpočet zvýšit celkový objem prostředků. 
Další návrhy nebyly vzneseny a proto p. starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.  
 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení 
dotačního programu KULTURA 2018“ v předloženém znění. 

 
Hlasování: Pro: 23, proti 0, zdrž. 0 

 
 

5. Usn.27/2018/ŠKS/5 
Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018 
 
K předloženému materiálu vystoupila vedoucí odboru ŠKS Mgr. Blanka Lučková, 
která komentovala předložený materiál. 
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Diskuse: 
Ing. Klement – poděkoval za vyhodnocení žádostí, dále poděkoval sportovní 
komisi 
Mgr. Navrátil – poděkování tajemníkům komisí za přípravu materiálu 
Ing. Zlesák – vznesl požadavek na tabulku pro členy ZM (přímá a nepřímá 
podpora organizací) 
Dále p. starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení 
 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního 
programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018“, v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

 
6. Usn.27/2018/OF/8 

Finanční  vypořádání roku 2017 
Rozpočtové opatření č. 1/2018 
 
Předložený materiál uvedla vedoucí odboru finančního Bc. Jitka Vácová.  
Diskuse: 
Ing. Zvěřinová – uvedla, že včera zasedal finanční výbor a doporučil předložený 
materiál ke schválení 
Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

 Finanční vypořádání roku 2017 

 Rozpočtové opatření č. 1/2018 
 
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 3 
 
 
 

7. Usn.27/2018/OF/9 
Rozpočtové opatření č. 2/2018 
 
Předložený materiál komentovala vedoucí odboru finančního Bc. Jitka Vácová, 
která také uvedla, že materiál je s dodatkem, který byl předložen členům ZM na 
stůl. 
Diskuse: 
p. Zrůst -  dotaz na položku 35.04 Technické zhodnocení budovy - Arcticamed 
p. ředitelka Polikliniky -  komentovala vypořádání s Articamedem 
p. Zrůst – požaduje položku 35.04 vyndat z RO č. 2 a o tomto hlasovat 
Dále diskutovali: Ing. Mrkos, Ing. Zlesák, MUDr. Bělohlávková, Mgr. Navrátil 
Ing. Zvěřinová – chce se vyjádřit k RO, položka 22.24 Wonkova – Studentská,  
p. starosta – informoval o projednání na finančním výboru včera 
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ing. Zvěřinová – položka 361.11 Dolní ComGate + soc. zařízení, požadavek 
ČSSD na zástupce ve VŘ, dále vznesla návrh na finanční rezervu např. 40 mil. 
Kč (na velké investice) 
Dále diskutovali: ing. Klement, ing. Zvěřinová, Ing. Mrkos, Mgr. Navrátil, Ing. 
Zlesák 
Ing. Voráček – dotaz k položce 22.24, dotaz na chodníky 
ing. Škodová – komentovala, že chodníky jsou, situace bude zaslána 
Ing. Zlesák – komentoval přílohu č. 4 předloženého materiálu (Poměr investičních 
a provozních výdajů), dále položku 361.11 ( firma ComGate + soc. zařízení) 
Dále diskutovali: Mgr. Navrátil, ing. Zvěřinová, Mgr. Herold, ing. Zlesák, ing. 
Klement 
Bc.Bárta – navrhuje položku 361.11 vyřadit, finanční prostředky dát do rezervy a 
posunout se dál v jednání 
P. starosta požádal návrhovou komisi o přípravu návrhů na hlasování 
Mgr. Vykoukal – člen návrhové komise, informoval přítomné o návrzích na 
hlasování k tomuto bodu programu: 
1/ hlasování k položce 361.11 (návrh p. Bárty) 
2/ hlasování k položce 35.04 (návrh p. Zrůsta) 
3/ hlasování k návrhu 40 mil. rezervy (návrh ing. Zvěřinové) 
4/ hlasování o původním znění usnesení 
 
Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení: 
 
 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje položku 361.11 - Dolní 
  ComGate + sociální zařízení ve výši 5 mil. Kč v rozpočtovém opatření 
  č. 2/2018. 
 

Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 3 
 
 
Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení: 

 
  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 
  2/2018 včetně dodatku mimo položky 35.04 - Technické zhodnocení budovy 
  - Arcticamed ve výši 400 tis. Kč . 

 
Hlasování: Pro 5, proti 14, zdrž. 5 – návrh nebyl přijat 

 
 
Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení: 
 
  Zastupitelstvo města schvaluje rezervaci finančních prostředků ve výši 
  40 mil. Kč z Fondu správy finančních prostředků na velké investiční 
  akce v dalších letech. 
 
 

Hlasování: Pro 9, proti 11, zdrž. 4 – návrh nebyl přijat 
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Dále bylo hlasováno o původním návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 
2/2018 včetně dodatku. 
 

Hlasování: Pro 16, proti 2, zdrž. 6 
 

 
 

8. Usn.27/2018/ŠKS/11 
Návrh na vyhlášení dotačních programů 2018 
 
Předložený materiál komentovala vedoucí odboru ŠKS Mgr. Blanka Lučková.   
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo hlasováno o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních 
programů pro rok 2018 v rámci rozpočtového opatření č. 2, v předloženém znění: 
 
EDIČNÍ ČINNOST 2018                                                                           80 tis. Kč                                                                                                      

PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018                80 tis. Kč 
 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž.0 
 
 

9. Usn.27/2018/ŠKS/6 
Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou 
 
Předložený materiál komentovala vedoucí odboru ŠKS Mgr. Blanka Lučková. 
Ing. Klement poděkoval za předložený materiál. P. starosta poděkoval za práci 
výboru. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a tak bylo hlasováno o návrhu na 
usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou 
v předloženém znění.  

 
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 
 

10. Usn.27/2018/OP/10 
Majetkoprávní jednání 
 
Další bod uvedla vedoucí odboru majetkoprávního JUDr. Stanislava Prokopová, 
Ph.D. Uvedla, že materiál byl projednán RM a byl doporučen ZM ke schválení. 
Komentovala jednotlivé body materiálu: 

 
a) Bez diskuse. 

 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 10. 2015 na odprodej pozemku ve 
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vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví p. J. K., ZR  
– podíl id. 1/2 a p. T. V., ZR  – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná 
plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno 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, v lokalitě ul. 
Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za účelem majetkoprávního 
vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) 
v souvislosti s podanou žádostí na změnu využití objektu pro bydlení, 
v předloženém znění. 
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva, týkající se odprodeje pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví p. J. K., ZR  
– podíl id. 1/2 a p. T. V., , ZR  – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná 
plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno 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, v lokalitě ul. 
Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za účelem majetkoprávního 
vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) 
v souvislosti s realizací stavby bytového domu v rámci změny využití objektu pro 
bydlení - za kupní cenu ve výši 271.800 Kč, tj. 900 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. 
celkem ve výši 328.878 Kč v předloženém znění. 
 
 
       Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 0 
 
 
K dalšímu bodu materiálu nebyla diskuse a bylo hlasováno o usnesení: 

 
b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví 

města Žďáru nad Sázavou, 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, a to dle GP č. 4071-18/2016 ze 
dne 30.3.2016, z pův. pozemku p. č. 9117/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace odděleného dílu „b“ ve výměře 29 m2 a dílu „c“ ve výměře 4 m2 a 
dále z pův. p. č. 9117/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu 
„a“ ve výměře 3 m2 (všechny tyto díly v celkové výměře 36 m2 nově sloučeny 
do p. č. 9112/4 – orná půda ve vlastnictví p. K.) – vše v k. ú. Město Žďár, do 
vlastnictví p. V. K., Žďár nad Sázavou , č. evid. 72 – za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemků a úpravy oplocení na pozemku p. č. 
9112/4 u rekreačního objektu č. ev. 72 v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“ 

- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 21.600 Kč + platná sazba DPH včetně 
úhrady souvisejících nákladů. 

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
K dalšímu bodu materiálu nebyla diskuse a bylo hlasováno o usnesení: 
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c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, 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, a to části p. č. 
4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 68 m2 (dle mapového 
podkladu) do vlastnictví p. O. P., Řečice, 592 33 Radešínská Svratka - za 
účelem vybudování přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 
7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku) s tím, že přesná 
výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP 
- za kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady 
souvisejících nákladů 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
v upraveném znění. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

K dalšímu bodu materiálu nebyla diskuse a bylo hlasováno o usnesení: 
 

 
d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje majetkoprávní vypořádání 

nemovitostí dle návrhu GP č. 4317-4/2018 pro rozdělení pozemků a průběh 
zpřesněné hranice pozemků, a to: 
- části p. č. 8061/2 – orná půda – díl „l“ ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár ve 
vlastnictví Ing. I. S.,  158 00 Praha – Stodůlky do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou - nově sloučen do p. č. 8061/3 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou 
- části p. č. 8061/1 – orná půda – díl „j“ ve výměře 234 m2  nově sloučen do p. 
č. 8061/2 – orná půda a dále díl „k“ ve výměře 26 m2 nově sloučen do p. č. 
8062/3 – orná půda 
- části p. č. 8065/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace – nově p. č. 8065/10 
– ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 36 m2  
- části p. č. 8037/2 – orná půda – nově p. č. 8037/33 ve výměře 7 m2  
- vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví 
Ing. I. S., 158 00 Praha – Stodůlky 
- části p. č. 8064/4 – orná půda – díl „g“ ve výměře 294 m2 v k. ú. Město Žďár 
ve vlastnictví AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – nově sloučen do p. č. 8066/6 – orná 
půda ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
- za účelem vzájemné směny částí původních pozemků tak, aby vznikly 
pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Barvířská a K Milířům 
v souladu s urbanistickou studií „Žďár n. S. – Starý dvůr“ v lokalitě Klafar III ve 
Žďáře nad Sázavou. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Směnné smlouvy 
v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
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K dalšímu bodu materiálu nebyla diskuse a bylo hlasováno o usnesení: 

 
e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje majetkoprávní vypořádání 

nemovitostí - směnu pozemků, a to: 
- p. č. 7970 – orná půda ve výměře 5 882 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví 
manželů Z. B., ZR a J. B., ZR (SJM) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
- výměnou za pozemky: 
- p. č. 8052, orná půda ve výměře 69 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví 
města 
a dle návrhu zhotoveného GP pro rozdělení pozemku číslo 4329-22/2018 
takto: 
 - od pozemku p. č. 8036/2 oddělen díl „a“ ve výměře 153 m2, od pozemku p. 
č. 8036/3 oddělen díl „b“ ve výměře 13 m2, od pozemku p. č. 8037/2 oddělen 
díl „c“ ve výměře 85 m2 a od pozemku p. č. 8043/2 oddělen díl „d“ ve výměře 
176 m2 a všechny tyto oddělené díly byly sloučeny do pozemku p. č. 8036/7, 
orná půda ve výměře 427 m2 – dále od pozemku p. č. 8036/3 oddělen díl ve 
výměře 93 m2, který byl označen jako pozemek p. č. 8036/3, orná půda ve 
výměře 93 m2, vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
do vlastnictví manželů B. (SJM) 
a dále dle návrhu zhotoveného GP pro rozdělení pozemku číslo 858-21/2018 
takto: 
- od pozemku p. č. 774/45 oddělen díl „r“ ve výměře 1 024 m2 a od pozemku p. 
č. 774/44 byl oddělen díl „s“ ve výměře 1 676 m2, a oba tyto oddělené díly byly 
sloučeny do pozemku p. č. 774/45, orná půda ve výměře 2 700 m2, vše v k. ú. 
Zámek Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů 
B. (SJM) 
tzn., že město tedy převádí vlastnické právo k pozemku p. č. 8052, orná půda 
ve výměře 69 m2, k pozemku p. č. 8036/7, orná půda ve výměře 427 m2 a k 
pozemku p. č. 8036/3, orná půda ve výměře 93 m2, vše v k.ú. Město Žďár a 
dále k pozemku p. č. 774/45, orná půda ve výměře 2 700 m2 v k. ú. Zámek 
Žďár (v celkové výměře 3 289 m2) manželům Z. B., ZR a J. B.,  ZR, do jejich 
společného jmění manželů  
- za účelem vzájemné směny částí původních pozemků v soukromém 
vlastnictví výměnou za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
pro narovnání hranic stavebních parcel v souvislosti s vytvořením dalších 
stavebních míst pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar III ve 
Žďáře nad Sázavou. 
Rozdíl ve výměře 2 593 m2 směňovaných pozemků bude uhrazen městem 
v souladu se znaleckým posudkem.  
- doplatek rozdílu výměry 2 593 m2 směňovaných pozemků hrazený městem 
Žďár nad Sázavou B. ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.296.500 Kč 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Směnné smlouvy 
v předloženém znění. 

 
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
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K dalšímu bodu materiálu nebyla diskuse a bylo hlasováno o usnesení: 
 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to dle GP č. 
4316-6/2018 ze dne 23. 1. 2018 pro rozdělení pozemku z pův. pozemku p. č. 
4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
nově odděleného pozemku označeného jako p.č. 4669/85 – ostatní plocha, 
jiná plocha ve výměře 12 m2, 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 a tento 
přejde nově do vlastnictví K.- za z pův. pozemku p. č. 4539 – zahrada ve 
vlastnictví manželů (SJM) M. K., ZR  a H. K., Vysoké, nově odděleného 
pozemku p. č. 4539/2 – zahrada ve výměře 9 m2, zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1652, obec Žďár nad 
Sázavou, který přejde nově do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – vše v k. 
ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ u RD č.p. 1548/10 v ul. Špálova, 
ZR 7 – za účelem majetkoprávního vypořádání zjištěného stavu pozemků a 
narovnání právních vztahů se skutečností 
- doplatek rozdílu výměry 3 m2 směňovaných pozemků městu Žďár nad 
Sázavou K. ve výši 750 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady 
souvisejících nákladů 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 
 
Dále JUDr. Prokopová komentovala další bod materiálu. Ing. Klement uvedl, 
že v ul. Jamská je velký pohyb pracovníků a chybí zastávka. Mgr. Navrátil 
konstatoval, že linkové spoje se podařilo využít v části JV obchvatu. Dále bez 
diskuse. 

g)  

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. S., 594 44 Ostrov nad 
Oslavou (podíl id. ½) a p. F. L., 594 44 Radostín nad Oslavou  (podíl id. ½), a to 
části p. č. 9035 – orná půda ve výměře cca 454 m2 (dle mapového podkladu) 
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. 
1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření podnikatelských aktivit 
stávající firmy – za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro 
realizaci podnikatelského záměru. 
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím 
GP. 
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 600 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně 
úhrady souvisejících nákladů  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě v předloženém znění. 
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2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. L. S., 594 44 Ostrov nad Oslavou  
(podíl id. ½) a p. F. L., 594 44 Radostín nad Oslavou (podíl id. ½), a to p. č. 
9038 – orná půda ve výměře 16 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. 3898, obec Žďár nad Sázavou – za 
účelem majetkoprávního vypořádání pozemku části stávajícího chodníku 
v rámci zřízení nových autobusových zastávek a doplnění varovného signálního 
pásu u stávajícího přechodu v lokalitě průmyslové zóny v ul. Jamská, ZR 1  

- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem 3.200 Kč + 
platná sazba DPH 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy 
v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 
 

K dalšímu bodu materiálu nebyla diskuse a bylo hlasováno o usnesení: 
 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. S., ZR, a to p. č. 774/41 – orná půda 
ve výměře 7 719 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. 432, obec Žďár nad Sázavou – za účelem přípravy území 
pro budoucí bytovou výstavbu v lokalitě Klafar ve Žďáře nad Sázavou 
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 3.859.500 
Kč 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 
K dalšímu bodu materiálu v diskusi vystoupila ing. Zvěřinová, která doporučila 
řešit drobné pozemky „vodní plocha“ s Povodím Vltavy. Dále nebylo připomínek a 
bylo hlasováno o usnesení: 
 
 

 
i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu 

do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ve výši id. ½ k pozemkům ve stávajícím 
vlastnictví p. J. L., ZR  a dále ve výši id. ½ k pozemkům ve stávajícím vlastnictví 
pí M. D., ZR, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 
3130, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 7820 – vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené ve výměře 144 m2, p. č. 7821 – vodní plocha, 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve výměře 108 m2, p. č. 7823 – 
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve výměře 87 m2, p. 
č. 7828 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve výměře 
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402 m2, p. č. 7829 – trvalý travní porost ve výměře 6 952 m2, p. č. 7831 – lesní 
pozemek ve výměře 653 m2 a p. č. 7833 – lesní pozemek ve výměře 446 m2 - vše 
v k. ú. Město Žďár v lokalitě za čistírnou odpadních vod ŽĎAS a ČOV Hamry nad 
Sázavou 

 - za kupní cenu ve výši 70.550 Kč 
 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž.0 
 
 

K dalšímu bodu materiálu vystoupila v diskusi pouze ing. Zvěřinová 
s komentářem, bylo hlasováno o usnesení: 

  
j) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí – dar pozemků do vlastnictví 

města Žďáru nad Sázavou, a to dle vyhotoveného GP pro rozdělení pozemku a 
průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků číslo 339-20/2018: 
od pozemku p. č. 352/11 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 325 m2, 
který byl nově označen jako pozemek p. č. 352/31, trvalý travní porost ve výměře 
325 m2 v k. ú. Stržanov, z vlastnictví pí J. M., Stržanov , zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 735, obec Žďár nad Sázavou a dále od 
pozemku p. č. 352/12 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 623 m2, 
který byl nově označen jako pozemek p. č. 352/32, trvalý travní porost ve výměře 
623 m2 v k. ú. Stržanov z vlastnictví p. M. S., ZR, zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 369, obec Žďár nad Sázavou – za účelem 
zajištění přístupu k pozemkům různých vlastníků (pro připravovanou realizaci 
soukromé výstavby nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní části Žďáru nad 
Sázavou - pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků). 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
v předloženém znění. 

  
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
K dalšímu bodu materiálu nebyla diskuse a bylo hlasováno o usnesení: 

 
k) Zastupitelstvo města po projednání nevyužívá předkupní právo města k odkoupení 

garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4709, obec 
Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví M.K., ZR , postavené na pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou p. č. 6546 - 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 150.000 Kč.  

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
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K dalšímu bodu materiálu nebyla diskuse a bylo hlasováno o usnesení: 
 

l) Zastupitelstvo města po projednání nevyužívá předkupní právo města k odkoupení 
garáže (dosud není zapsaná v katastru nemovitostí) v budoucím spoluvlastnictví 
O. H., Přibyslav a Mgr. Z. Z., Hamry nad Sázavou  – po ukončení dědického řízení 
po otci p. V. H., ZR  a po následném zápisu stavby garáže do katastru 
nemovitostí, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 
6304 - zastavěná plocha ve výměře 18 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 150.000 Kč.  

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

K dalšímu bodu materiálu nebyla diskuse a bylo hlasováno o usnesení: 
 

m) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě, 
uzavřené dne 27. 1. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a M. S.,  591 01 Žďár 
nad Sázavou, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 

 

K dalšímu bodu materiálu vystoupil ing. Klement, který poděkoval za jednání na 
MŠMT. Dále vystoupila ing. Zvěřinová, která uvedla, že vítá toto usnesení. Další 
diskuse nebyla, bylo hlasováno o usnesení: 

 

n) Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi TJ 
Žďár nad Sázavou z.s., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Jungmannova 1495/8 
a městem Žďár nad Sázavou, v doplněném znění. 

 
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 
 
 

K dalšímu bodu materiálu ing. Klement uvedl, že návrh manž. Spurných RM 
vyhodnotila, že není vhodný nabytí. Vzhledem k tomu, že další diskuse nebyla, 
bylo hlasováno o návrhu usnesení: 

 

o) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí 
nemovitostí do vlastnictví města Žďár nad Sázavou z vlastnictví manželů J. a A. 
S., ZR , (každý podíl id. 1/2), a to pozemek p.č. 177/1 – zastavěná plocha a 
nádvoří ve výměře 396 m2, jehož součástí je stavba č.p. 61 – rodinný dům, 
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pozemek p. č. 177/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 77 m2, jehož 
součástí je stavba bez č.p. – jiná stavba a pozemek p. č. 179 – zahrada ve 
výměře 539 m2 v k. ú. Zámek Žďár (penzion a hospůdka „Na Stezce“ a přilehlá 
zahrada) v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2. 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

K dalšímu bodu materiálu nebyla diskuse a bylo hlasováno o usnesení: 
 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek 
v celkové částce 163.192 Kč dle předloženého návrhu. 

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

Další bod programu zasedání ZM komentoval Mgr. Martin Kunc, vedoucí městské 
policie. Dále vystoupil p. starosta. Vzhledem k tomu, že do diskuse se nikdo 
nepřihlásil, bylo hlasováno o usnesení: 

11. Usn.27/2018/MP/12 
Prevence kriminality města 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou 
v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou 
v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 vyhlášeného MV ČR. 
 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

 
 
Další bod zasedání ZM komentoval Mgr. Martin Kunc, vedoucí městské policie. 
Dále p. starosta požádal o vystoupení pana Štefáčka, zástupce Policie ČR, o 
komentování zprávy a spolupráci s  MP. Následně bylo hlasováno o usnesení: 

 
12. Usn.27/2018/MP/13 

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2017 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a 
Policie ČR za rok 2017. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 
 

 
Další bod zasedání ZM komentoval ing. Petr Krábek, vedoucí odboru sociálního. 
Dotazy zastupitelů zodpovídala Ing. Kateřina Navrátilová, manažerka projektu. 
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Diskuse: 
Mgr. Augustýn – dotaz na  spolupráci s Agenturou pro soc. začleňování 
Bc. Bárta – dotaz na aktualizaci 
Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení: 

 
13. Usn.27/2018/OS/14 

Doplnění Místního plánu inkluze 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění Místního plánu inkluze o 
aktivitu Koordinátor inkluze ve škole, pro potřeby ZŠ Komenského 6. 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž.0 
 
 
 
 
K dalšímu bodu programu informoval  přítomné o materiálu p. starosta. 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo hlasováno o následujícím usnesení: 

 
14. Usn.27/2018/STA/7 

Participativní rozpočet 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje začlenění participativní položky do 
rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2019 do výše max. 600 tis. Kč. 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

 
K dalšímu bodu programu informoval přítomné p. místostarosta. 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo hlasováno o usnesení: 
 

15. Usn.27/2018/MST/15 
Rezignace členů osadního výboru Stržanov 
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci osadního výboru Stržanov, paní 
M. N. a pana M. Z., vyjadřuje členům osadního výboru poděkování za činnost 
v osadním výboru. 
 
Zastupitelstvo města částečně revokuje svoje usnesení č. j. 2/2014/MST/12 ze 
dne 18.12.2014 s tím, že počet členů Osadního výboru Stržanov se určuje na 3 
členy. 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž.1 
 
 
Následoval další bod zasedání ZM – různé. 
 

16. Různé 
p. starosta – informoval, že příští zasedání ZM se bude konat dne 17.5.2018 v 16:00 

hodin. Dále poděkoval za účast při návštěvě města Chust. 
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Ing. Klement – pozvánka na akci Pašijové hry – nedělní generálku a úterní akci. 

Ing. Havlík – pozvánka na 04.04.2018 v 16.00 hod. na start projektu Společenské 

odpovědnosti na MěÚ, bude se konat seznámení s projektem. 

Ing. Voráček – akce ze dne 20.3. (okresní kolo SOČ) - poděkování Activ klubu,  

barokní most v zámku – poděkování za rychlou odpověď na připomínku občanů, 

p. starosta – informoval přítomné, že Dny partnerství proběhnou v květnu,  

Mgr. Augustýn – poděkování Activu za organizaci soutěží, dotaz na jazykovou soutěž 

– komise, dále diskutovali: ing. Klement, Mgr. Augustýn, MUDr. Černý, 

Ing. Stoček – připomněl sportovní úspěch občanů města, mistři světa ze Žďáru n. S., 

p. starosta – informoval, že nyní se řeší ocenění sportovců, 

Bc. Bárta – citoval výňatek z jednacího řádu „technická poznámka“, 

p. místostarosta – poděkování sportovcům (Žďárské plameny, volejbalisti). 

 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 

Pan starosta města ukončil 27. zasedání zastupitelstva města v 19.17 hodin. 

 

        Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.                         

             starosta města   

                    
Zapsala: Ilona Marková 


