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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM  

 

z 28. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne 17. května 2018  

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

Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil 28. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 27. zasedání ZM byl 
ověřen a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 27 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 28. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je   
22  ( v průběhu zasedání celkový počet zastupitelů 23) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.   
Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 
omluvili tito členové zastupitelstva města: 
Ing. Dagmar Zvěřinová 
Mgr. Ondřej Vykoukal 
Ing. Zdeněk Štursa 
MUDr. Radek Černý 
 
Dále se omluvili:  
ředitel PO Sociální služby města Mgr. Václav Šerák,  
ředitel PO SPORTIS  MVDr. Vladimír Kovařík 
vedoucí Regionálního muzea Zdeněk Málek 
 
Pan starosta navrhl  členy návrhové  komise  dnešního zasedání a to: 
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Martin Mrkos 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
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Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu: 
p. Anna Janů, Bc. Ladislav Bárta 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

 

p. starosta: 
Zastupitelé města obdrželi pro informaci: 
Zápis ze zasedání kontrolního výboru z 18.04.2018  
 
Dále zastupitelé města obdrželi dnes  na stůl: 
Zápis ze zasedání finančního výboru z 16.05.2018 
Dodatek k rozpočtovým opatřením č. 3/2018. 
Informační leták ke Dni ZR a program festivalu Concentus Moraviae 
 

Vzhledem k tomu, že nebyl  předložen návrh na doplnění programu  pan starosta 
nechal hlasovat o předloženém návrhu programu 28. zasedání zastupitelstva města. 

     

Schválený program  28. Zasedání zastupitelstva města  

1. Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních 

poplatcích 

2. Vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

3. Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě 

4. Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a 

zdravotních služeb“ 

5. Dotace Oblastní charita a Svaz důchodců ČR  

6. Majetkoprávní jednání  

7. Volba přísedící Okresního soudu Žďár n. S.   

8. Rozpočtové opatření č. 3/2018  

9. Různé 

 

PRO INFORMACI: 

Zápis ze zasedání kontrolního výboru z 18.04.2018 

Zápis ze zasedání finančního výboru z 16.05.2018 

 

  Hlasování: Pro 21, proti0, zdrž. 0 
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1. Mat. 28/2018/OF/7 

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních 
poplatcích 
Materiál uvedla vedoucí odboru finančního Bc. Jitka Vácová.  Jedná se o návrh 
nové vyhlášky a zrušení stávající vyhlášky č. 5/2010, 2/2012 a 5/2017 o místních 
poplatcích na základě doporučení oddělení dozoru MV ČR. Dochází k oddělení 
poplatků vybíraných odborem finančním a odborem komunálních služeb. 
Předkládaný návrh, který byl doporučen radou města.  Odbor finanční vykonává 
správu poplatku ze psů, z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt. 
Odbor komunálních služeb vykonává správu poplatku za užívání veřejného 
prostranství. Předkládaná vyhláška upravuje poplatky spravované a vybírané 
odborem finančním. Vydáním nové vyhlášky o místních poplatcích, která vychází 
z aktuálně platného zákona o místních poplatcích se stanovují přehledně a 
srozumitelně práva a povinnosti adresátům vyhlášky. Vyhláška byla zpracována 
v souladu s metodickými vzory MV ČR a doporučením oddělení dozoru 
ministerstva. Nedochází ke změně žádné sazby poplatků. Návrh vyhlášky byl 
projednán s odborem dozoru MV ČR a nebyl shledán v rozporu se zákonem.  
Rada města doporučila ZM ke schválení výše uvedenou vyhlášku. 
 
Diskuse: 
Ing. Novotný: 
- Uvedl, že souhlasí s tímto návrhem vyhlášky.  
- Má dotaz na vedoucího městské policie - kolikrát kontrolovala MP za dobu, 

kdy platí vyhláška, ve které je zakázáno používání sekaček a dalších hlučných 
přístrojů v neděli a ve svátek, někoho, že porušoval vyhlášku a kolik pokut 
bylo uděleno. Dle jeho zjištění lidé v neděli a o svátcích dále sečou zeleň a 
vyhlášku nedodržují. Osobně byl proti schválení tohoto omezení ve vyhlášce. 

 
Mgr. Kunc: 
- Odpověděl na dotaz Ing. Novotného: Byly řešeny v období léta asi 3 případy. 
 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení předloženého návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města 
Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích s účinností od 01.07.2018. 
 
       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 

2. Mat. 28/2018/KS/1 
Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2018 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 
Materiál uvedla vedoucí odboru komunálních služeb Ing. Dana Wurzelová. Tento 
bod navazuje na předchozí bod dnešního programu. Odbor KS byl vedením 
města pověřen přípravou nové OZV města o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Prioritami nové vyhlášky bylo zpřehlednit a zjednodušit 
skladbu a sazby poplatků a uzpůsobit je současnému způsobu využívání 
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veřejného prostranství, udržet výši příjmů města z příslušných poplatků a pokud 
možno nezvyšovat administrativní zátěž úřadu správou příslušných poplatků. 
Text vyhlášky byl předběžně konzultován i s dozorovým orgánem, pracoviště 
v Jihlavě, dozorový orgán neshledal nic, co by se dalo označit za nezákonné.  
Rada města doporučila ZM schválit vyhlášku dle předloženého návrhu. 
 
 
Diskuse: 
Ing. Voráček: 
- Seznámil se s vyhláškou, je přehledná a srozumitelná.  
- Navrhuje v čl. 8 – Osvobození a úlevy, bod 2) – ,,Od poplatku se dále 

osvobozují“, bod c) doplnit termín vzdělávací a osvětové akce, na nichž není 
vybíráno vstupné. Jako příklad uvedl každoroční akci SPŠS a VOŠ „Solární 
den“ 

 
p. starosta: 
- souhlasí s doplněním vzdělávacích akcí, vynechat osvětové akce. 
 
Ing. Voráček: 
- Souhlasí tedy s připomínkou p. starosty, navrhuje tedy doplnit termín 

„vzdělávací akce“. Akce SPŠS patří mezi vzdělávací akce. 
 

Bc. Bárta: 
- Uvedl, že byl v průběhu žďárské poutě problém s parkováním u fotbalového 

stadionu, parkoviště bylo obsazeno auty autobazaru, které jsou na prodej. 
Dotaz na smlouvu s autobazarem a na povolení na zábor dvou řad na 
veřejném parkovišti. 
 

Ing. Klement: 
- Dotaz Bc. Bárty doporučuje projednat příští týden na zasedání kontrolního 

výboru. 
 
p. starosta: 
- k dotazu Bc. Bárty Ing. Wurzelová předloží odpověď KV a následně 
zastupitelům města. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města 
Žďáru nad Sázavou č.1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství v upraveném znění. 
       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 

3. Mat. 28/2018/OS/2 
Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě 
Bod uvedl vedoucí sociálního odboru Ing. Petr Krábek. V rámci projektu Naše 
nemocnice, jehož garantem je radní města MUDr. Radek Černý, přispělo naše 
město v roce 2015 částkou 300 tis. Kč na nákup artroskopické věže a 
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zkoordinovalo sponzoring žďárských firem ve výši 230 tis. Kč. V roce 2016 město 
podpořilo žádost o poskytnutí finančního daru na pořízení nového sanitního vozu 
ve výši 150 tis. Kč. V roce 2017 město poskytlo finanční dar ve výši 150 tis. Kč na 
pořízení operační věže na urologický operační sál. V letošním roce paní ředitelka 
Nemocnice Nové Město na Moravě žádá o poskytnutí finančního daru na 
vybavení nově stavěného dětského oddělení – viz žádost v přiloženém materiálu. 
Jedná se zejména o vybavení pokojů, pořízení polohovacích postelí nebo 
pořízení vybavení 3 dětských pokojů intenzivní péče lůžky a infuzní technikou. 
Rada města doporučila podpořit tuto žádost ve výši 150 tis. Kč z rezervy rozpočtu 
města v rámci projektu Naše nemocnice.  
 
p. starosta: 
- uvedl, že se jedná již o třetí rok, kdy město se stejnou finanční částkou 
poskytuje podporu v rámci projektu Naše nemocnice. 
- v rámci partnerské spolupráce Kraje Vysočina se  Zakarpatskou Ukrajinou  
budou stará lůžka z dětského pavilonu nemocnice směřovat do partnerského 
města Chust. Bude probíhat ještě diskuse, zda právě část z tohoto příspěvku by 
mohla pomoci nemocnici v našem partnerském městě. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč 
Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z rezervy rozpočtu 
v rámci projektu Naše nemocnice. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi 
městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková 
organizace, v předloženém znění. 
       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 

4. Mat. 28/2018/OS/3 
Vyhodnocení žádosti dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb 2018“ 
S předloženým materiálem seznámil ZM vedoucí odboru sociálního Ing. Petr 
Krábek.  
 
p. místostarosta:  
- poděkování komisi, která hodnotila žádosti o tento dotační program. 
 
Bc. Bárta: 
- K vyhodnocování uvedl, že ostatní grantové programy, které město má, tak na 

webových stránkách je zveřejněna metodika hodnocení dotací. U tohoto 
dotačního programu není zveřejněna metodika hodnotitele na webových 
stránkách města, doporučuje, aby se metodiky zveřejňovaly. 

- Dále uvedl, že hodnotící komise je složená z velké části lidí, zaměstnanců, 
subjektů, které jsou zároveň žadateli o dotaci. Ví, že členy komise navrhují 
jednotlivé politické strany, nicméně připomínky od těch, kteří tam nejsou 
zastoupeni, osobně zaznamenal. Z pohledu budoucího období zvážit, zda 
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žádající subjekty by měly být zapojeny i do způsobu hodnocení a tvoření 
podmínek – mohlo by to být klasifikováno jako zvýhodňování některých 
subjektů poskytujících sociální služby. 

 
Ing. Krábek: 
– navrhne komisi prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, aby metodiku 
hodnocení zveřejnila na webových stránkách. 
K tomu, že jsou členové hodnotící komise zároveň členy subjektů žádajících o 
dotaci,  to se děje i v ostatních komisích. V JŘ komisí je uvedeno, že pokud se  
hodnotí  žádosti, tak ten člen komise, který má jakoukoli vazbu na žádost, kterou 
si vylosoval k hodnocení, tuto žádost předává jinému členu komise k hodnocení. 
Považuje za nutné toto říct, aby zde nebyla nějaká pochybnost, že došlo 
k nějakému problému. 

 
p. místostarosta: 
- uvedl, že podobně fungují i ostatní komise, kde když los padne na člena komise, 
který má vazbu na žadatele, předává hodnocení na jiného člena komise. 
 
p. Zrůst: 
- souhlasí s vyjádřením Ing. Krábka.  Pokud dochází ke střetu zájmů, vždy člen 
komise na toto při hodnocení upozorní.  
 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace 
pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018“ osobám a ve výši dle 
Přílohy č. 2 předloženého materiálu. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  dotace, které 
budou uzavřeny mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
v předloženém znění. 
 
       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

5. Mat. 28/2018/OS/4 
Veřejnoprávní smlouvy – dotace 
S materiálem seznámil zastupitelstvo města vedoucí OS Ing. Krábek. Uvedl, že 
se jedná o  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem 
a příjemci, kterým byl finanční příspěvek schválen v rozpočtu města na základě 
jejich žádosti, protože nemohli být pro svoji specifickou činnost vyhodnocováni ve 
vyhlášených dotačních programech. 

 
p. místostarosta:  
- uvedl, že se jedná se o 2 individuální dotace přímo z rozpočtu města, který byl 
zastupiteli schválen. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
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Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno a 
mezi městem a Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Žďár nad 
Sázavou, v předloženém znění. 
       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

6. Mat.. 28/2018/OP/5 
Majetkoprávní jednání 
Jednotlivé body majetkoprávních jednání uvedla vedoucí majetkoprávního odboru 
JUDr. Stanislava Prokopová. 
 
a)  
1. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu 
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 části p. č. 
9525/1 – orná půda a části p. č. 9523/1 – orná půda v celkové výměře cca 450 m2 

(dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření areálu stávající firmy – za objekt 
bývalého vodojemu (tato stavba by byla s městem bezplatně směněna) na 
pozemku p. č. 9539/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 10640, obec Žďár nad Sázavou  ve vlastnictví fyzických osob) – vše v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1. 
 
2. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 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 části p. č. 
9525/1 – orná půda a části p. č. 9523/1 – orná půda v celkové výměře cca 450 m2 

v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření areálu 
stávající firmy v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.  
 
       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
b) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 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, 
a to části části p. č. 324/4 – orná půda ve výměře cca 1 400 m2 v k. ú. 
Stržanov (dle mapového podkladu – části původní cesty od silnice po hranice 
pozemků p. č. 324/12 a 324/9) z důvodu stávajícího oddělení pozemků 
v soukromém vlastnictví za účelem jejich scelení.  

 
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 
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c) JUDr. Prokopová doporučuje  stáhnout  tento bod c) z projednávání dnešního 
zasedání. Dnes byl na MěÚ doručen dopis firmy Highland. Tento bod bude 
připraven na další zasedání ZM vč. všech nově zjištěných skutečností 
uvedených v dopise. 

p.starosta:  

- uvedl, že město bude ještě s firmou Highland jednat. 

Staženo z projednávání zastupitelstva. 

 
d) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej 

pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9035 – orná 
půda ve výměře cca 659 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 
LS MONT s.r.o. Žďár nad Sázavou a splnění podmínek stavebního řízení 
(podíl zastavěnosti pozemku). 

     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

Diskuse k bodu e): 

Ing. Novotný: 
- Uvedl, že město má dostatek nemovitostí, o které se musí starat. A nyní má 

město jednat o získání další budovy, která bude stát obrovské peníze, aby 
byla uvedena do určitého stavu. Raději  by pověřil vedení města o možnosti 
prodloužení stávající smlouvy na centrum, které je v současné době 
provozováno. 
 
Ing. Klement: 

- Uvedl, že před rokem se prodlužovala smlouva na 5 let. Předpokládá, že 
domov se zvláštním režimem bude dostaven na přelomu roku 2019-2020. 
Tímto je pokryto aktuální setrvání domova se zvláštním režimem v prostorech 
hotelu FIT.  Dále Je rozpracován projekt o bezbarierovém užití na dobu do  
pěti let.  Pak by se mělo jednat s Agro Měřín, zda město bude mít zájem o tyto 
prostory v rámci svých služeb. 

 

p. starosta: 
- uvedl, že rada nechce uzavřít tomuto jednání cestu, o výsledcích jednání bude ZM 
seznámeno. 
 
Ing. Novotný: 

-  dle vyjádření p.místostarosty je smlouva prodloužena do roku 2022. 
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Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby jednalo se společností Agrovysočina, 
a.s., Zarybník 516, Měřín o možnosti nabytí a podmínkách nabytí a využití objektu 
č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, 
část Žďár nad Sázavou 1 – „hotel Fit“ do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 

 

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. M. a E. P. 
ZR 1, a to dle GP č. 4298-147/2017 ze dne 14. 11. 2017 pro rozdělení 
pozemku - z části pův. p. č. 5611 – ost. plocha, ostatní komunikace 
oddělen díl ve výměře 41 m2 nově označený jako p. č. 5611/2 – ostatní pl., 
jiná plocha ve výměře 41 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaný 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 umožnění přístupu a příjezdu k soukromému 
pozemku p. č. 5568 – zahrada u byt. domu č.p. 1186/1 na p. č. 5564 
v lokalitě sídliště „Lučiny“, ZR 1 

 - za kupní cenu obvyklou dle ZP stanovenou ve výši 800 Kč/m2, tj. 
 celkem ve výši 32.800 Kč + platná sazba DPH  

     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

g) 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 do vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 – Nusle, zastoupené ŘSD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 
Jihlava, a to p. č. 75/38 – ostatní plocha, silnice ve výměře 65 m2 v k. ú. 
Zámek Žďár v lokalitě u „Dolního hřbitova“ v ul. Santiniho, ZR 2, zastavěný 
stavbou komunikace „I/37 Žďár nad Sázavou“ ve vlastnictví Ředitelství silnic a 
dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupené 
ŘSD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – za účelem 
majetkoprávního vypořádání stavby po dokončení. 

 
- za kupní cenu stanovenou dle ZP v celkové výši 7.740 Kč 
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění.   

 

   Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
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h) 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 návrhu GP č. 4340-
42/2018 pro rozdělení pozemku takto: 

- z části pův. p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha nově oddělený pozemek p. č. 
7310/2 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 378 m2 a dále z části pův. p. č. 
7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 7311/5 ve výměře 94 
m2 do vlastnictví p. J. V. Vojnův Městec  

- z části pův. p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha nově oddělený pozemek p. č. 
7310/3 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 374 m2 a dále z části pův. p. č. 
7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 7311/6 ve výměře 100 
m2 do vlastnictví manželů R. a I. F. ZR 7 

- z části pův. p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 
7311/4 -  trvalý travní porost ve výměře 951 m2 do vlastnictví p. P. J., ZR 2 

- vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 
– za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých 
podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru.  

- za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 + platná sazba DPH + úhrada souvisejících 
nákladů 

                                                         Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

K bodu h) - pan starosta poděkoval majetkoprávnímu odboru, zájmem rady města 
bylo to, aby ve městě byl prostor pro menší podnikatele. Tímto někdy i složitějším 
jednáním se podařilo dosáhnout nabídky více pozemků a uspokojit drobné 
řemeslníky, kteří dlouhodobě hledali ve ZR svoje místo. 

i) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a 
smlouvě o zřízení předkupního práva, která byla dne 26. 3. 2018 uzavřena 
mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. K., ZR 5 a p. T. V., ZR 6, 
v předloženém znění. 

     Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 – 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 a Dodatku č. 4 ze dne 6. 11. 2017, 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). 
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Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení 
stavby, který se prodlužuje nejpozději do 31. 12. 2018 a termín pro dokončení 
stavby zůstává nezměněn s tím, že povolení k trvalému užívání stavby bude 
vydáno nejpozději do 31. 12. 2021.      
           
     Hlasování: Pro 18, proti 4, zdrž. 0 

7. Mat. 28/2018/OP/6 
Volba přísedící na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad 
Sázavou 
S materiálem seznámila zastupitelstvo města vedoucí majetkoprávního odboru 
JUDr. Prokopová. 
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky a zastupitelstvo 
města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedící Okresního soudu ve Žďáru 
nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním. 

2. Zastupitelstvo města volí pro období 2018 – 2022 přísedící Okresního soudu 
ve Žďáru nad Sázavou paní Ing. N. J., Žďár nad Sázavou . 

      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

8. Mat. 28/2018/OF/8 

Rozpočtové opatření č. 3/2018 

S materiálem seznámila zastupitelstvo města vedoucí OF Bc. Vácová. Objasnila 
předložená rozpočtová opatření. 
Zastupitelé dnes obdrželi dodatek k rozpočtovým opatřením – jedná se dotace, 
které byly doručeny na MěÚ v době mezi návrhem RM a termínem zasedání ZM. 
 

Za Finanční výbor Mgr. Augustýn: 

- FV neshledal žádné zásadní problematické body, diskutovaly se školské 

dotace, šablony. 

- FV doporučil ZM ke schválení předložená rozpočtová opatření č. 3/2018. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 vč. 

dodatku. 

       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

Různé: 

p. starosta: 

 Pozvánka na koncerty v rámci festivalu Concentus Moraviae  dne 8.6.2018 
v 19.30 v městském divadle, kde proběhne zároveň předání Ceny 
osobnosti města za rok 2017 p. Dr. Jiřímu Librovi. Další koncert bude 
22.6.2018 v 19.30 v oválném freskovém sále v Zámku. 

 Pozvánka na Den ZR  9.6.2018, písemnou pozvánku zastupitelé obdrží 

 poděkoval zastupitelům, kteří se účastnili pietního aktu k ukončení 
2.světové války 
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 poděkování zastupitelům, kteří se účastnili Dnů partnerství, vyřizuje všem 
pozdravy od partnerských měst, poděkování i skupině historického šermu 
Flamberk, poděkování pracovníkům OŠKS – jmenovitě p. Václavu 
Košťálovi. Dále patří poděkováním členům komise pro regionální a 
mezinárodní spolupráci. 

 
- poděkování zastupitelům za účast na semináři ZM 26.4.2018, kde mohli 

zastupitelé města také hlasovat o Strategii Centrum. Požádal ty zastupitele, 
kteří ještě  nehlasovali, ať učiní dnes ještě po skončení ZM u zapisovatelky.  

 
MUDr. Mokříš: 
- Dotaz  na stavební projekty - fáze přípravy, realizace a to projekty  - kruhová 

křižovatka Studentská, Wonkova, Vysocká, další propojka nákupní park 
Jamská a cyklostezka 1. Máje, lávka na Farských humnech.  

 
- p.starosta: 

křižovatka Wonkova – Vysocká – s Krajským úřadem Kraje Vysočina  dohoda, 
že by se letos připravily záležitosti, které má město připravit –majetky města, 
skelet pro okružní křižovatku. Kraj počítá s tím, že Vysocká ul. bude 
rekonstruována v příštím roce. 

- lávka Farská humna – z SFDI informace, že schvalují městu dotaci na 
vybudování cyklostezky s podjezdem pod silnicí I/37 od Piláku do Stržanova. 
Je podána i druhá žádost na tuto cyklostezku, žádost je součástí balíčku vč. 
lávky směrem na Klafar a směrem k ul. 1. Máje,  je žádáno z programu IROP, 
v červnu by se mělo vědět, zda město bude úspěšné. Cyklostezka na 
Stržanov je jistá,  o ostatních cyklostezkách by město mělo mít informaci v 
 06/2018. 

 
Ing. Škodová: 
- Ke křižovatce  Vysocká Wonkova má aktuální informace ze dneška – probíhá 

stavební řízení, bohužel jedna z majitelek sousedního pozemku zemřela, tudíž 
se čeká na dědické řízení a poté bude pokračovat dále stavební řízení. 

- K propojce Jamská – v letošním roce je naplánována PD, pozemky jsou již 
vypořádány. 

 
Mgr. Vorálek: 
- Má připomínku k městskému rozhlasu – ul. Dolní – není vůbec rozumět 

hlášení.  
 

p. starosta: 
- vedoucí odboru komunálních služeb si tuto připomínku zapsala a bude řešit.  
 
Ing. Voráček: 
- Požádal o vyjádření k parkování na Zelené hoře, obrátil se na ZM pan 

Jaroslav Jahoda, problém v otáčení MHD na Zelené hoře. 
- Blíží se konec volebního období – požádal o informaci týkající se MěÚ, dotaz-  

kolik zaměstnanců měl MěÚ počátkem roku 2016, kolik má  zaměstnanců nyní 
v roce 2018. 
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- Dotaz na Bílý lev – jaká je situace dál, objekt je zbourán a jaký bude další 
vývoj. 

 
p. starosta: 

- pozemek po objektu Bílého lva – jednání s majitelem pozemku proběhlo 
před měsícem, stavět by se mělo začít nejpozději v 06/2018 – to je 
informace o investora, probíhají jednání o záboru pozemků pro výstavbu. 

- K dotazu na počet zaměstnanců MěÚ – bude odpovězeno ve spolupráci 
s p. tajemníkem MěÚ písemně. 

- Požádal Ing. Kadlece k vyjádření ve věci parkování na Zelené hoře, panu 
Jahodovi bude odpovězeno. 

 
Ing. Kadlec: 
- Uvedl, že je zpracován návrh vodorovného dopravního značení na Zelené 

hoře a provedeno bude do konce května t. r.  
 
MUDr. Mokříš: 
- Dotaz na ul.  Štursova - je  to nejvytíženější ulicí na sídl. Vodojem. Je 

zpracována základní projektová dokumentace a tato ulice je projektována jako 
všechny ostatní obslužné malé uličky, navíc je tam jinak řešena křižovatka a to 
tak, aby se tam snížila rychlost, ale nákladní vozy tam nebudou moci 
normálně zajíždět, nevyjedou do kopce touto sníženou rychlostí.  Návrh se 
obyvatelům ul. Štursova nelíbí, dle navrženého projektu budou vznikat v této 
ulici problémy. 
 
Ing. Škodová: 

- Uvedla, že se jedná o námět otce pana MUDr. Mokříše, který oslovil i 
společnost EMADO. S tímto námětem se pracuje, jedná se spol. EMADO ve  
věci získání pozemku, které má společnost EMADO ve vlastnictví. Stavební 
povolení bude vydáno tak, jak je zpracována PD a MěÚ se tím bude zabývat 
v rámci změny stavby před dokončením. 

 
Ing. Novotný: 
- K obecně závazné vyhlášce o veřejném pořádku  -  požádal, aby dostal 

nějakou informaci ohledně kontrol porušování klidu v neděli, o svátcích -  jaká 
to byla kontrola, z jaké iniciativy a čeho se to konkrétně týkalo. 

 
Ing. Klement: 
- Informace k získání ceny Přívětivý úřad, vedení města a p. tajemník převzali 

cenu Přívětivý úřad 2018  – opakovaně poděkoval všem zaměstnancům a 
úředníkům MěÚ za spolupráci a za tvorbu na tomto ocenění,  je to především 
jejich zásluha. Hodnotilo se přes 50  kritérií. MěÚ Žďár nad Sázavou se letos 
umístil opět první v Kraji Vysočina a  druhý v České republice. Všem, kteří 
participovali na tomto ocenění za to velice děkuje.  

 
p. tajemník: 
- poděkoval všem těm zastupitelům, kteří v těch posledních 10 letech věřili 

v rozvoj a vizi jiného úřadu, vytvořili podmínky a atmosféru, abychom dnes 
mohli sklízet tato ocenění, je to něco na co můžeme být všichni právem hrdi. 
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- Příští zasedání  ZM se uskuteční 21.06.2018 v 16:00. 

 
Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny, pan starosta ukončil 28. zasedání 
zastupitelstva města v 17.20.  
 
 
 
      Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  
               starosta města  
 
 
Zapsala: I. Bublánová 


