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Žďár nad Sázavou 
                             14.06.2018 
 

 

POZVÁNKA  
na 29. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat 
ve čtvrtek21. června 2018 v 16:00  

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

 
1. Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO  

Anotace: 
Schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České 
dědictví UNESCO za rok 2017. 
 

2. Finanční dar pro město CHUST   
Anotace: 
finanční dar pro partnerské město Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny, kdy město Žďár nad 
Sázavou věnuje finanční dar ve výši 100 tis. Kč za účelem úhrady vzdělávacích potřeb města 
Chust.   
 

3. Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2018  
Anotace: 
Finanční dary Kraje Vysočina městu Žďár nad Sázavou – na podporu vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a 
mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2018. 
 

4. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka 
     

5. Volba přísedící Okresního soudu ve Žďár n.S.   
Anotace: 
Volba přísedící na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 
 

6. Centrum sociálních služeb Žďár n. S. 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má možnosti získat finanční podporu na výstavbu Centra sociálních 
služeb v rámci výzvy č. 82 Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o 
investiční dotaci, díky které dojde k naplňování Strategického plánu sociálních služeb. 
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7. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2017. Přezkoumání hospodaření města 
za rok 2017. 
Anotace: 
Závěrečný účet města za rok 2017, sestavený podle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 
2017 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. 
 

8. Účetní závěrka města Žďár n. S. za rok 2017  
Anotace: 
Schvalování účetní závěrky vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (vyhláška naplňuje ust. § 
4 odst. 8 písm. w) ZoÚ) 
 

9. Zhodnocení finančních prostředků 05/2017 – 05/2018 
Anotace: 
Přehled zhodnocení části finančních prostředků v investičním horizontu 1 rok na základě 
usnesení ZM 23.03.2017. 
 

10. Rozpočtové opatření č. 4/2018    
Anotace:  
RM doporučuje zastupitelstvu města změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města 
v celkové výši 8.447 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 4/2018. 
 

11. Stanovení počtu členů zastupitelstva města 
Anotace: 
Zastupitelstva obcí mohou v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
(dále jen zákon o obcích) stanovit počet členů zastupitelstva, které vzejde z podzimních voleb.
   

12. Doplnění VPS k zadávání veřejných zakázek pro svazek obcí Subregion Velké Dářko 
 a obec Škrdlovice 
Anotace: 
Na základě žádosti starosty a předsedy svazku obcí Ivana Hořínka byla veřejnoprávní smlouva 
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu doplněna o možnost využití SW používaného 
městem včetně ceny za tuto službu. 
 

13. Různé 
 

PRO INFORMACI: 
Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 23.05.2018 
Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 18.06.2018 

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



Obsah majetkoprávních jednání  ZM č.j. 29/2018/OP/5 dne 21.06.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí pozemku 

- schválení 
vlastní podnět 
J. J., Dolní Heřmanice 

k.ú. Město Žďár 
lok. za sídlištěm 
Vysočany, ZR 5 
 

8141 – orná p. – 6172 m2 
8143 – orná půda 13 121 
m2 

V blízkosti obce a případné směny 
pozemků 

b) 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 
 

Diecézní charita Brno k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR 1 
lok. Druhák  

garáž na pozemku 6362 Garáž Prefa v lok. Druhák – nevyužití 
nabídky předkupního práva stavby pro 
město  

c) 
 

Směna pozemků 
- schválení 
 

Podílnické obce a 
LDO Přibyslav 

k.ú. Radostín u Voj. 
Městce 
k.ú. Račín u Polničky 

nově dle GP 351/4 – lesní 
poz. – 1337 m2 za 
310/7 – 42 m2 
310/8 – 97 m2 
310/14 – 82 m2 
310/15 – 1120 m2 
vše lesní pozemky 
 

Směna pozemků podílnických obcí a LD 
a následná směna s AOPK ČR – správa 
CHKO 

d) 
 

Směna pozemků  
- schválení 
 

T. V., Mělkovice k.ú. Město ZR 
místní část Mělkovice 
 

8620-travní porost 
 – 164 m2 za 
8575-orná půda – 23 m2 
8436-ost.pl. – 351 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání stávající cesty 
za účelem jejích úprav 

e) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

Ing. J. M., Praha k.ú. Veselíčko u ZR část 1582/1 – ost.pl. 
cca 31 m2 
 

Zajištění vjezdu, práce na údržbě budovy 
a občasná možnost složení a naložení 
nákladu, bez oplocení, zatravnění  
 

 


