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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

 

z 30. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne 6. září 2018  

v 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 
 
Pan starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil 30. zasedání Zastupitelstva města 
Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 29. zasedání ZM byl 
ověřen a  proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 29 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 29. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je   
25 ( v průběhu zasedání celkový počet zastupitelů 26) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.   
Pan starosta dále podal informaci, že z dnešního zasedání zastupitelstva města se 
omluvila  členovka  zastupitelstva města Bc. Lucie Zemanová. 
 
Dále se omluvili:  
Ředitelka PO Kultura Ing. Lorencová  - mimo ČR 

Ředitel PO Active-SVČ Mgr. Straka – mimo ZR 

Vedoucí odboru ŽP Ing. Doubek - jednání kalamitního štábu  v Jihlavě za přítomnosti 

pana hejtmana a pana ministra zemědělství ve věci kůrovcové kalamity. 

 
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 25, proti 0, zdrž. 0 
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Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu: 
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Tomáš Augustýn  

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 23, proti 0, zdrž. 2 
 

K programu: 

Pan místostarosta Ing. Klement  podal  informaci k bodu  Návrh na finanční výpomoc 
– bod Mgr. Klusákové – tento bod neprojednala RM, s materiálem přišla po jednání 
RM. Upozorňuje na tento bod, paní ředitelka zažádala v dotačním programu Šablony 
2 v dotačním programu pro MŠ – dotace na mzdy, částka přijde v 03/2019, letos 
žádá město o finanční  pomoc. Není zahrnuto v rozpočtovém opatření.  

       

Schválený program  30. zasedání zastupitelstva města: 

1. Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a architektonicky cenných 
staveb“ 

2. Změna č. 1 územního plánu ZR -  schválení pořízení  
3. Změna č. 1 územního plánu ZR - částečná revokace usnesení 
4. Strategie Centrum  
5. Aktualizace Strategie rozvoje    
6. Majetkoprávní jednání 
7. Dodatek ke Zřizovací listině Regionálního muzea 
8. Dohoda o vzájemné spolupráci  
9. Nákup panoramatického RTG, návratná finanční výpomoc 
10. Návratná finanční výpomoc – PO MŠ Žďár nad Sázavou 
11. Rozpočtové opatření č. 5/2018  
12. Různé 

Hlasování: Pro 25 proti 0, zdrž. 0 

 

1. Mat. 30/2018/ORÚP/1 
Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky 
cenných staveb“ 
Materiál uvedla vedoucí odboru RUP Ing. Irena Škodová. Seznámila ZM 
s navrhovaným dotačním programem. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova 
kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém 
znění. 
 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
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2. Mat. 30/2018/ORUP/2 

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení 
Materiál uvedla Ing. Faronová – ORUP. Seznámila ZM s předloženou změnou 
č. 1 ÚP ZR  schválení pořízení, změna bude pořízena zkráceným postupem, 
objasnila ZM zkrácený postup. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního 
plánu Žďár nad Sázavou za použití ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Změna č. 1 územního plánu bude pořizována 
zkráceným postupem. 
Změna č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou bude obsahovat: 
Změnu způsobu využití z plochy zemědělské – orná půda (NZ.1) na části 
pozemku p. č. 9076 v k. ú.  Město Žďár na plochu rekreace – rodinné 
(individuální) rekreace (Rl). Bude prověřena možnost vymezení nové 
zastavitelné plochy rekreace rodinné menšího rozsahu, splňující rozměry pro 
podřazení do menších rekreačních ploch. Nově vymezená zastavitelná plocha 
v jihovýchodní či východní části pozemku p. č. 9076 v k. ú. Město Žďár se 
bude nacházet v dostatečném odsazení od zastavitelné plochy Z70. Ve zbylé 
části pozemku p. č. 9076 v k. ú. Město Žďár bude navrženo takové funkční 
využití, aby bylo v souladu se zachováním krajinného rázu. 
 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž 0 
 
 

3. Mat. 30/2018/ORUP/3 
Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – částečná revokace usnesení 
Materiál uvedla Ing. Faronová a seznámila ZM s částečnou revokací usnesení 
dle předloženého materiálu. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního 
usnesení Usn. 20/2017/ORÚP/25 ze dne 23.03.2017 ve věci Změny č. 1 ÚP 
Žďár nad Sázavou – schválení pořízení. 
 
- Původní usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 
územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm. a) 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění. 
 

- se mění na usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 2 
územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm. a) 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění. 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž 0 
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4. Mat. 30/2018/ORÚP/MA/5 
Strategie Centrum 
Materiál uvedla vedoucí ORUP Ing. Škodová. Tomuto materiálu předcházelo 

několik veřejných projednávání a anketa, která byla zveřejněna ve Žďárském 

zpravodaji. 

 p. starosta: 

- uvedl, že součástí je mimo jiné právě i zařazení Strategie Centrum do širšího 
rámce Strategie rozvoje města. 

  

Ing. arch. Zbyněk Ryška podal prezentaci předloženého materiálu, seznámil 
zastupitelé s výsledky hlasování. Informoval ZM o průběhu dalších jednání 
mezi vedením města, ORUP a architektem a správci sítí a shrnul výsledek 
tohoto jednání, který by měl být zapracován do celkové strategie města. 
 

Ing. Novotný: 

- Uvedl, že z ankety vzešel malý reprezentativní vzorek vzhledem k ostatním 
anketám. Je otázka, zda je to vůbec reprezentativní vzorek. Podává návrh 
na změnu usnesení – aby ZM po projednání materiál Strategie Centrum 
vzalo na vědomí. Je to poslední jednání ZM v tomto volebním období. Jde 
mu o ten samotný materiál, je to materiál, ve kterém se schvaluje na 
nejbližších 10 let nějaký harmonogram a zavazuje se budoucí ZM  tímto 
harmonogramem, jedná se o 450 mil. Kč, je to velký závazek a nevidí, zda 
na to město má, jaké jsou zdroje a jak se bude v budoucnu postupovat. Je 
zde rozpor v hlasování občanů a v hlasování zastupitelů. Proto podává 
návrh vzít materiál na vědomí. 

 

Arch. Ryška: 

- materiál byl zpracován i proto, aby občané města viděli, jaký je to rozsah 
do rozlohy prostranství, ale i do investic. Centrum města se do budoucna 
musí změnit, např. prostor před městským divadlem. 

 

Ing. Zvěřinová: 

- souhlasí s Ing. Novotným. Navrhuje vzít tento materiál na vědomí, 
předložit ho dalšímu ZM. Je to poslední zasedání ZM tohoto 
volebního období, přijdou noví zastupitelé a budou mít třeba jiné, 
nové priority v této strategii. Vadí ji na navrženém usnesení tento 
velmi závazný formát. 

 

Ing. Zlesák: 

- uvedl, že tento materiál je koncepční a jasně definuje, co je to širší 
centrum města. Váží si vytvoření této Strategie. Pokud tento 
materiál ZM vezme na vědomí, nic se neděje.  

 



5 
Zápis ZM 30 

Ing. Klement: 

- uvedl, že je to něco, co v dlouhodobém výhledu opravdu městu chybělo, je 
tam odhadovaná doba realizace, odhadovaná cena, nejsou tam závazné 
termíny, mnohdy není ani uvedena cena. Souhlasí s názorem p. Zlesáka i 
p. Novotného, že lze vzít na vědomí, ale je jasná zpráva, že byl vytvořen 
tento dokument, že město je rozděleno na jednotlivé úseky a je zájem je 
koncepčně měnit. 

 

Ing. Voráček: 

- uvedl, že tato vize je po formální stránce pěkně zpracované, ale 
nesouhlasí s magistrálou 1. Občané se ptají, co město dělá pro obchvat 
města. Ptá se, co město udělalo pro realizaci velkého obchvatu města 

 

arch. Ryška: 

- uvedl, že rekonstrukce ulice Horní nebo Dolní -  to nebylo myšleno, že se 
bude rekonstruovat průtah městem, ale uliční prostor jako takový – vč. 
chodníků,  VO, veřejná zeleň atd. Nebylo myšleno, že tam budou přidány 
jízdní pruhy, s prostranstvím se může dělat již nyní něco, než ŘSD řekne, 
že se bude stavět obchvat. 

 

Ing. Novotný: 

- upozornil na to, že rychlost schvalování tohoto materiálu dokazuje to, že to 
každý chápe různě, např. co je magistrála, co navazuje na nějaký obchvat. 
Občané vyčítají to, že město neumí plánovat, ale že plánuje, má vize, ale 
nemá na to peníze. Lidé nechtějí jenom vize, ale i to, zda na to město má 
finance. 

 

p. starosta: 

 k obchvatu města:  před 4 roky byla ve vysokém stadiu příprava propojky 
Mělkovice – Jamská, město vlastnilo část trasy I. části obchvatu, byly 
dotaženy veškeré přípravné práce, zvýšila se únosnost části obchvatu, 
která se dobudovala v tomto volebním období. Zároveň jednalo město 
s ŘSD s p.ředitelkou Tesařovou a p. generálním ředitelem ŘSD Ing. 
Kroupou a jednalo se o další části Brněnská – Jihlavská. Jihlavská je 
krajská komunikace a Brněnská je státní silnice I. třídy. Jednání nebyla 
jednoduchá, muselo se přesvědčit Ministerstvo dopravy o odklonění silnice 
I. třídy na křižovatce u Enpeky směrem na Jihlavskou. Opravdu to  nebylo 
jednoduché přesvědčit, že je účelné silnici I. třídy  prodloužit  o 700 m, aby 
ŘSD bylo schopno ji vystavět . Oznámil, že v minulém týdnu proběhlo první 
koordinační jednání s Krajem Vysočina a ŘSD  o postupu v této věci, Kraj i 
ŘSD jsou dohodnuty, že by si tyto jednotlivé komunikace předaly a tím 
pádem by stát mohl budovat propojku z Jihlavské na Brněnskou. V tuto 
chvíli Kraj Vysočina - odbor ŽP, že ačkoli, že tato část obchvatu je 
v CHKO, tak by se na ní podle zákonných norem měla dělat EJA, tak Kraj 
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řekl, že se jedná o území, které není bezprostředně problematické,  že EJA 
se z pracovávat nebude. Tím se celá záležitost urychlila o rok. V tuto chvíli 
má od Ing. Tesařové informaci, že ŘSD má vybraného projektanta na 
projekt na územní rozhodnutí. Předpokládá, že rok 2020-2021 by se mohla 
tato akce realizovat. Zároveň ŘSD zadalo přípravné práce na studii na 
životní prostředí na dokončení celého obchvatu až po Tokoz. Každé dva 
měsíce jedná s ředitelkou p. Tesařovou. 
Ke Strategii centrum  -  rozumí připomínkám Ing. Novotného a Ing. 
Zvěřinové, ale dívá se na to z druhého pohledu. Bude se projednávat 
aktualizace Strategie rozvoje - po dvou letech se upravily priority, posunul 
se projekt dále. Je to živý dokument, poděkoval všem zastupitelům, kteří 
se do přípravy tohoto dokumentu zapojili. Na této věci bylo odpracováno 
spoustu času, je to výsledek práce tohoto ZM, této RM, výsledek práce 
úřadu, byli do toho zapojeni občané. Není důvod vzít na vědomí, tento 
materiál by dnes měl být schválen. 

Ing. Zvěřinová: 

- schválit to lze, ale je to s vědomím, že se to nedodrží, upozornila, že město 
čeká rekonstrukce ČOV a další akce ve velkých finančních objemech.  
 

arch. Ryška: 

- uvedl, že jeho práce je zajistit projektovou přípravu městských zakázek. 
Jestli se ty peníze seženou v roce 2020 či 2025, je to velký problém, ale 
důležité je, aby ta projektová příprava měla být realizována. Není to tak, že 
se nedostane na další části města. Je to ambiciozní plán, ale je důležité 
být připraveni.  

 

Mgr. Herold: 

- souhlasí s názorem Ing. Novotného a Ing. Zvěřinové – vzít materiál 
Strategie Centrum na vědomí. 

 

Dr. Bělohlávková: 

- uvedla, že je velice ráda, že je vytvořena strategie centra města. Dnes 
máme městského architekta a máme vizi do budoucna. Není důvod se té 
vize bát, neschvaluje se smlouva s nějakou firmou apod. Ve chvíli, kdy 
bude mít město schválenu tuto strategii, stavíme se vedle měst jako třeba 
Litomyšl. Příští ZM s tímto materiálem bude moci pracovat podle svých 
schopností, pohledu a finančních možností, které město bude mít. 

  

Dr. Černý: 
- uvedl, že je pro schválení Strategie Centrum. 
Nechce, aby se v koncepčních věcech myslelo pouze na čtyřleté volební 
období. 
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Ing. Novotný: 

- uvedl, že nerad mění názory a termíny, nerad někoho něčím zavazuje, 
proto si myslí, že by ZM mělo vzít tento materiál na vědomí, nikoli schválit 

 

Bc. Bárta: 

- uvedl, že v tuto chvíli to nebude hlasování o tom, že 26 členů ZM bude 
hlasovat celkově tak, že celé ZM chce s centrem města,  chce něco dělat, 
ale protlačí se to silou moci počtem hlasů 14 a nebude vyslyšen objektivní  
náhled. V tuto chvíli je pro to, aby záležitost byla pouze vzata na vědomí.  

 

Ing. Zlesák: 

- uvedl, že město Chust na Zakarpatské Ukrajině  má schválenou strategii 
centra a centrum opravuje podle této strategie, musí tedy konstatovat, že 
ukrajinské město Chust předběhlo ZR. 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu vzít tento materiál na vědomí: 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí materiál Strategie Centrum: 

Hlasování: Pro 13, proti 2, zdrž. 10 – neschváleno 

 

Zastupitelstvo města dále hlasovalo o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města pro projednání schvaluje materiál Strategie Centrum. 

Hlasování: Pro 14, proti 1, zdrž. 11 

 

Mgr. Brychta: 

- zpochybnil první hlasování v této věci, nebyl přihlášen, měl technický 
problém při hlasování. 
Zpochybňuje hlasování ke Strategii centrum.  

 

p. starosta – vyhlásil 10 minutovou přestávku. 

 
 
 

Pan starosta požádal zastupitelstvo o nové hlasování, požádal členy zastupitelstva o 

to, aby se znovu všichni přítomní zastupitelé zaprezentovali, aby bylo vidět, že jsou 

všichni přítomní zastupitelé přihlášeni. 
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Zastupitelstvo města hlasovalo znovu o předložených návrzích hlasování k bodu 

Strategie Centrum. 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí materiál STRATEGIE 
CENTRUM. 
      Hlasování: Pro 12, proti 2, zdrž. 12 
      NESCHVÁLENO 
    
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje materiál STRATEGIE 
CENTRUM. 
      Hlasování: Pro 14, proti 2, zdrž. 10 
 
 

5. Mat. 30/2018/OPM/9 
Aktualizace Strategie rozvoje města 
Materiál uvedl vedoucí OPM Ing. Prokop. 
 

Ing. Voráček: 
- Je v těch kartách vyznačeno, jaké byly učiněny změny? Pro příště vyznačit 

změny – tak jak je to velmi přehledně vyznačeno v rozpočtových 
opatřeních. 

 

Ing. Prokop: 

– Uvedl, že změny má zaznamenané v samostatném souboru, může ZM 
zaslat. 

 

p. starosta  

– Ing. Prokop rozešle změnové listy zastupitelům. 

 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje aktualizaci Strategie rozvoje 
města Žďár nad Sázavou. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 3 
 

 
6. Mat. 30/2018/OP/6 

Majetkoprávní jednání 
S materiálem seznámila ZM Dr. Prokopová. Podala komentář k jednotlivým 
předloženým bodům majetkoprávního jednání. 
 
 
Mgr. Řezníčková:  
- Oznámila střet zájmů u bodu f) předloženého materiálu. 
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Zastupitelstvo města hlasovalo o jednotlivých bodech majetkoprávních 
jednání: 
 
a) Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí 

kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22. 9. 2008, která byla 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým 
družstvem Jamborova, jako kupujícím, prodej nemovitostí, a to pozemku 
parc. č. 4666 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 922 m2), jehož 
součástí je stavba č. p. 1531 (objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad 
Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Jamborova ve Žďáře 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 tak, jak je zapsáno na listu 
vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví Bytového družstva JAMBOROVA, družstvo, se sídlem 
Jamborova 1531/3 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7, PSČ 591 
01, IČO 28294688 za kupní cenu v celkové výši 11.253.211 Kč. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
 

b) Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí 
ze dne 29.5.2002, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou 
jako prodávajícím a bytovým družstvem Palachova, jako kupujícím, prodej 
nemovitostí, a to pozemku parc. č. 6009 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 567 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2234 (bytový dům), vše 
v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici 
Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 a pozemku p. 
č. 6010, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 759 m2 tak, jak je zapsáno 
na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou do vlastnictví Bytového družstva Palachova, družstvo, se sídlem 
Haškova 1136/17 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, PSČ 591 
01, IČO 26286947 za kupní cenu v celkové výši 22.340.000 Kč. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu 
v předloženém znění. 

 
      Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž 0 
 
c) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků z vlastnictví města Žďár 

nad Sázavou do vlastnictví společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se 
sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287, v 
souladu s uzavřenou Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016, a to část 
pozemku p. č. 8008/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár dle zhotoveného GP 
pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy č. 4355-44/2018: 

- odděleného dílu ve výměře 585 m2, nově označen jako pozemek p. č. 
8008/13, zastavěná plocha 

- odděleného dílu ve výměře 14 m2, nově označen jako pozemek p. č. 
8008/14, orná půda 
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- odděleného dílu ve výměře 134 m2, nově označen jako pozemek p. č. 
8008/15, orná půda 

- odděleného dílu ve výměře 73 m2, nově označen jako pozemek p. č. 
8008/16, orná půda 

- odděleného dílu ve výměře 63 m2, nově označen jako pozemek p. č. 
8008/17, orná půda 

- odděleného dílu ve výměře 84 m2, nově označen jako pozemek p. č. 
8008/18, orná půda 

- odděleného dílu ve výměře 29 m2, nově označen jako pozemek p. č. 
8008/19, orná půda 

- vše v k. ú. město Žďár v celkové výměře 982 m2 - za účelem výstavby 
novostavby objektu – bytového domu v lokalitě Klafar II, ul. Sázavská, ZR 
3 

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, tj. v celkové 
výši 2.113.264 Kč bez DPH + 21% sazba DPH, tj. celkem 2.557.049 Kč 
včetně DPH 

- Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 
předkupního práva uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako 
prodávajícím a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 
2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287 – jako kupujícím, 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
 
 
MUDr. Mokříš – dotázal se, zda manželé Lukešovi uvedli, jaké mají k tomu 
důvody. 

Dr. Prokopová: 
- Uvedla, že manželé Lukešovi mají možnost získat jinou nemovitost. 
 
d)  
1. Zastupitelstvo města neschvaluje žádost manželů R. a E. L., ZR, o 
neuplatnění sankce vrácení části kupní ceny ve výši 50.000 Kč.  

2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení, a to mezi 
městem Žďár nad Sázavou a manžely R. a E. L. ZR , v souvislosti s žádostí 
manželů L. o odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 
práva, uzavřené dne 26. 2. 2018 s tím, že pozemek nyní zapsaný v katastru 
nemovitostí na LV č. 11984 pro obec Žďár nad Sázavou, p. č. 8037/9 – orná 
půda ve výměře 397 m2 v k. ú. Město Žďár, určený pro výstavbu ŘRD 
v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3 bude vrácen nynějšími vlastníky 
zpět do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

ZM schvaluje Souhlasné prohlášení v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
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e) Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou p. O. B. ZR  a pí Z. B., Nové Město na Moravě 
(budoucí SJM), a to p. č. 8037/9 – orná půda ve výměře 397 m2 v k. ú. 
Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro obec Žďár 
nad Sázavou, určeného pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. 
Barvířská, ZR 3, který bude postaven v souladu se Závaznými regulativy 
pro výstavbu ŘRD Klafar III včetně Závazných regulativů pro výstavbu 
ŘRD Klafar III, vyplývajících z ÚP města Žďáru nad Sázavou, schválených 
v ZM dne 22. 6. 2017 jako součást záměru č. Z-191/2017-OP 
– za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.652 
Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 793.603 Kč včetně DPH 

- Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 
předkupního práva v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

 
f) Zastupitelstvo města 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 – za účelem výstavby 
rodinných domů v lokalitě Klafar, ul. U Křížku, ZR 3, v souladu se 
schválenými Pravidly postupu při prodeji pozemků pro RD a Závaznými 
regulativy pro výstavbu RD (schváleno v RM dne 25. 6. 2018), a to: 
 
- p. č. 774/94 – orná půda ve výměře 1 016 m2 k. ú. Zámek Žďár – do 
vlastnictví manželů J. a M. Š. (SJM),  ZR 4 – za kupní cenu ve výši 2.001 
Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.654 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 2.033.016 Kč 
včetně DPH 

 

- p. č. 774/95 – orná půda ve výměře 932 m2 k. ú. Zámek Žďár – do 
vlastnictví manželů Ing. J. a MUDr. J. K. (SJM),  ZR  – za kupní cenu ve 
výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.653 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 
1.864.000 Kč včetně DPH 

- p. č. 774/96 – orná půda ve výměře 932 m2 k. ú. Zámek Žďár – do 
vlastnictví p. Z. W. Újezd  – za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH 
(tj. 1.653 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.864.000 Kč včetně DPH 

- p. č. 774/97 – orná půda ve výměře 941 m2 k. ú. Zámek Žďár – do 
vlastnictví p. L. K. Svratouch – za kupní cenu ve výši 2.001 Kč/m2 včetně 
DPH (tj. 1.654 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.882.941 Kč včetně DPH 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkupního práva v předloženém znění.  

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 
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g) 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, do 
vlastnictví p. J. K. Veselíčko, a to dle GP č. 233-89/2018 ze dne 23. 8. 
2018 pro vyznačení budovy, vyznačení změny obvodu budovy, rozdělení 
pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků: 
z pův. pozemku p. č. 929/1 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného 
dílu ve výměře 69 m2, nově označeného jako p. č. 929/12 – ostatní pl., jiná 
plocha ve výměře 69 m2 a zároveň i odděleného dílu „b“ ve výměře 12 m2, 
nově sloučeného do p. č. st. 94/1 – zastavěná plocha nově ve výměře 658 
m2 a dále z pův. p. č. 1682 – ostatní pl., jiná plocha odděleného dílu ve 
výměře 23 m2 nově označeného jako p. č. 1682/2 – ostatní pl., jiná plocha 
ve výměře 23 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou (v celkové 
výměře 104 m2) – za účelem majetkoprávního vypořádání oploceného 
pozemku u RD Veselíčko – část pozemku zastavěna RD, část tvoří přístup, 
zahrada, dvůr . 

- za kupní cenu obvyklou ve výši 56.714 Kč, tj. 545,33 Kč/m2 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 866-98/2018 ze dne 
27. 8. 2018 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky 
upřesněné hranice pozemků z části pův. p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná 
plocha 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. 1, obec Žďár nad Sázavou, nově 
odděleného dílu ve výměře 7 m2 a označeného jako p. č. 570/466 – ostatní 
pl., jiná plocha ve výměře 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár, do vlastnictví manželů 
MVDr. I. a D. H. ZR  – za účelem zarovnání pozemku a realizaci výstavby 
výtahu pro zdravotně postiženého občana u ŘRD  na p. č. 570/286 v k.ú. 
Zámek Žďár  ZR 2 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750 Kč/m2 + platná sazba DPH  

a dále odprodej navazující části z pův. p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná 
plocha, nově odděleného dílu ve výměře 7 m2, označeného jako p. č. 
570/467 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár u 
sousední nemovitosti ŘRD č.p. 406 na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek Žďár  
ZR  do vlastnictví pí L. A. ZR  – za účelem zarovnání pozemku 

- za kupní cenu obvyklou ve výši 750 Kč/m2   

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
K bodu i)  

Ing. Novotný: 
- Upozornuje na pohledový trojúhelník v této lokalitě, minule s tím 

nesouhlasil.. 
 
Dr. Prokopová: 
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-  požádala o vyjádření Policii ČR – vydala souhlasné stanovisko.  
 
 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu usnesení ve věci 
odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví 
pí A. S.  ZR , a to dle GP č. 4270-97/2017 pro rozdělení pozemku, kde byl 
z pův. p. č. 5294 – zahrada oddělen díl „d“ ve výměře 26 m2, který byl 
sloučen do pův. p. č. 5295 – zahrada, zároveň z pův. p. č. 5295 – zahrada 
oddělen díl „b“ ve výměře 13 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5294 – 
zahrada (zůstává v majetku města). Nově tedy p. č. 5295 – zahrada má 
výměru 85 m2 a tato bude předmětem převodu. Dále byl z pův. p. č. 5293 – 
ostatní plocha, zeleň oddělen díl „e“ ve výměře 142 m2, který byl sloučen 
do pův. p. č. 5296 - ostatní plocha, ost. komunikace a nově má p. č. 5296 – 
ostatní plocha, jiná plocha výměru 315 m2 a tato bude rovněž předmětem 
převodu - celkem tedy pozemky určené k odprodeji p. č. 5295 a p. č. 5296 
ve výměře 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x 
Novoměstská, ZR 1 – za účelem výstavby RD – za předpokladu splnění 
stanovených podmínek pro výstavbu RD dle vyhlášeného záměru: 
Změna spočívá v tom, že dojde k posunu stavebního pozemku ve výměře 
400 m2 pro výstavbu RD blíže ke křižovatce Jamská x Novoměstská, ZR 1, 
přičemž vznikne proluka v šíři 1,5 m od pozemku p. č. 5297 v k. ú. Město 
Žďár. 
- Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvy ze dne 8. 9. 2017, v předloženém znění.    
 

    Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 
 

j) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to p. č. 119/9 - ostatní plocha ve výměře 236 m2 a části 
pozemku p. č. 119/13 - ostatní plocha ve výměře cca 40 m2 (dle mapového 
podkladu), 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, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou, ulice Veselská, do vlastnictví společnosti LENOX INVEST a.s. se 
sídlem Praha 1, Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1, IČO 26260212 - za 
účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV s tím, že přesná výměra 
části prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím 
GP.  
- za kupní cenu nabídnutou v e-aukci ve výši 5.600 Kč/m2 bez DPH, tj. za 
kupní cenu ve výši  6.776 Kč/m2 včetně DPH), celkem ve výši 1.870.176 
Kč včetně 21% DPH 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2 
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k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi 
městem Žďár nad Sázavou a společností IWA, spol. s r.o. se sídlem 
Brněnská 758/26, ZR 1, IČO 49437054, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. 
komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň 
ve výměře 7 m2 (zeleň) ve vlastnictví společnosti IWA, spol. s r.o. se 
sídlem Brněnská 758/26, Žďár n. Sáz. 1 (v celkové výměře 36 m2) v k. ú. 
Město Žďár za pozemky oddělené dle GP č. 4344-60/2018 ze dne 13. 6. 
2018 z části pozemku pův. p. č. 5547 – ostatní plocha, jiná plocha – nově 
označ. jako p. č. 5547/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 17 m2 
(vjezd do areálu) a dále jako p.č. 5547/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve 
výměře 8 m2 (odstavná plocha) v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 25 
m2) ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou u areálu firmy IWA, s.r.o. se 
sídlem Brněnská 758/26, ZR 1 – za účelem vzájemného majetkoprávního 
vypořádání vztahů k pozemkům, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 
„I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“  

- doplatek rozdílu ve výměře 11 m2 směňovaných pozemků hrazený městem 
Žďár nad Sázavou společnosti IWA s.r.o. činí 288,05 Kč/m2, tj. celkem 
3.168,55 Kč 
Zastupitelstvo města schvaluje Směnnou smlouvu v předloženém znění.   

 
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

 
l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, 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, k.ú. Město Žďár, a to dle zhotoveného GP č. 4349-1/2018 ze 
dne 26. 7. 2018 pro změnu hranice pozemků v k.ú. Město Žďár z pův. p. č. 
7271 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu „f“ ve výměře 1 
m2, dále dílu „g“ ve výměře 20 m2, dále z pův. p. č. 7320 – ostatní plocha 
zeleň odděleného dílu „c“ ve výměře 21 m2 a dílu „e“ ve výměře 6 m2 a 
z pův. p. č. 7636 – ostatní plocha, silnice odděleného dílu „g“ ve výměře 1 
m2, když všechny tyto díly v celkové výměře 49 m2 budou převedeny z 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit KÚ pro Vysočinu se sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava, 
za část pozemku, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1969, obec Žďár nad Sázavou, a to z pův. p. č. 7322 – 
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár, nově dle GP odděleného dílu „b“ 
ve výměře 5 m2 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu 
se sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava do vlastnictví města Žďár nad 
Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným 
pozemkům před budovou Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Žďár nad 
Sázavou v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1  
- rozdíl hodnoty směňovaných pozemků bude městu doplacen za cenu ve 

výši 315 Kč/m2 + platná sazba DPH.  

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
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m)  
1. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 9045, orná půda ve 

výměře 1 949 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví 
společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o., IČO 26227924, se sídlem Jamská 
2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  za cenu ve výši 350 Kč/m2 bez DPH, 
což činí celkem 825.401 Kč včetně DPH, za část pozemku p. č. 8037/2, 
orná půda v celkové výměře 1 196 m2, nově geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku č. 4370-95/2018 označenou jako pozemek p. č. 
8037/37, orná půda ve výměře 598 m2 a pozemek p. č. 8037/38, orná půda 
ve výměře 598 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s 
r.o. za cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, což činí celkem  3.114.288 Kč 
včetně DPH, když rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 2.288.887 Kč včetně 
DPH bude společností UNIT INVEST s.r.o. doplacen. Zastupitelstvo dále 
schvaluje Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která 
bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností UNIT 
INVEST, spol. s r.o., v předloženém znění. 
 

2. Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí 
směnné smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, který bude 
uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností UNIT INVEST, 
spol. s r.o., v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 

 
 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to části 
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 – dle GP č. 4366-90/2018 pro rozdělení pozemku cesty z pův. p. 
č. 9926 – orná půda odděleného dílu ve výměře 503 m2 nově označeného 
jako p. č. 9926/1 ve výměře 503 m2 v k. ú. Město Žďár (bývalá zemědělská 
cesta, jejíž část je v současné době rozorána v rámci užívání 
zemědělských pozemků) za část pozemku z pův. p. č. 9927 – orná půda 
odděleného dílu ve výměře 683 m2, nově označeného jako p. č. 9927/1 ve 
výměře 683 m2 (využívaného v současnosti jako cesta, která vede přímo 
z křižovatky - rozcestí lesních cest v lokalitě „Vetla“) 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. 3140, 
obec Žďár nad Sázavou, ve spoluvlastnictví Ing. R. D. Opočnice (podíl id. 
½) a pí J. S. Počítky (podíl id. ½) – vše v lokalitě „Vetla“  
- doplatek rozdílu ve výměře směňovaných pozemků hrazený městem činí 
27.000 Kč   

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
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o) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k 
odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 4515, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Ing. Z. Š. 
ZR 2, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 
6591 - 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 180.000 Kč.  

 
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

K bodu p) 

p. Janů uvedla střet zájmů, o pozemek má zájem její syn, zdrží se hlasování 

Ing. Novotný – je to v této části, že by to ničemu nevadilo 

OP – pořád je platné usnesení ZM, že město nebude prodávat pozemky pro 
garáže. 

p) 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 p. č. 3211 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve 
výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby garáže pro 
osobní automobil navazující na řadu stávajících garáží v lokalitě ul. 
Vysocká, ZR 5 – na základě podané žádosti. 

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 6 

q) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej pozemků 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 p. č. 5333/2 – trvalý travní porost ve výměře cca 
40 m2 a p. č. 5334/1 – trvalý travní porost ve výměře 531 m2 v k. ú. Město 
Žďár – za účelem rozšíření stávající přilehlé zahrady p. č. 5334/3 u RD č.p. 
2294/43 v ul. Jamská, ZR 1 – na základě podané žádosti. 
     

     Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

           

r) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 
odprodej nemovitostí 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 pozemku p. č. 1143 ve výměře 331 m2, jehož součásti je  
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stavba RD č.p. 659, popř. pozemku p. č. 1144 – zahrada ve výměře 567 
m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem 
výstavby rodinného domu – na základě podané žádosti. 
 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

7. Mat. 30/2018/RgM/10 
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Regionální muzeum Žďár 
nad Sázavou 
Materiál uvedl  vedoucí Regionálního muzea p. Málek. 
 

Ing. Novotný: 

- Uvedl, že tento dodatek mu nepřipadá  jako formální krok. Představoval by 
si to, že by ZM mělo k projednání nějaké varianty, které byly navrhovány 
v rámci TIC, tato varianta tam předkládána nebyla. Pro něho by byl 
normální postup, že by seznámil se všemi možnými variantami. Upozornil 
na výraznou finanční částku, o kterou by se provoz TIC navýšil Je to velký 
zásah do rozpočtu.  Vypsání VŘ na pracovníka TIC by se mělo uskutečnit 
teprve pro projednání variant a schválení provozování TIC. Ale tady to 
proběhlo úplně opačně, nový pracovník na TIC je již výběrového řízení 
vybrán, ale co když nastane varianta, že město tento dodatek neschválí.   

- V minulosti chtěl, aby se p. Nahodilem jednalo o muzeu budíků. 
- Pan Nahodil je přítomen na zasedání zastupitelstva, bylo by dobré, kdyby 

se mohl k celé záležitosti vyjádřit, popsat současný stav provozování TIC 
apod. 

- spokojenost se současným TIC je vysoká v řádu několika stovek kladných 
vyjádření občanů. 

 

p. Málek: 

- uvedl, že se k této problematice dostal asi před rokem, obsáhlý materiál 
velmi dobře zpracovala p. vedoucí Lučková. Jednal poté s p. starostou a 
p.místostarostou, kde mu bylo navrženo, zda by to mohlo provozovat RgM, 
zda by toho byl schopno. Osobně mu toto nepřišlo úplně cizí, ale jakou formou 
a v jakém časovém horizontu, to není v jeho kompetenci. Byl pověřen RM, aby 
tak učinil a ZM toto tedy předkládá. Myslí si, že TIC není špatně vedeno, 
osobně by měl trochu jiná názor na vedení TIC, moderněji. Setkal se p. 
Nahodilem a velmi přátelsky jednali o tom, jak by se tato věc dala překlopit 
tak, aby to znamenalo co nejmenší újmu té službě jako takové, mezi nimi není 
žádný rozpor. 

 

p. starosta: 
- pan starosta seznámil ZM s genezí celého případu. 
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Mgr. Brychta: 

- Je nutné se postupně tímto problémem zabývat, jednal s p. Nahodilem, p. 
Nahodil navrhoval to, co říkal p. Novotný, že by postupně vybraného 
zaměstnance zaučoval 3 roky, postupně by to přecházelo na město. 

- Objasnil provozní a mzdové náklady na provoz TIC, sdělil finanční úspory, 
které by městu vznikly ponecháním provozování TIC p. Nahodilovi. TIC 
pod vedením pana Nahodila má velký dobrý zvuk, je velice dobře 
hodnoceno. 

- pokud má p. Nahodil ještě chuť pokračovat, byl by pro to, aby se s tímto 
schvalováním dodatku ještě počkalo a tím by se ušetřily finance města. 
Žádá o zvážení této finanční stránky. Ať se vyjádří p. Nahodil. 

 

p. starosta: 

- uvedl, že pokud se schválí dodatek, tak se otevírá prostor k tomu, aby se 
dále vedla diskuse o přechod pod město.  

Ing. Zvěřinová: 

- O TIC  se vedly diskuse již v minulém volebních období, ale vždy hledisko 
finančních nákladů převážilo. Upozornila na to, že p. Nahodil je příjemcem 
dotací na tuto činnost. 

 

p. tajemník Ing. Havlík: 

- požádal o objasnění záležitosti, která ho zmátla na zasedání RM – kdy jako 

hlavní důvod převodu TIC pod Regionální muzeum bylo uvedeno, že p. 

Nahodil končí a odchází do důchodu. Tuto informaci nikde jinde, než na RM 

neslyšel. Nicméně pan místostarosta i pan starosta  tuto informaci uvedli jako 

hlavní důvod této změny 

p. starosta: 

- uvedl, že na jednání s p. Nahodilem skutečně bylo řečeno, že p. Nahodil je 

důchodového věku a že se o této věci bude muset uvažovat. Termín jaro 2019 

byl panem Nahodilem uveden jako termín zahájení kroků k předání 

provozování TIC. To je vysvětlení k dotazu p. tajemníka. 

 

Ing. Voráček: 

- navrhuje dát slovo p. Nahodilovi, který je přítomen na zasedání. 
 

p. starosta: 

– požádal p. Nahodila o vyjádření, pokud má zájem. 
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p. Nahodil: 

- uvedl, že je  pracující důchodce, ale musí ještě 2 až 3 roky ještě pracovat, 

nemá ještě nástupce. Uvedl, že  čerpal granty, proto má závazek provozování 

TIC ještě 2-3 roky. Ve ZR budou zřejmě 3 TIC, což ale ničemu nevadí. Tím,  

že by se mohlo na radnici ještě podnikat tímto  systémem, že by tam byl 

pracovník města třeba ještě rok, to by byla nejlepší varianta. Pro město by 

bylo nejlepší – na radnici je prostor po fotografce, kde je daleko vhodnější 

prostor. Vlastní certifikát třídy B, oba prostory by se mohly spojit. V TIC je asi 

20 % práce a 80 % služby, bylo by vhodnější umístit TIC v místnosti po 

fotografce. Překlopení za 3 měsíce, to si nedovede představit. V každém 

případě by byl rád, aby se s městem spolupracovalo a TIC neztratilo svoji 

kvalitu. 

p. starosta: 

- poděkoval panu Nahodilovi za vyjádření a za veřejně projevenou nabídku ve 

směru k městu. 

 

Ing. Klement. 

- Uvedl, že jak město ZR tak  p.Nahodil – všichni mají stejný záměr, aby na 
území města byla provozována kvalitní služba TIC. 

- Nerozuměl úspoře,protože pokud se bude investovat najednou nebo se 
částka rozloží postupně, tak se nic neušetří, pouze se celá záležitost 
rozloží 

- Suma 1,5 mil.Kč – s p. Málkem  se diskutovala tato částka na radě města, 
jednalo se o osobní, věcné a materiálové náklady pro 1. rok, to jsou ty 
zvýšené náklady 

- Dotaz na p. Nahodila – kdy vlastně končí certifikace p. Nahodilaa ta vazba 
na službu města končí, jak dlouho má trvat ten  závazek. 

 

p. Nahodil: 

 – certifikace se obnovuje každé dva roky, certifikace třídy B trvá do srpna 

08/2020.  

p. starosta: 

- pokud by se zvolila varianta, kdy TIC bude provozovat dále p. Nahodil a 

bude tam sedět náš člověk, zaměstnanec Regionálního muzea, tak je to 

vlastně právě tento dodatek č. 1 k Zřizovací listině RgM. 
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Dr. Černý:  

- Uvedl, že při projednávání tohoto bodu zazněla informace, kterou dříve 
nikde neslyšel a to je to, že město má závazek? Ale v materiálu k tomuto 
bodu nenašel žádný údaj o nějakém závazku, jaký je to konkrétní 
závazek? 

 

Ing. Zvěřinová: 

- Při vyhlašování grantů se město neucházelo o tento grant, ale uzavřelo 
přímo nebo přes naši PO smlouvu s p. Nahodilem s tím, že on pro nás 
bude dělat TIC a další smlouva byla s PO CERUM, že pro město bude 
provozovat TIC a na základě totoho se dohodlo, že pan Nahodil bude 
nositelem tohoto grantu a je tam určitá doba udržitelnosti. 

 

Dr. Černý: 

- Uvedl, že se jednalo o grant o který žádal a který získal právě p. Nahodil, 
nikoli město a město nemá povinnost vůči poskytovateli grantu. 

 

Ing. Zvěřinová:  

- Objasnila povinnosti ze smlouvy s městem, PO CERUM a p. Nahodilem. 
 

 
Dr. Černý:  

- město jenom souhlasilo s tím, že bude p. Nahodil provozovat IC a 
souhlasilo s tím, že on může žádat o dotace, ale není to závazek na 20 let 
udržitelnosti. Smlouva se uzavírá z roku na rok,  není to žádný dlouhodobý 
závazek ze strany města. 

 

p. starosta:  

- požadavek, aby Mgr. Lučková sdělila, jakou smlouvu má město uzavřenou. 

Dr. Černý: 

- dotaz, kdy si vzal p.Nahodil jaký grant, kdy ho dostal a  na jakou částku a 
na jakou udržitelnost 

 

     p.  Nahodil: 

- dotace vypisuje každoročně Kraj Vysočina – vždy se zúčastňoval tohoto 
grantu, tím vybavoval IC, nebral si dotaci nikdy na brigádníka, ale na vybavení 
a propagační materiály atd. To jsou dotace, které se musí 3 udržet.  V roce 
2017  žádal o 37 tis. Kč, ale obdržel 32 tis. Kč na vybavení. Na tento grant je 
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udržitelnost 3 roky. Smluvní vztah s městem, který se každý rok obnovuje, trvá 
již 8 let. 

Dr. Černý: 

- podal shrnutí na základě poskytnutých informací panem Nahodilem – 8 let 
má p. Nahodil smluvní vztah, který se každoročně obnovuje, má tedy 
jistotu jednoho roku smlouvy. V roce 2017 pan Nahodil v době, kdy se 
jednalo o  změnách, pan Nahodil obdržel grant, který má tříletou splanost. 

 

Mgr. Řezníčková: 

- Granty se váží buď k osobám nebo k činnostem – dotázala se p. Nahodila, 
zda se tento grant váže k IC nebo  k p. Nahodilovi. 

 

p. Nahodil na dotaz Mgr. Řezníčkové  odpověděl, že se grant váže k jeho 

osobě. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že se nyní schvaluje dodatek ke Zřizovací listině RgM, nikdo nechce 
poškodit p. Nahodila . Osobně si váží jeho práce. Pan Nahodil řekl, že 
během 2-3 let bude končit, toto je přípravný krok. Nastává ale čas, kdy je 
potřeba se připravit na ukončení činnosti p. Nahodila. Přípravné kroky 
pana Nahodila určité nijak nepoškodí. 

 

p. starosta požádal Mgr. Lučkovou, aby mu připravila všechny informace 

týkající se smluvních vztahů, grantů atd.  

 

 Ing. Novotný: 

- Uvedl, že toto mělo být prodiskutováno v zastupitelstvu, proto se nemůže 
nyní někdo divit, že zastupitelé se dotazují na informace a varianty, které 
nikde předtím nebyly uvedeny a nebylo prodiskutovány, tyto informace 
zastupitelé dosud neobdrželi. Nyní je po výběrovém řízení na pracovníka a 
nyní se má schvalovat dodatek ke ZL RgM. Rozhodovací proces  v této 
záležitosti je špatně nastaven. 
 

Ing. Zlesák: 

- V současnosti se řeší společný cíl, pokud se toto schválí, nikterak se 
neohrozí to, co zde bylo řečeno. Objevila se nová fakta, ale tato fakta 
nejsou v rozporu  tím, co bude schvalovat. 
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p. tajemník Ing. Havlík: 

- uvedl, že  podstatou je úplně triviální a jednoduchá věc – služba, která má 

úspěšnost přes 90 % se nahrazuje něčím, o čem se neví, jak to bude 

fungovat, náklady by byly osminásobné. Dnes zde zazněly informace, že ta 

změna není nezbytně nutná, město s menšími náklady může dojít ke stejnému 

cíli. Toto osobně nepokládá za racionální, efektivní a už vůbec ne hospodárné 

chování.  

p. starosta: 

-  poděkoval za poradní hlas p. tajemníka 

MUDr. Mokříš: 

- Požádal pana tajemníka, aby se choval jako tajemník a ne jako politik. 
 

Ing. Zlesák: 

- Dotaz na pana tajemníka, zda hovořil jako tajemník s hlasem poradním 
nebo zda to byl hlas lídra jedné z kandidátek. 

 

p. tajemník Ing. Havlík: 

- uvedl, že si pan poslanec může být jist, že to je hlas poradní, ale hlas 

poradní v dobrém. 

MUDr. Černý: 

 – uvedl, že hlas poradní p. tajemníka by se měl týkat pouze servisních 

záležitostí, kvůli kterým tady sedí jako úředník a nechat si svoje názory, které 

patří v této místnosti pouze osobám, které mají politický mandát řádně získaný 

z voleb, jistě se to také panu tajemníkovi podaří. 

p. starosta: 

- Požádal, aby ZM jednalo k věci. Město se snaží připravit na situaci, kdy 
dojde k ukončení smluvního vztahu. Město tuto záležitost řeší již od roku 
2008. Tím, že byla zvolena smlouva jednoletá, město dalo impuls, že chce 
řešit TIC vlastními silami. TIC pod Regionálním muzeem a za, pokud 
možno, využití znalostí a zkušeností  p. Nahodila určité rozšíření služeb, 
možnost toho, že ve Staré radnici bude fungovat městský subjekt, který 
bude partnerem pro kulturní, sportovní a případné další společenské 
aktivity, které bude město řešit. Důležité je to, aby město mělo nástroj 
spolupráce mezi Vysočina Tourism, Czech Tourism a Korunou Vysočiny. 
Je jasné, že vzhledem ke smluvnímu vztahu, který je v tuto chvíli uzavřen, 
by to bylo finančně náročnější.  
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Ing. Voráček: 

- Uvedl, že pan tajemník je hlavní úředník a jistě má právo vyjádřit svůj názor a je 

užitečné slyšet jeho názor. 
- Dotázal se na výběrové řízení na pracovníka TIC, jaký je současný stav a kdo je 

vybraný. 
 

p. starosta: 

- k dotazu pana Ing. Voráčka sdělil, že Regionální muzeum ve spolupráci s městem 

organizovalo výběrové řízení, byl vybrán stávající úředník města pan Václav Košťál. 

V tuto chvíli není podepsaná pracovní smlouva, je potřeba dokončit formální kroky. 

Pokud se zvolí metoda, že bude pokračovat TIC a bude se tam zaškolovat pracovník, 

bude muset být stejně někde zaměstnán. Této záležitosti se město 2 roky pečlivě 

věnovalo.  

Bc. Bárta: 

- Uvedl, že TIC se řeší nějakou dobu, postupně jak se vyvíjel čas, vyvíjely 
trendy, uvažovalo se i o vlastním IC, byl u toho aktivně zapojen v minulém 
volebním období. Nakonec se zvolila varianta, že se tomu bude někdo 
postupně věnovat. 

- Současná RM zadávala úkol v roce 2016, nastoupily postupné kroky, 
v rozpočtu města na letošní rok od pololetí byly již alokovány peníze na 
nového člověka. Dospělo to do stavu, jaký je nyní – byl vybrán člověk a 
najednou nevíme, kam ho zařadit, vyvstává otázka i té udržitelnosti. 
Obdivy a díky k p. Nahodilovi zde zazněly. Nic nebrání ničemu, když 
Václav Košťál bude zaměstnancem MěÚ, začne se věnovat v rámci své 
kapitoly pracovní náplně i jiné práci a bude toto společně s p Nahodilem 
připravovat,  doladí se kroky k tomu, aby to proběhlo důstojným způsobem. 

 

Mgr. Řezníčková: 

- Uvedla, že ZM nevědělo o tom, že p. Nahodil po všech těch jednáních 
bude žádat o grant, který má udržitelnost 3 roky. To nepovažuje z jeho 
strany za korektní jednání.  Město nedávalo souhlas k tomu, aby si pan 
Nahodil loni žádal o grant, který má udržitelnost 3 roky. 

- Navrhuje odsouhlasit usnesení dle předloženého návrhu. 
 

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině 
organizační složky Regionální muzeum Žďár nad Sázavou v předloženém 
znění. 
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8. Mat..30/2018/MST/7 
Dohoda o vzájemné spolupráci 
Materiál uvedl p. místostarosta, objasnil důvod návrhu revokace. Jedná se o 
dohodu, která je mezi Krajem Vysočina a městem Žďár n. S.. V roce 2016 byl 
schválen dopis hejtmanovi Kraje Vysočina, kde město ZR se zavazuje splnit 
svůj závazek do výše 15 mil. Kč  v alokaci 37 % pro vznik nového prostoru pro 
tělesnou výchovu. Potom došlo ke zpřesnění studie a zjistilo se, že celková 
alokace na tento prostor je vyšší a diskutovalo se jakým způsobem by město 
mohlo být zapojeno. Pro roční diskuse mezi školským odborem a 
majetkoprávním odborem jak na Kraji Vysočina tak na městě, vznikla tato 
dohoda. Prostor pro tělocvičnu za SPŠS by měl sloužit jak pro SPŠS, tak i pro 
Gymnázium ZR. Diskutovalo se toto s řediteli těchto institucí, navrhl se výstup, 
který říká, že město je rádo, aby by toto zařízení vzniklo. Ze zpřesněné studie 
bylo výsledkem to, že celkový náklad bude 71 mil. Kč, investorem bude Kraje 
Vysočina – město ZR mělo podíl ve výši 33 %, maximálně 23 mil. Kč 
spoluúčast. Když se pomůže ze strany města tuto investici realizovat, město 
bude mít úlevu ve výši 40 % hrubých nákladů hodinové sazby po dobu 20 let.  
 
Rada města i Rada Kraje Vysočina tuto dohodu doporučila ke schválení. 
 
Ing. Zlesák – poděkoval všem, kteří tvořili tuto dohodu, i když se jednalo 
poměrně dlouho, podařilo se sjednat velmi dobrou dohodu, která přinese 
městu bez aktivního přístup města poměrně kvalitní sportovní zázemí, to je 
právě ta podpora města, kterou by město mělo dělat. Bez aktivního přístupu 
města by tato hala vznikala podstatně déle. Váží si také přístupu Rady Kraje 
Vysočina, poděkoval panu náměstkovi hejtmana p. Kuklovi. 
 
Zastupitelstvo hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
1. Zastupitelstvo města částečně revokuje usnesení č.j. 12/2016/MST/6 ze 

dne 25.2.2016 v části výše procentního plnění a tím i výše finančních 
prostředků, poskytnutých městem na výstavbu tělocvičny pro Gymnázium 
Žďár nad Sázavou a Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu 
Žďár nad Sázavou s tím, že výše 37 % , tj. podíl až do výše 15 mil. Kč se 
mění na 33 %, tj. podíl až do výše 23 mil. Kč, a to z důvodu navýšení 
předpokládaných nákladů na výstavbu tělocvičny. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci, která bude 
uzavřena mezi Krajem Vysočina, IČO 708 907 49, se sídlem v Jihlavě, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava a městem Žďár nad Sázavou v předloženém 
znění. 

 
Hlasování: Pro 24, proti 0 zdrž. 1 

 
 

9. Mat. 30/2018/Pol./11 
Nákup panoramatického RTG, návratná finanční výpomoc 
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Materiál uvedla Ing. Komínková a seznámila s důvody nákupu nového 
panoramatického RTG. PO Poliklinika nemá finanční zdroje na pokrytí celé částky 
tohoto přístroje, proto žádá zřizovatele o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
ve výši 600.000,-Kč se splatností 10 měsíců. 
 
 
Ing. Zvěřinová: 
- Uvedla, že 5.9.2018  zasedal finanční výbor a tuto žádost doporučil ke 

schválení 
 

p. Zrůst  

- považuje to za rozumnou investici a podporuje to. 
 

MUDr. Černý 

- poděkoval za dobrou  spolupráci s p. ředitelkou PO Poliklinika 
 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí návratné finanční 
výpomoci ve výši 600.000,- Kč se splatností do 31.12.2019 Poliklinice Žďár 
nad Sázavou, příspěvkové organizaci. 
 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 
 

10. Mat. 30/2018/POMŠ/12 
PO MŠ Žďár nad Sázavou – návratná finanční výpomoc 
Materiál uvedla p. ředitelka PO MŠ Mgr. Iveta Klusáková, objasnila důvod,  
proč žádá o návratnou finanční výpomoc. PO MŠ podala žádost o dotaci 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  - Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Projekt 
bude realizován od 1.9.2018, první zálohovou platbu PO MŠ očekává 
v březnu 2019. Do té doby bude výdaje projektu hradit částečně z vlastních 
zdrojů, část výdajů by byla hrazena z prostředků návratné finanční výpomoci.  
 
Ing. Zvěřinová – za Finanční výbor ZM uvedla, že tento materiál FV  doporučil 
ke schválení. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dohodu o návratné finanční 
výpomoci pro PO MŠ dle předloženého návrhu (příloha č. 1). 
 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
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11. Mat. 30/2018/OF/4 
Rozpočtové opatření č. 5/2018 
S materiálem seznámila vedoucí OF Bc. Vácová. V materiálu je obsažena 
návratná finanční výpomoc pro PO Poliklinika. Seznámila ZM s dodatkem 
k rozpočtovým opatření č. 5/2018. Dnes byla schválena návratná finanční 
výpomoc pro PO MŠ schválena, je nutné toto zapracovat do návrhu usnesení. 
Tato finanční návratná výpomoc pro PO MŠ hrazena ve výši 200 tis. Kč 
z revitalizace zeleně – na této položce je v tuto chvíli vyšší zdroj než je 
potřeba na základě výběrového řízení. 
 
Ing. Zvěřinová uvedla, že předložené rozpočtové opatření č. 5/2018 bylo 
Finančním výborem ZM doporučeno ke schválení. 
 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení navrženého usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 
vč. poskytnutí návratné finanční výpomoci PO MŠ a vč. dodatku 
 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Různé  
 

Ing. Zvěřinová: 

- Poděkovala všem členům finančního výboru za dobrou práci. 
 

Bc. Bárta: 

- Za TOP 09 poděkoval za spolupráci v minulých 4 letech, která nebyla 
nebyla jednoduchá a byla taková jaká byla. Chce poděkovat těm, kteří měli 
schopnost naslouchat a řešit věci s grácií a tím pomohli našemu městu- 

- Děkuje zaměstnancům úřadu, tajemníkovi, vedoucím odborů za 8 let 
spolupráce.  Osobně se  rozhodl, že již nebude kandidovat do příštího 
zastupitelstva města. 

 

Ing. Novotný: 
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- Poděkoval za klub ČSSD  celému úřadu, úředníkům, ředitelům PO za 
spolupráci za dobře odváděnou práci, úřad dostává ocenění, dělá svoji 
práci dobře, směrování městského úřadu je správné. 

- V zastupitelstvu je to komplikovanější. To jak svoji roli plnili  zastupitelé, to 
zhodnotí voliči v nadcházejících volbách. 

- Popřál všem hodně úspěchů a vše nejlepší 
 
 

Ing. Stoček: 

- Poděkování za klub KSCM celému kolektivu – RM, ZM a na druhé straně 
celému aparátu v čele s p. tajemníkem za uplynulou čtyyřletou spolupráci.  

 

Ing. Zlesák: 

- Za hnutí ANO 2011 poděkoval všem 27 zastupitelům, všech si váží za 
práci pro město, to je obdivuhodné. Vyjádřil obdiv vedoucím odborů a 
ředitelům PO, poděkoval všem dobrým úředníkům MěÚ, poznal zde 
opravdu profesionálnost, poděkoval radním za spolupráci, pracovitou 
atmosféru.  
 

 

Ing. Mrkos: 

- Poděkoval za ŽĎÁR ŽIVÉ MĚSTO kolegům zastupitelům za spolupráci, 
zaměstnancům MěÚ  za profesionální a skvělý přístup, rovněž tak i PO. 
Oceňuje i přes komplikovanost mezilidských vztahů a historii, že se vždy 
našla společná řeč  a vyslovuje přání, aby i budoucí ZM a RM navázala na 
výsledky a na to, co se povedlo v tomto volebním období. 

 

 

Ing. Klement. 

- Poděkování za klub KDU-CSL všem zde přítomným i těm, kteří vykonávají 
a svých referentských pozicích svoji činnost, všem odborům a  PO. 
Poděkoval  všem kolegům  radním, poděkoval za zvolení do této funkce 
před 4 roky. Poděkoval členům ZM, kteří nesedí v RM, za náročnou práci. 
Všichni to dělali pro město a pro občany a děkuje těm, kteří aktivně 
přistoupili  k práci pro občany,  za jejich úsilí. Popřál všem hodně zdraví. 

 

MUDr. Černý: 

- Poděkoval za klub ODS svým spoluradním za respekt a úctu Je 
přesvědčen, že každému radnímu šlo o prosperitu tohoto města. 
Poděkoval všem zastupitelům dobré vůle i opozičním, dále úřadu a 
ředitelům PO. Všem popřál pevné zdraví 
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Mgr. Brychta. 

- Poděkoval za sebe nezařazeného zastupitele, váží si zkušenosti 
z působení 24 let v zastupitelstvu, poslední 4 roky v pozici opozičního 
zastupitele, přináší mu to obohacení, když pomáhá řídit věci veřejné. 
Poděkování ředitelům PO, speciální poděkování všem zaměstnancům 
MěÚ v čele s panem tajemníkem, pracují obdivuhodně, perfektně,  
dlouhodobě  velice dobře a docílili tak  ocenění, která Městský úřad Žďár 
nad Sázavou pod vedení pana tajemníka Ing. Jana Havlíka dlouhodobě 
získává na krajské i celorepublikové úrovni. To je práce úředníků, hlavně 
jejich šéfa, který je vede a jde jim příkladem. Poděkoval panu tajemníkovi 
za jeho velmi dobrou práci. 

 

p. tajemník Ing. Havlík: 

- poděkoval všem i těm, kteří si to nepřejí a nebo těm, kteří  mají pocit, že jeho 
poradní hlas byl němý. Nikdy svůj hlas nezvedal v okamžiku, kdy to nebylo potřeba, 
v okamžiku, kdy nebyl přesvědčen o tom, že to co říká, je potřebné pro rozhodování 
zastupitelů, mnohdy k vyvarování se věcí, které mohly mít i dalekosáhlé následky. 
Jeho rozhodnutí kandidovat bylo těžké a důsledkem toho, co za poslední 4 roky zažil 
až druhotné bylo rozhodnutí, jakým způsobem skončí. Zvolil možná to těžší, 
nevděčnější, ale aktivní a doufá, že pokud bude v ZM, tak že se zakopají válečné 
sekery, zapomene se osobní animozity, které ovládly toto zastupitelstvo, protože 
předtím zažil 4 zastupitelstva, ale to co se odehrálo v těchto 4 letech už minimálně 
nepotřeboval zažít. Poděkoval všem za spolupráci, všem kolegyním, všem ředitelům 
a těší se na spolupráci. 

 

p. starosta. 

- závěrečné slovo starosty, poděkoval za práci pro toto město v tomto volebním 
období. Jeho nástup nebyl lehký a nebyl mu nějakým zvláštním způsobem usnadněn 
ze strany těch, kteří ve vedení města předtím působili. Nicméně časem emoce 
opadly a začalo se jednat a  ZM končí jako ZM dělné. Povedlo se toho mnoho, do 
realizace se poslaly projekty, které byly připraveny právě z minulého volebního 
období a dále se pokračovalo v rámci kontinuity. Město se soustředilo na řadu věcí, 
obrovským způsobem akcelerovala oblast bydlení, v průběhu tří let bude na Klafaru 
180 bytů nebo RD, je připraveno 9 pozemků pro bytové domy, aby přibývali občané 
ve ZR. Hledají se další lokality pro bytovou výstavbu.. Důležitá byla oblast dopravy, 
byly připraveny koncepční dokumenty, již byl dnes zmiňován obchvat, jdou do 
realizace křižovatky, podařilo se řešit i parkování, které ale bude město trápit i 
v budoucnu. Pokračovalo se ve smysluplné obnově centra města, arch. soutěž 
Nádražní, nezapomínalo se ani na obnovu sídlišť – Vysočany, Vodojem. Povedlo se 
toho spoustu, přibyly nové akce města, investice do infrastruktury – městské divadlo, 
kino. Nezapomínalo se na sport – realizuje se zázemí pro fotbal, tenis, ovál, hřiště u 
4.ZŠ apod. Po dlouhé době se začaly místní části města brát jako skutečný partneři 
tohoto města, vznikl dotační mechanismus jak podpořit kulturní, sportovní a 
společenskou činnost, na městě byl místním částem zřízen partner, který se o ně 
nějakým způsobem stará. Samozřejmě v tomto období se řada projektů připravovala, 
v posledním roce akcelerace – částka dotací je vyšší než 50 mil. Kč v tomto roce. 
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Upravily se některé vnitřní procesy v rámci fungování rady města a ZM v rámci zásad 
transparentnosti, zmodernizovalo se řízení příspěvkových organizací. Jsou ale i věci, 
které se nepovedly – viz výběr firmy na sečení, kapacity firmy byly nedostatečné, 
letos se muselo přistoupit k vypsání nového výběrového řízení. 

- poděkoval všem zastupitelům, kteří se aktivně podíleli na práci pro město, kteří 
využili čas tohoto volebního období k tomu, aby naplňovali svůj volební program. 
Nehleděl nikdy na „barvu dresu“ a že mu šlo vždy o dobrá řešení pro toto město. 
Někdo sáhl spíše ke kritickému pohledu hodnocení, které z jeho pohledu nebylo vždy 
příjemné, ale to zhodnotí občané ve volbách. Popřál příštímu starostovi či starostce 
minimálně tak dělnou RM jako byla dosud. Rada města mu byla oporou v jeho funkci 
a samozřejmě i řada zastupitelů, kteří fungovali podobně.  Poděkoval za fungující 
úřad lemovaný řadou dobrých hodnocení, ale u ceny  Přívětivý úřad záleželo hodně i 
na zastupitelích v oblasti kritérií této soutěže, zda budou  zastupitele odvážní a 
ztransparentní  fungování úřadu.   Povedly se koncepční věci, územní plán, strategie, 
zlepšila se komunikace s občany.  Příštímu starostovi dále přeji fungující úřad, 
nejbližší spolupracovníky, o které se může skutečně opřít a samozřejmě, aby 
naslouchal všem zastupitelům bez ohledu „barvy dresu“.  Uvedl, že je  připraven své 
znalosti a zkušenosti předat těm, kteří o to budou mít zájem, velký důraz klade na 
kontinuitu rozvoje města bez ohledu toho, kdo je ve vedení. Do příštího období má 
město velké výzvy – ČOV, uložení KO, je připraveno propojení Brněnská - Jihlavská, 
zastavit úbytek obyvatel města podporováním nových příležitostí bydlení. Poděkoval 
všem, kteří aktivně pracovali v komisích a výborech, poděkoval všem zaměstnancům 
MěÚ a všem zaměstnancům příspěvkových organizací a organizačních složek a také 
poděkoval všem aktivním občanů, kteří přispívali svými podněty k tomu, aby se naše 
město posunovalo dál. Popřál všem především zdraví, štěstí a úspěchy v profesním i 
rodinném životě a ještě jednou všem poděkoval za spolupráci. 

 

Pan starosta ukončil 30.zasedání zastupitelstva města v 20:15. 

 

 
 

 

     Mgr. Zdeněk Navrátil v. r. 
             starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: I.Bublánová 


