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Město Žďár nad Sázavou 

ZÁZNAM 
ze 3. zasedání Zastupitelstva města  

Žďáru nad Sázavou konaného dne 7. února 2019 v 16:00 
v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 

 

Pan starosta města Ing. Martin Mrkos, ACCA  zahájil 3. zasedání Zastupitelstva 
města Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z ustavujícího zasedání ZM 
byl ověřen a proti zápisu z 2. zasedání ZM nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis 
vč. písemných materiálů z ustavujícího zasedání 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 3. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je 18 
(v průběhu zasedání celkový počet zastupitelů 21) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.   
 

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

omluvili tito členové zastupitelstva města:  

pan Mgr. Luboš Straka – dostaví se později, cca v 17:00 – služební cesta  
pan Ing. Petr Stoček– dostaví se později, účast na vernisáži výstavy Hoříme hokejem 
pan Bohumil Trávník - dostaví se později, účast na vernisáži výstavy Hoříme 
hokejem 
paní MUDr. Beata Bílková – zdravotní důvody 
pan Michal Hubert Zrůst – zdravotní důvody 
pan Ing. Jan Havlík, MPA – zdravotní důvody 
 

Z dnešního zasedání zastupitelstva se dále omluvili: 

Paní ředitelka PO Poliklinika Ing. Ilona Komínková – dovolená 

Pan ředitel PO Sociální služby města Mgr. Václav Šerák- zdravotní důvody 

Pan ředitel PO SPORTIS MVDr. Vladimír Kovařík 

Paní ředitelka PO ZUŠ Mgr. Dana Foralová – zdravotní důvody 

Vedoucí RgM pan Zdeněk Málek – zdravotní důvody 
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Pan starosta navrhl členy návrhové komise dnešního zasedání a to: 
p. Rostislava Dvořáka a p. Ing. Vladimíra Novotného 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

p. Mgr. Jaromíra Brychtu, p. Mgr. Zbyňka Vintra 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 

p. starosta:  

- podal návrh na doplnění  programu o bod  Oprava místní komunikace ulice 
Strojírenská – dotace, písemný materiál č. 3/2019/ORUP/STA/7 – materiál obdrželi 
zastupitelé dnes elektronicky a zároveň jim byl rozdán přímo na dnešním zasedání.  
Pan starosta navrhl tento bod zařadit jako bod č. 7, bod Různé bude bod č. 8. 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo o programu 3. zasedání vč. doplnění 
dle předloženého návrhu. 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 

Schválený program 3. zasedání zastupitelstva města: 

1. Zřízení výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování 
jeho členů   

2. Majetkoprávní jednání      
3. Zastupování města v LDO Přibyslav    
4. Dotační program „Obnova kulturních památek a arch. cenných staveb“ - 

vyhodnocení  
5. Revokace usnesení č. j. 1/2018/ORÚP/4    
6. Návrhy na pořízení změny ÚP č. 2   
7. Oprava místní komunikace ul. Strojírenská - dotace   
8. Různé 

 
1. Mat. 3/2019/ŠKS/1 

Zřízení výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování 
jeho členů 
Komentář podala vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Lučková. Uvedla, 
že v souladu se schválenými Pravidly pro udělování ceny města Žďáru nad 
Sázavou (schváleny v ZM 17.12.2015) a Jednacím řádem „Výboru“ je ZM 
předkládán nový návrh na zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru 
nad Sázavou a dále návrh na jmenování p. PhDr. Zdeňka Kulhánka do funkce 
předsedy „Výboru“ a návrh na zvolení devíti členů „Výboru“ – Ing. Karolína 
Klusáčková (ŽŽM), Rostislav Dvořák (KDU-ČSL), Jiří Beránek (ANO), Mgr. 
Jaromír Brychta (Změna 2018), Ing. Dagmar Zvěřinová (ČSSD), Ing. Petr Stoček 
(KSČM-SPOZ), MUDr. Marie Košťálová (ODS), Ing. Miloslav Sláma (TOP 09 a 
Svobodní). 
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Dále Mgr. Lučková uvedla, že na ocenění města byli nominování 3 občané – p. 
Vilém Frendl, p. Miloslav Lopaur, p. Irena Holoubková. 
 
K tomuto bodu nebyla diskuse. 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou zřizuje Výbor pro udělování ocenění 
města Žďáru nad Sázavou v počtu devíti členů. 
 
Zastupitelstvo města rozhoduje, že předseda a členové Výboru pro udělování 
ocenění města Žďáru nad Sázavou budou voleni veřejným hlasováním. 
 
Zastupitelstvo města volí do funkce předsedy Výboru pro udělování ocenění 
města Žďáru nad Sázavou pana PhDr. Zdeňka Kulhánka. 
 
Zastupitelstvo města volí tyto členy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru 
nad Sázavou: 
Paní Ing. Dagmar Zvěřinovou, pana Ing. Petra Stočka,  
pana Mgr. Jaromíra Brychtu, paní MUDr. Marii Košťálovou, 
paní Ing. Karolínu Klusáčkovou, pana Rostislava Dvořáka, 
pana Jiřího Beránka a pana Ing. Miloslava Slámu. 
       

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 

  

Bezprostředně po hlasování bylo zjišťěno, že p. MUDr. Bělohlávková omylem 
hlasovala z hlasovacího zařízení PaedDr. Ptáčka, který není zatím přítomen, pan 
starosta prohlásil předchozí hlasování za zmatečné a zastupitelstvo města 
hlasovalo znovu o předloženém návrhu usnesení: 
MUDr. Bělohlávková omylem hlasovala z hlas. zařízení dr. Ptáčka. 
 
Pan starosta prohlásil hlasování za zmatečné, bylo hlasováno znovu o 
předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou zřizuje Výbor pro udělování ocenění 
města Žďáru nad Sázavou v počtu devíti členů. 
 
Zastupitelstvo města rozhoduje, že předseda a členové Výboru pro udělování 
ocenění města Žďáru nad Sázavou budou voleni veřejným hlasováním. 
 
Zastupitelstvo města volí do funkce předsedy Výboru pro udělování ocenění 
města Žďáru nad Sázavou pana PhDr. Zdeňka Kulhánka. 
 
Zastupitelstvo města volí tyto členy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru 
nad Sázavou: 
Paní Ing. Dagmar Zvěřinovou, pana Ing. Petra Stočka,  
pana Mgr. Jaromíra Brychtu, paní MUDr. Marii Košťálovou, 
paní Ing. Karolínu Klusáčkovou, pana Rostislava Dvořáka, 
pana Jiřího Beránka a pana Ing. Miloslava Slámu. 
 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 
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2. Mat. 3/2019/OP/2 
Majetkoprávní jednání 
Materiál uvedla vedoucí majetkoprávního odboru JUDr. Prokopová. Rada města 
předložené body projednala a doporučila ZM k odsouhlasení. Paní JUDr. 
Prokopová podala k jednotlivým předloženým bodům komentář. 
 
K předloženým bodům nebyla diskuse. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o jednotlivých návrzích usnesení majetkoprávních 
jednání: 
 
a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 

města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. M. a I. P.  (SJM), oba 
ZR 3, a to p. č. 8037/30 – orná půda ve výměře 426 m2 v k. ú. Město Žďár, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec 
Žďár nad Sázavou, určeného pro výstavbu řadového rodinného domu 
v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 8 - v souladu s Pravidly postupu při 
prodeji pozemků pro řadové rodinné domy v lokalitě Klafar III a Závaznými 
regulativy pro výstavbu řadových rodinných domů Klafar III.  

- za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem 1.299.300 Kč 
včetně DPH. 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, 
a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to části p. č. 8037/2 – orná 
půda ve výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), 
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 vybudování nové trafostanice, která bude 
novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar III ve Žďáře nad Sázavou 
zásobovat elektrickou energií s tím, že přesná výměra bude určena po 
zaměření oddělovacím GP. 

- za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků v souvislosti 
s přípravou budoucí bytové výstavby v rozvojovém území lokality Klafar, ZR 3, 
a to p. č. 7968 – orná půda ve výměře 11 774 m2 v k. ú. Město Žďár, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3206, 
obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví p. K. P. ZR za část 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 dle 
zhotoveného GP č. 872-139/2018 ze dne 4.1.2019 pro rozdělení pozemku 
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z pův. pozemku p. č. 774/44 - orná půda odděleného dílu ve výměře 2 927 m2, 
nově označeného jako p. č. 774/98 – orná půda ve výměře 2 927 m2 v k. ú. 
Zámek Žďár s tím, že rozdíl 8 847 m2 ve výměře směňovaných pozemků bude 
městem doplacen 

- doplatek za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 
4.423.500 Kč. 

Hlasování: Pro 19, proti 0 zdrž. 0  

d)  

1. Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení ZM ze dne 8. 2. 2018 v níže 
uvedeném znění: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Ing. 
L. K. Račín, a to části p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha a části p. č. 147/5 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, zapsaných 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8197, obec Žďár nad Sázavou 
v k. ú. Město Žďár za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p.č. 
119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace v celkové výměře cca 22 m2, 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 v k. ú. Město Žďár – za účelem 
majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou 
stavbou investora města Žďáru nad Sázavou „Přechod pro chodce, chodník, 
veřejné osvětlení ul. 1. máje, Žďár nad Sázavou 3“. 

Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím 
GP. 

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

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků – dle GP č. 
4404-98/2018 ze dne 24. 1. 2019 pro rozdělení pozemku ve vlastnictví Ing. L. K. 
Račín, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8197, obec 
Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to z části p. č. 147/4 – ostatní plocha, 
jiná plocha odděleného dílu „e“ ve výměře 3 m2 a z části p. č. 147/5 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace  odděleného dílu „d“ ve výměře 11 m2 – oba nově 
sloučeny do p. č. 147/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře 15 
m2 v k.ú. Město Žďár (přičemž rozdíl 1 m2 vznikl zaokrouhlením nových výměr dle 
bodu 14.7b přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.) za pozemky ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 
1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 4404-98/2018 pro 
rozdělení pozemku z části p. č. 119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
odděleného dílu „g“ ve výměře 14 m2 a z části p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace odděleného dílu „f“ ve výměře 9 m2 - oba tyto díly sloučeny nově do 
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p. č. 147/6 – ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře 23 m2 v k. ú. Město 
Žďár v souvislosti s realizovanou stavbou investora města Žďáru nad Sázavou 
„Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení ul. 1. máje, Žďár nad Sázavou 
3“.  

Rozdíl výměry 8 m2 směňovaných pozemků bude p. K. městu doplacen ve výši 
900 Kč/m2 (bez DPH – osvobozené plnění), tj. celkem 7.200 Kč (bez DPH – 
osvobozené plnění). 

       Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar – bezúplatné nabytí 
pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – 
příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 
13000 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 7729/2 - ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře 197 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou – za 
účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku účelové komunikace 
k lesním pozemkům ve vlastnictví města v lokalitě „za Žďasem“ pro stavební 
úpravy cesty k Radonínu. 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
      
f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví 

města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví paní MUDr. S. U. Příbram a to p. č. 
9054 – orná půda ve výměře 3 453 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3394, obec Žďár nad 
Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 
a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny 

- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem 1.208.550 Kč 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KARPATIAN STAV 
PRAG s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to 
p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 250 m2 v k. ú. Stržanov, 
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 získání pozemku – zahrady okolo domu 
v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu RD č.p. 33 na p. č. 82 
v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení na sousedních 
pozemcích ve vlastnictví žadatele (dále jen stavba) 
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem 175.000 Kč + 
platná sazba DPH. 
Toto usnesení pozbývá platnosti v případě, že pravomocné povolení stavby 
nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2019.    

       Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 



7 
Záznam ZM 3 

h) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje do doby dořešení žádosti o 
rozšíření sídliště ZR 7 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 částí p. č. 4669/1 – ostatní 
pl., jiná plocha ve výměře cca 600 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město 
Žďár – za účelem výstavby RD. 

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 1 
 

i) 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. 50 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2 
v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem vjezdu na pozemek 
p. č. 41 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1, v souvislosti 
s přípravou novostavby RD na pozemcích ve vlastnictví fyzické osoby. 
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 
 

3. Mat. 3/2019/OP/3 
Zastupování města v LDO Přibyslav 
Komentář podala JUDr. Prokopová. V souladu s projednáním ve vedení města je 
pro další volební období navrhována jako zástupkyně města v Lesním družstvu 
obcí Přibyslav 
Pan starosta poděkoval Mgr. Navrátilovi za práci v předchozím volebním období 
v zastupování města v LDO Přibyslav. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
1. Zastupitelstvo města ruší panu Mgr. Zdeňku Navrátilovi pověření ze dne 18.12.2014 

k zastupování města Žďáru nad Sázavou v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 
Přibyslav, IČO 64259773, a to ke dni 10.2.2019.  

Zastupitelstvo města vyslovuje poděkování panu Mgr. Zdeňku Navrátilovi za práci 
vykonanou pro město Žďár nad Sázavou v Lesním družstvu obcí Přibyslav. 

2. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostku města paní Mgr. Ludmilu Řezníčkovou 
zastupováním města Žďáru nad Sázavou v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 
Přibyslav, IČO 64259773, a to s účinností od 11.2.2019. 

 
Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 

 
4. Mat. 3/2019/ORÚP/4 

Program Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb – 
vyhodnocení 
Materiál uvedla vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Ing. Škodová. 
 
K tomuto bodu nebyla diskuse: 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
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Zastupitelstvo města schvaluje vyhodnocení žádostí podaných v rámci dotačního 
programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, 
dle předloženého materiálu, včetně subjektů a výše dotace a schvaluje 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 

5. Mat. 3/2019/ORÚP/5 
Revokace usnesení č. j. 1/2018/ORÚP/4 
Materiál uvedla vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Ing. Škodová. 
 
K tomuto bodu nebyla diskuse: 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva 
města ze dne 22.11.2018, č. j. 1/2018/ORÚP/4 a to v části „sídliště“ a „Žďár n. 
S.“, na nové znění: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název nové 
části obce Žďár nad Sázavou 8. 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 

6. Mat. 3/2019/ORÚP/6 
Návrhy na pořízení změny ÚP č. 2 
Materiál uvedla vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Ing. Škodová. 
 
Mgr. Navrátil: 

• Navrhuje, aby se o jednotlivých návrzích změn územního plánu hlasovalo 
samostatně. 

 
Hlasování o návrhu Mgr. Navrátila: 

Zastupitelstvo města bude hlasovat o jednotlivých bodech návrhu na pořízení 
změny ÚP č. 2 samostatně. 

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 3 

Zastupitelstvo města hlasovalo o jednotlivých návrzích změny územního plánu – 
o každém návrhu samostatně: 

Zastupitelstvo města po projednání:  

• Schvaluje návrh č. 1 na pořízení změny č. 2 územního plánu  Žďáru n. S. 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

 
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 4 

• Schvaluje návrh č. 2 na pořízení změny č. 2 územního plánu  Žďáru n. S. 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

 
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

• Schvaluje  návrh č. 3 na pořízení změny č. 2 územního plánu  Žďáru n. S. 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 
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• Schvaluje návrh č. 4 na pořízení změny č. 2 územního plánu  Žďáru n. S. 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

 
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

• Neschvaluje návrh č. 5 na pořízení změny č. 2 územního plánu  Žďáru n. S. 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

 
Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 
 
 

 
7. Mat. 3/2019/STAR/7 

Oprava místní komunikace, ul. Strojírenská – dotace 
Materiál uvedla vedoucí ORUP Ing. Škodová. 
 
K tomu bodu nebyla diskuse. 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na Opravu místní 
komunikace, ul. Strojírenská, do programu MMR Podpora obcí s více než 10 000 
obyvateli, podprogram DT 117D8230A – Podpora obnovy místních komunikací. 
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

8. Různé 
 
p. starosta: 
- Poděkování všem  zastupitelům za aktivní přístup a účast na semináři ZM 

31.1.2019. Další zasedání ZM se uskuteční 14.3.2019 v 16:00 h – změna 
termínu, původní termín 21.3.2019.  

 
Ing. Novotný: 

- Dotaz k usnesení ze 7. schůze rady města – bod Různé – citoval usnesení: 
„Rada města ukládá představitelům města řešit nekompetentní jednání 
tajemníka MěÚ Ing. Jana Havlíka, MPA s cílem zamezení vzniku škod.“ 
K tomuto bodu nebyl žádný materiál, požádal proto o vysvětlení usnesení. 
Dotázal se o jaké představitelé se jedná, jak byl myšlen pojem představitel,  
dále o jaké škody se jedná, o jakou výši škod se jedná. 

Ing. Zlesák: 

- Podal komentář k tomuto usnesení – uvedl, že toto usnesení je formulováno 
obecně a to proto, že na více radách se touto záležitostí zabývali. Další důvod 
obecné formulace je ten, aby nedošlo k poškození dobrého jména kolegy 
zastupitele Ing. Havlíka. 
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Ing. Novotný: 

- Uvedl, že odpověď Ing. Zlesáka ho neuspokojuje. Chce vědět, kdo jsou ti 
představitelé – požaduje specifikovat tento výraz. Vrcholným orgánem je 
zastupitelstvo, dalším orgánem je rada  - požaduje specifikovat představitele, 
které rada pověřila.  Když rada nechce poškozovat jméno kohokoliv, tak má 
požadavek jako zastupitel města na informace o této škodě a o jakou výši se 
jedná, chce vědět, oč se jedná. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že i Ing. Novotný je představitel města a pokud bude vznikat škoda či 
možné nekompetentní jednání, tak i Ing. Novotný by měl zasáhnout. 
Samozřejmě se nebrání diskusi z důvodu ochrany dobrého jména kolegy 
zastupitele Havlíka v uzavřenějším kruhu. 

Ing. Novotný: 

- požaduje vyjádření k tomuto usnesení písemně – o jaké nekompetentní 
jednání se jednalo, o jaké škody se jedná nebo by se mohlo jednat a o jakou 
výši škody. Uvedl, že jen tak vydat takové usnesení, není dobré. Rada nemá 
co ukládat jemu jako představiteli, pokud tedy on má být tím představitelem. 
Dotázal se, komu rada uložila – kdo je ten kompetentní představitel – to rada 
města přece musí vědět, koho tím myslela. 

Ing. Zlesák: 

- uvedl, že rada je suverénní orgán a může se usnést na čemkoli a o čemkoli. 
V usnesení není řečeno, že je uloženo zastupiteli, je tam napsáno, že rada 
města ukládá představitelům města – tzn. těm kompetentním představitelům 
města, kteří mají řešit nekompetentní jednání tajemníka MěÚ Ing. Jana 
Havlíka, MPA s cílem zamezit vzniku škod. Není ani řečeno, že vznikla škoda. 
Dále uvedl, že usnesení je formulováno správně a v souladu se zákonem o 
obcích. 

- Doplnil, že pan starosta slíbil, že informaci poskytne písemně. Souhlasí s tím, 
že zastupitel má mít tuto informaci. Představitelé města jsou představitelé 
města, kteří toto mají ze zákona řešit, bude odpovězeno písemně. Ke škodám 
uvedl, že je tam uveden možný vznik škod, není řečeno, že škoda byla  
způsobena. 

Mgr. Brychta: 

- Měl stejný dotaz k usnesení rady města ze 7. schůze – bod Různé – viz dotaz 
p. Ing. Novotného. Uvedl, že nechápe, co zde bylo řečeno, nepochopil to. 
Počká si na písemnou odpověď. Dále konstatoval, že toto chápe jako snahu o 
poškození p. Ing. Havlíka, který tento úřad za 21 let vybudoval a mimo jiné 
získal i tuto budovu, ve které sídlí MěÚ. Budovu po zrušení okresních úřadu 
získaly pouze 3 města a to Karlovy Vary, Třebíč a Žďár nad Sázavou a 
zasloužil se o to tajemník Ing. Havlík svou iniciativou.  
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- Dále vyjmenoval všechna ocenění, která MěÚ získal pod vedením tajemníka 
Ing. Havlíka.  

- Uvedl, že usnesení rady města chápe jako snahu o poškození jména p. Ing. 
Havlíka. Dále uvedl, že vyjádření Ing. Zlesáka o uchránění dobrého jména, je 
lež a nebo to mělo být uvedeno v uvozovkách tak, jak na minulém zasedání 
ZM Ing. Zlesák zdůvodnil, že cokoli je dáno dle tiskového zákona do uvozovek 
a nikdo není jmenován, tak se může klidně napsat cokoli. Mgr. Brychta 
konstatoval, že tedy i lež v uvozovkách není trestná. Dále uvedl, že to ale zní 
podivně z úst zákonodárce, poslance Parlamentu. 
 

- k zimní údržbě – uvedl, že byl pověřen zaměstnavatelem, kolegy učiteli, 
zástupci rady studentů i zaměstnanci školy k objasnění špatné zimní údržby ve 
městě.  Požaduje reakci vedení města, příslušných vedoucích odborů i 
dodavatelské firmy pana Pitky. Pan Pitka prý byl na dnešní zasedání pozván 
k objasnění situace. Firma STAKO pana Pitky vyhrála výběrové řízení 
s nejnižší cenou. Uvedl, že vždy, když byla kalamita, se přidávaly finance na 
zimní údržbu – neví, zda tomu tak bylo i v současnosti. Uvedl, že za nejnižší 
vysoutěženou cenu  - ať je to zakázka na sečení nebo na zimní údržbu – nelze 
reálně tyto práce provést. 

- Dále se vyjádřil k rozhovoru na iDNES – rozhovor stávajícího starosty a 
bývalého starosty. V tomto rozhovoru se ho dotkla osobně jedna věc a bude na 
to reagovat i ve sdělovacích prostředcích. Citoval vyjádření bývalého starosty  
Mgr. Navrátila tohoto rozhovoru: „ …Nedávno jsme jezdili dvě hodiny po městě 
a bavili se o strategických věcech, které přesahují jedno volební období. 
Takhle by to mělo být vždycky. Před čtyřmi roky jsem dostal klíče, ale bez toho, 
že by byl zájem město postupně předávat.“- konec citace. K tomuto vyjádření 
Mgr. Brychta uvedl, že sám v lednu 2015 vyzval Mgr. Navrátila k tomu, aby 
objeli město i s p. Klementem. První objížďka města byla koncem ledna 2015 
cca tříhodinová, další byla v únoru tříhodinová a další v březnu opět 
tříhodinová. Minimálně 9-10 hodin se věnoval panu starostovi Navrátilovi a 
panu místostarostovi Klementovi s tím, že jim vysvětloval ve všech částech 
města, co je rozpracováno, v čem je potřeba pokračovat, co bylo dokončeno. 
Uvedl, že je prosil, aby pokračovali dále v již připravených akcích, což se stalo 
– akce park U Ivana, kino Vysočina, divadlo, skateboardové rampy, šatny pro 
tenis a fotbal, hřiště za 4. ZŠ a za průmyslovkou atd. – to bylo již z minulého 
období připraveno, takže se to dodělávalo. Uvedl, že na jaře 2015 byl společně 
s tehdejším vedením města v Praze – jednání ohledně fa Cooper, která měla 
zájem o výstavbu dalšího provozu ve ZR, jednali s šéfem Czechinvestu p. 
Piechou, s p. Pokorným vedoucím průmyslových zón, s p. Adámkem vedoucím 
hornictví a vedoucím financí panem Hánou. Toto jednání trvalo cca 3 hodiny a 
se jmenovanými se radili, jak na to, aby se do ZR dostala výstavba dalšího 
provozu firmy Cooper vč. dotací atd. Nakonec Cooper stavěl v Bystřici nad 
Pernštejnem.  

- Uvedl, že se proto ohrazuje proti tvrzení ve výše uvedeném článku, článek má 
nakopírovaný a může ho dát zastupitelům k dispozici. 
 

 



12 
Záznam ZM 3 

Pan starosta v průběhu příspěvku Mgr. Brychty upozornil Mgr. Brychtu na překročení 
limitu pro diskusní příspěvek. 

MUDr. Černý: 

- Požádal předsedajícího zasedání, aby byl dodržován jednací řád zastupitelstva 
a čas pro diskusní příspěvky – limit je 5 minut. 

Ing. Zlesák: 

- Upozornil, že žijeme v právním státě a kdokoli má využít zákony této země a 
ohradit se, pokud vznikl nějaký přečin. Předmětné usnesení je de jure i de 
facto správně. 

Paní místostarostka Mgr. Řezníčková: 

- K zimní údržbě – uvedla, že pozvala majitele dodavatelské firmy STAKO p. 
Ing. Pitku na 17:00.  

Pan Ing. Pitka se dostavil na zasedání zastupitelstva města. 

Mgr. Brychta: 

- zopakoval dotazy na Ing. Pitku – jak z pohledu Ing. Pitky probíhá zimní údržba, 
zda je dostatek finančních prostředků, zda je cena, kterou vysoutěžil na tuto 
údržbu, dostatečná, zda dostal šanci na řešení mimořádných událostí, jak to p. 
Pitka vidí v porovnání s minulými roky, jak je p. Pitka spokojen s nynější smlouvou 
na zimní údržbu komunikací města. Zároveň poděkoval p. Pitkovi za údržbu města 
v minulých letech.  

Ing. Zvěřinová: 

- dotázala se jaký rozdíl vidí Ing. Pitka oproti minulým obdobím v zimní údržbě, zda je 
jiný systém, zimy bývaly i větší než letos a zvládalo se to. Každý rok, když bylo více 
sněhu, se povolávaly stavební firmy na výpomoc v zimní údržbě – jak je to letos? 
Některé stavební firmy ji kontaktovaly s obavou, zda dostanou za letošní výpomoc 
zaplaceno, dotaz na představitele města i pana Pitku, zda za tyto práce stavební 
firmy dostanou zaplaceno.  

p. Ing. Pitka: 

-  uvedl, že firmy si najal on – faktury jdou na jeho firmu a on je bude přefakturovávat 
městu, je to odsouhlaseno p. Kasperem. V minulosti se také najímaly stavební firmy 
na výpomoc, letos byly využity veškeré možnosti – najímal firmy Procházka, VHS, 1. 
Plynařská, Vodohospodářské stavby, fa Galuška.   
- co se týká nové smlouvy – věděl od začátku, že pokud přijde větší zima a kalamita, 
že ta smlouva není dobře na větší zimu postavená. Smlouva je okopírovaná z jiných 
krajů a ani tam dobře nefungovala dle jeho informací. 
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Ing. Klement: 

- uvedl, že z úst p. Brychty a p. Pitky vyznívá, že asi ta smlouva, která byla 
vysoutěžená a podepsána Ing. Pitkou, měla být snad podepsána 
„nesvéprávným člověkem“? Pan Ing. Pitka se k tomu nějakým způsobem 
postavil, vysoutěžil a podepsal tuto smlouvu. Je rád, že v souvislosti s místní 
znalostí firma pana Pitky vyhrála výběrové řízení a proto si nedokáže si 
představit, že firma s dlouholetou znalostí problematiky lítá ze strany na stranu 
ZR a neví, co kde je třeba intenzivně vyhrnovat, sypat a udržovat. A dovolí si 
nesouhlasit, že cena za km je nerelevantní, dokáže si představit, že vícepráce 
např. na úklid křižovatek mohou být v jiné sazbě, ale nedokáže si představit, že 
člověk, který vysoutěžil zakázku najednou zpochybňuje znění smlouvy. 

Ing. Wurzelová uvedla: 

- Zimní údržba je v současnosti velmi diskutované a ne jednoduché téma. Od 
roku 2016 je změněna smlouva. Dnes je uzavřená smlouva s p. Pitkou, který 
v kapacitách a tak jak je on schopen, nasmlouvává případně i svoje 
poddodavatele. Ve smlouvě je uvedena minimální technická vybavenost, 
kterou požadujeme po dodavateli, aby měl připravenu v rozsahu, v jakém je 
smlouva. Smlouva je postavená především na km odpluhovaných a 
odpracovaných udržovaných komunikací, což samozřejmě s sebou nese svoje 
plusy a minusy, smlouva na km je upřednostňována za km, která má jasnou 
cenu a významně jsou potlačovány dočišťovací práce. 

- Kromě smlouvy s p. Pitkou, město objednává další dodavatele na údržbu 
města, má je nasmlouvány přímo – ruční práce, mechanické práce, pracovníci 
Úsvit i s technikou, používá se VPP a stavební skupina, dohoda s SÚS 
především na Novoměstskou, smlouvu s AgroVysočina na místní části, 
jednorázově pomáhala spol. SATT atd. Podle toho, jak se vyvíjí situace, snaží 
se ve spolupráci s p. Pitkou situaci řešit. Několikrát proběhlo osobní jednání 
s p. Pitkou. To co město diskutuje s p. Pitkou je to, že je problém v údržbě 
chodníků, silnice byly celou dobu sjízdné. Problémy jsou s chodníky. Je nutné 
hledat cestu, jak upravit smlouvu z r. 2016. Dispečerská práce  úředníků na 
úřadě v rámci zimní údržby je velmi náročná. Pan Pitka řekl významnou věc – 
při těchto situacích neví o firmě, která by měla schované stroje a nepoužívala 
je na zimní údržbu.  Na příštím zasedání v rámci RO bude řešena zimní 
údržba. Co se týká jiných dodavatelů, které si město nasmlouvalo, město 
uhradí, co si objedná. 

Mgr. Herold: 

- Na příštím zasedání ZM požaduje sdělit, v čem jsou hlavní problémy 
nedostatků zimní údržby. 

Paní místostarostka: 

- Uvedla, že je velmi nespokojena se zimní údržbou, zastávky MHD nebyly 
vůbec prohrnovány např. 2 dny, špatná situace ve ZR 3. Smlouva byla 
podepsána v roce 2016 podepsána 2 stranami, byla to nadlimitní zakázka, při 
nadlimitní zakázce je velmi malý prostor, aby do toho město subdodávkami 
vstupovalo, vše si má řídit generální dodavatel, který si to vysoutěžil, dobře 



14 
Záznam ZM 3 

věděl, do čeho šel. Je ráda, že je to firma, která zde tyto práce dělá již 20 let, 
ale dodavatel musí počítat s tím, že jsme na Vysočině. Chodníky nebyly 
udržované, je spousta úrazů občanů na neudržovaných komunikacích. 
Pracovníci odboru komunálních služeb dělali dispečera dodavateli, který si 
vysoutěžil nadlimitní zakázku. Denně se na MěÚ vyřizuje velké množství 
stížností na údržbu komunikací.  

p. starosta: 

- uvedl, že to osobně vnímá tak, že problém leží ve dvou věcech – nedostatečné 
kapacity v kontextu silné a nečekané zimy a v nevyhovujícím managementu zakázky. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že si váží kolegy Brychty za to, co vykonal pro město ve své době.  
Upozornil na mylné vyjádření Mgr. Brychty o tom, že ve městě zůstávají daně 
obyvatel z okolních vesniček – tak to není, upozornil na rozpočtové určení 
daní, které hovoří zcela jinak 

- Ing. Zvěřinová uvedla informaci, že by snad městem neměly být zaplaceny 
řádně provedené práce v rámci zimní údržby – nerozumí této informaci. Pokud  
Ing. Zvěřinová sdělí relevantní informace písemně, bude se RM  tímto zabývat. 

- Pan Pitka uvedl, že smlouva na zimní údržbu byla špatně připravena. Rada 
města ukládá vždy odboru MěÚ připravit tuto smlouvu, v té době byl ve vedení 
městského úřadu tajemník pan Havlík. 

Mgr. Vintr: 

- Dotaz na Ing. Pitku, zda probíhá školení personálu v terénu, o tom, jak bude 
údržba probíhat. Dále jestli byl z pohledu Ing. Pitky vždy dostatek kapacit na 
zimní údržbu. Další dotaz na Ing. Wurzelovou – jak je město ve smlouvě 
připraveno na situaci, kdy dodavatel nebude mít dostatečné kapacity. 

Ing. Pitka: 

- Pracovníci, kteří provádí zimní údržbu a obsluhují stroje jsou informováni na 
podzim o tom, jakým způsobem mají v lokalitách provádět údržbu.  

- Kapacity na běžnou údržbu byly dostatečné. V době, kdy  hodně sněžilo, 
povolávaly se další firmy na výpomoc.  

Ing. Wurzelová: 

- Uvedla, že zimní údržbu intenzivně řeší téměř dva měsíce odbor komunálních 
služeb s dodavatelem p. Pitkou. O proškolení zaměstnanců s firmou také 
jednala, lidé se mění, přichází generační změny a chvíli to zaškolení trvá, 
obecně je problém s kvalifikovanými lidmi, což se projevuje i na zimní údržbě.  

- Ke smlouvě uvedla  -  pokud je město v situaci, kdy technické kapacity 
dodavatelů, které máme na smlouvu, nestačí, snaží se objednávat i 
dodavatele, kteří nejsou trvalými dodavateli města, to je snaha jak města, tak i 
pana Pitky. Co se týká toho, jak to řešit ve smlouvě v situaci kalamity – pokud 
byla kalamita, tak veškeré stroje, ať už pro město nebo pro soukromé firmy, 
byly v provozu, v tu chvíli již nebylo moc možností. Měnit dodavatelskou firmu  
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uprostřed zimní údržby by nebylo dobré řešení. Výpovědní lhůta ve smlouvě je 
9 měsíců.  

MUDr. Černý: 

- Upozornil, že je nutné do budoucna udělat opatření, aby se při další extrémní 
zimě podařilo zvládat zimní údržbu lépe. Je překvapen vyjádřením p. Pitky, 
zvláště když v prvním období té kalamity byly chodníky v neutěšeném stavu. 
Neví, zda to nenaplnilo již literu smlouvy v části sankce. 

- K dlouhému proslovu pana Mgr. Brychty uvedl, že docela chápe, že se Mgr. 
Brychtovi a dnes i překvapivě p. Pitkovi stýská po starých časech, kdy se podle 
staré smlouvy platilo za hodinu, počet hodin se ale nedal nikdy objektivně 
ověřit. Vyjádření p. Ing. Pitky mu připadá neprofesionální, p. Pitka kritizuje 
znění smlouvy, kterou podepsal, vyhrál výběrové řízení s nějakou nabídkou. 

Ing. Zvěřinová: 

- Reakce na Ing. Zlesáka – tlumočila dotaz od některých firem, zda dostanou 
vše zaplacené, je to zcela legitimní dotaz firem, které posílají faktury na 
nemalé částky za zimní údržbu. Pro kalamitní stavy se musí do smluv dát 
nějaké klauzule, nelze fakturovat při kalamitě dle ošetřených km, protože pak  
se stává, že nejsou dočištěné zastávky MHD, parkoviště apod., protože tam se 
ty km neudělají.  Těžko se bude podle km řešit vyvážení sněhu.  

Ing. Kadlec, vedoucí TSBM: 

- Uvedl, že ve smlouvě je článek, který počítá s tím, že v okamžiku, kdy 
nastávají takovéto situace, se pracuje za cenu v místě obvyklou, není to 
vázáno cenou, která je vysoutěžená, firma může najímat stroje za cenu v místě 
obvyklou. 

Ing. Wurzelová: 

- Uvedla, že firma může fakturovat pouze za ceny ve smlouvě, město může 
najímat jiné firmy za cenu v místě a za cenu obvyklou a to za podmínek v tu 
chvíli a pro ten čas dosažitelné. Město se snaží přiblížit se cenám, které jsou 
od našeho dodavatele. Nelze to udělat v rozsahu větším, než je povoleno dle 
zákona o zadávání veřejných zakázek, aby se neporušila stávající nadlimitní 
smlouva. Do budoucna by se mělo přemýšlet o úpravě smlouvy tak, aby byla 
jasnější a uchopitelnější pro všechny. To, že na vyvážení sněhu se nejedná o 
km sazbu, to neplatí ani směrem ke stávajícím dodavatelům, tam se účtuje 
hodinová sazba. Budoucí možné varianty úprav – předkládá se, že se zamyslí 
nad tím, jak upravit plán zimní údržby, kde by mohl být jasněji popsán režim 
kalamitních stavů, např. rozdělení do kategorií a tříd. Dále zvážit, jak v rámci 
rozsahu, kde to povoluje zákon o zadávání veřejných zakázek, upravit 
smlouvu, která je především na km tak, aby nezůstával nahrnutý sníh 
v rozhledových trojúhelnících apod. Řešit se bude po skončení zimy, 
v současné době to není možné řešit.  
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p.starosta: 

 – souhlasí s názorem Ing. Wurzelové, teď se musí řešit operativní věci. Po skončení 
zimy se budou řešit věci systémové. 

 

Ing. Novotný: 

- Jako předseda kontrolního výboru seznámil ZM se závěry kontrolního výboru, 
který se na svém posledním zasedání zabýval  zimní údržbou. Od všech  
zúčastněných členů KV zaznívala kritika zimní údržby, především špatná  
koordinace údržby chodníků, byla diskuse jak hodnotit - zda hodinově nebo za 
km. Měly by se zhodnotit všechny práce v rámci zimní údržby, doplnit 
koordinaci po aktuálních zkušenostech. Kontrolní výbor se bude v dubnu 
zabývat znovu zimní údržbou, budou již konkrétní informace pro vyhodnocení. 
Kontrolní výbor vzal na vědomí všechny informace o aktuálním stavu zimní 
údržby a doporučuje po jejím následném vyhodnocení projednat možnosti 
stanovení  nových parametrů vedoucích ke zlepšení zimní údržby, lepší 
koordinaci zimní údržby – dispečink, nebylo správně a dobře koordinováno a 
udržováno v rámci chodníků. Kontrolní výbor doporučuje zapracovat do plánu 
zimní údržby podmínky kalamitního stavu. Nad tímto problémem se novu sejde 
kontrolní výbor.  

PaedDr. Brychtová: 

- Uvedla, že jí už 10 chodí e-maily, zprávy od paní Humpolíkové, jedná se o 
nějakou kauzu. Oslovila paní Humpolíkovou v této věci, paní Humpolíková ji 
upozornila na to, že to není kauza, ale že jsou to fakta.  Vzhledem k tomu, že  
je začínající zastupitelka, této záležitosti tak zcela nerozumí a proto by ráda 
požádala ředitele ZŠ Švermova Dr. Ptáčka, zda by mohl v této věci podat 
nějaké informace. Od paní Humpolíkové ví, že je z této věci již nešťastná, dále 
jí paní Humpolíková  sdělila, že zastupitelé a radní v této věci řadu let nic 
nečiní. Z tohoto důvodu by jako zastupitelka chtěla být o této věci informována, 
protože se nejedná o malou částku v tomto soudním sporu. Požádala o to, zda 
by např. tato záležitost mohla být na programu příštího zasedání 
zastupitelstva. 

 

Ing. Novotný – technická poznámka: 
-  avizoval, že Kontrolní výbor se bude zabývat touto záležitostí, která tady byla 

jmenována paní kolegyní Brychtovou. Kontrolní výbor pozval na jednání pana 
ředitele Ptáčka, aby vysvětlil genezi této záležitosti. Tato věc by měla být 
jedním z bodů jednání kontrolního výboru. Zastupitelstvu města bude zaslán 
zápis z jednání kontrolního výboru. Dále uvedl, že kontrolního výboru se 
mohou zastupitelé účastnit, takže pokud bude zájem, mohou na zasedání 
kontrolního výboru zastupitelé přijít. 

 
Pan starosta: 

- Uvedl, že je to ze strany předsedy KV velice rozumný návrh, na zasedání KV 
bude větší prostor pro jednání v této záležitosti. 
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Dr. Ptáček k záležitostí p. Humpolíkové: 
- Uvedl, že si váží nabídky pozvání na kontrolní výbor a váží si přístupu 

minulého i současného vedení města. 
- Dotázal se paní zastupitelky Brychtové, zda to byla výzva paní Humpolíkové 

nebo kontaktovala paní Brychtová paní Humplíkovou. 
 
 
Dr. Brychtová: 

- Uvedla, že informace, které v této záležitosti měla od Dr. Ptáčka, jí přišly 
nedostačující, nekonkrétní, proto oslovila paní Humpolíkovou. 

 
Dr. Ptáček uvedl: 

- Domnívá se, že pokud někdo považuje jeho informace za nedostatečné, měl 
ho kontaktovat, vyhledat ho a ne to řešit  v plénu zasedání zastupitelstva. 

- Již několikrát zastupitelstvo o záležitosti paní Humpolíkové informoval. 
- Jedná se o situaci z roku 2004 – 2007. Ing. Hana Humpolíková byla přijata na 

dobu určitou, na její žádost jí byla smlouva prodloužena. Uvedl, že Ing. 
Humpolíková nezvládala učení, učit nechtěla, uváděla, že se těší na to, až 
bude v domácnosti.  Poté podala žádost, že chce být znovu zaměstnána, a to 
jen proto, aby dostala odstupné od zaměstnavatele. Ing. Humpolíková se 
neúčastnila žádných školení, nezvládala jednání s kolegy, žáky ani s jejich 
rodiči.  Vzhledem ke změně zákoníku práce – prodlužování doby na dobu 
určitou nemůže být vícekrát než dvakrát – to bylo dáno k soudu. Bylo to řešeno 
dodatkem smlouvy, během deseti let okresní soud, krajský soud, dovolání 
Nejvyššího soudu, Ústavní soud – všechny tyto soudy daly za pravdu PO ZŠ 
Švermova. V minulém volebním období zastupitelé pan JUDr. Jirman potvrdil, 
že by to neudělal jinak, pan zastupitel Mgr. Vykoukal dokonce písemně 
podpořil toto stanovisko organizace. Soudy jsou od toho, aby soudily a 
rozsuzovaly. Jestliže je nějaký spor, tak nechť to soud rozsoudí. Připomněl, že 
10 let soudy dávaly za pravdu PO ZŠ. Došlo to k Ústavnímu soudu, kde 
Ústavní soud řekl: mohlo to být i jinak, rušíme všechna rozhodnutí 
předcházejících instancí. To znamená, že Ústavní soud zrušil všechna 
rozhodnutí předcházejících soudů. Nyní se čeká na rozhodnutí krajského 
soudu, kde 3 profesionální soudci rozhodnou o odvolání, které podala škola i 
paní Humpolíková. Okresní soud rozhodl o určité úhradě, škola s tím 
rozhodnutím nebyla spokojena,  žalující strana Ing. Humpolíková také ne. Nyní 
je tato záležitost u Krajského soudu, nikdo nemůže předjímat, jak dlouho to 
bude trvat, proto žádá zastupitelstvo, aby se z toho nedělala kauza. On jako 
představitel organizace vždy jednal podle rozhodnutí soudu. Dále uvedl, že 
všech 80 zaměstnanců je naprosto konsternováno, jak někdo dokáže hanit 
jejich práci. Znovu poděkoval předchozímu vedení města, poděkoval za 
pozvání na kontrolní výbor, poděkoval současnému vedení města, že ho 
pozvalo, aby vysvětlil stávající stav – jednání se účastnila i paní ekonomka 
organizace, dále právní zástupce PO ZŠ, celé vedení města vč. odpovědných 
lidí, kteří se touto problematikou zabývají. Znovu uvedl, že by nejednal jinak, 
protože zastupuje příspěvkovou organizaci, chce vychovávat děti a být dobrým 
příkladem kolegům. Dále uvedl, že paní Humpolíková je člověk plný zášti a 
zneužívá určité věci. Na kontrolním výboru samozřejmě podá relevantní 
informace písemně a bude ZM informovat.  
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Ing. Novotný: 
- Dotaz, na to, o čem vlastně nyní rozhoduje Krajský soud- o výši škody nebo o 

tom, že ten pracovněprávní spor může být ještě jinak. Co je vlastně meritem  
rozhodování? 

 
 
 
Dr. Ptáček: 

- Uvedl, že nález Ústavního soudu byl 22. září 2016 a díky přístupu  žalující 
strany se tento spor táhl tak dlouho, že došlo k rozhodnutí Okresního soudu v 
roce 2018, to znamená po dvou letech. Okresní soud přiznal určitou náhradu, 
neuznal sankce, neuznal úroky a další věci, to znamená náhradu, která se 
skládá z několika položek, informace o tom Kontrolnímu výboru doloží. To 
znamená, že tuto náhradu určil Okresní soud. PO ZŠ s tím nesouhlasila, 
protože tvrdí, že jako organizace jednala  dle platných předpisů a dalších věcí. 
Žalující strana s tím nesouhlasí, protože si nárokuje mnohem větší částku. 
Proto jsme obě dvě strany podaly odvolání a o tomto odvolání rozhoduje 
Krajský soud.  

 
Ing. Novotný: 

- Nyní se tedy rozhoduje o tom, jaká bude výše té sankce,  jaké tam budou ještě 
přiznány penále či nebudou. 

 
Dr. Ptáček: 

- Na dotaz Ing. Novotného odpověděl, že je to tak, jak uvedl Ing. Novotný 
 
Dr. Brychtová: 

- Uvedla, že se zúčastní zasedání kontrolního výboru a tam si tuto záležitost 
objasní a poté bude zastupitelstvu předána informace. Poděkovala za tuto 
možnost. 

- K vyjádření  Mgr. Navrátila uvedla, že si pamatuje tu poslední cestu, který její 
manžel absolvoval s novým vedením na ministerstvo do Prahy a dle jeho 
vyjádření nové vedení mělo říci, že si to stejně chtějí dělat jinak, že jeho práce 
je stejně nezajímá. 

- Pan Zlesák ji potěšil článkem o skautingu, gratuluje k ceně, kterou obdržel, 
váží si lidí, kteří pracují pro ostatní lidi. Řadu let pracuje ve skautingu, ale 
v článku jí chybělo to, jak bylo těžké pro skauty sehnat tuto budovy a zda 
vůbec někteří vědí, kdo tuto budovu pro skauty sehnal. 

- K vyjádření Ing. Zlesáka a MUDr. Černého z minulého zasedání ZM 
13.12.2018 uvedla, že pokud si tito pánové myslí, že se zde cítila spolu 
s manželem jako na pranýři – tak tomu není tak, naopak – na tom pranýři se 
ukázaly charakteristické vlastnosti na moralizování pana Zlesáka a pana 
Černého.  

Ing. Zlesák: 
- Poděkoval za konstruktivní a věcný přístup kontrolního výboru v záležitosti p. 

Humpolíkové, toto je ta správná cesta k řešení problému. 
- K vyjádření p. Brychtové – historii žďárského skautingu nezná, spolupracuje se 

skauty posledních 5 let a na zmiňovanou informaci se doptá. 
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Mgr. Navrátil: 

- K vyjádření p. Brychtové uvedl, že na ministerstvu s p. Brychtou byli, p. Brychta 
se snažil bojovat za město, souhlasí s tím, že  spolu s p. Klementem měli 
trošku jiný zájem, jakým prosazovat zájmy města ZR ve spolupráci s MPO ČR 
a Czechinvestem. Výsledkem je to, že jsou s nimi v dobrém kontaktu a 
v pravidelné spolupráci, jednají o dalším rozšiřování na Jamské II.  

- Dále uvedl, že chtít např. do ZR další montovnu, znamená přivést sem 400 
většinou zahraničních pracovníků – tenkrát šlo o Cooper, nakonec postavil 
Cooper v Bystřici n. P. a dle jeho názoru je dobře, že investice Cooperu zůstala 
v regionu. Jednalo se o poměrně ne úplně čistý provoz v závodě v Bystřici, kde 
se pracuje s řadou chemikálií a i v Bystřici je velký problém sehnat tam 
pracovníky. V té době ZR neměl pozemky, které nemohl nabídnout spol. 
Cooper. V té době měli na tuto věc jiný názor než p. Brychta, ale to 
neznamená, že si někoho kvůli tomu přestane vážit.  Samozřejmě, že měli jiný 
názor i na to, jak řídit toto město, kvůli tomu sestavili kandidátku, kvůli tomu 
kandidovali a s tou kandidátkou uspěli. Osobně to zde již řekl, že p. Brychta byl 
první z minulého vedení, který v lednu 2015 našel sílu a řekl, že by novému 
vedení něco rád sdělil, předal a osobně si jeho poznatků velmi váží. Dále 
konstatoval, že v době jeho nástupu do funkce starosty mu nikdo tuto funkci 
nepředal. 

p. starosta: 

- doplnil to, že pokud má někdo odlišné koncepční stanovisko k nějaké věci, tak to  
neznamená, že nepracuje ve prospěch občanů. 

Ing. Klement: 

- Uvedl, že se nechce věnovat do hloubky období před 4 lety, ale je pravdou, že  
padaly různé výroky od minulých uvolněných členů, např. že všechny věci, 
poznámky a materiály jsou jejich soukromé a kancelář byla předána prázdná. 
Chce se distancovat od výroku, který zazněl od p. Dr. Brychtové, že „říkejte si 
co chcete, my si uděláme vše po svém“. Toto z jejich úst nezaznělo. Měl pocit, 
že právě na Ministerstvu dopravy v této sestavě bojovali a ptali se na věci 
v zájmu města a jeho občanů, nebyli v rozepři, neměl z toho špatný pocit, 
diskutovaly se věci ohledně možností průmyslové zóny, zjišťovaly se 
informace, ale rozhodně netvrdili, že si budou dělat vše po svém. Požádal o 
tom, aby se v této věci nelhalo. 

Dr. Brychtová: 

- Uvedla, že pouze opakovala slova svého manžela, které jí tehdy řekl po 
návratu ze služební cesty s vedením města z Prahy, osobně samozřejmě u 
tohoto rozhovoru nebyla. 

- Uvedla, že v záležitosti p. Humpolíkové se zúčastní zasedání kontrolního 
výboru, aby si tuto věc objasnila. 
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Ing. Krčil: 

- Poznámka k Jednacímu řádu ZM – v průběhu zasedání zazněly poznámky 
k délce vystoupení apod. Cítí, že není úplně vhodná situace k tomu hovořit, 
zazněla zde celá řada citlivých vystoupení, ale právě proto, že vnímá, že každý 
zde má určitou potřebu hovořit a vystoupit, vyzval k určité toleranci, vždy 
v minulosti zde tolerance byla.  Konstatoval, že pokud se měří vteřiny, tak by 
se mohlo měřit, kolikrát kdo vystoupil, což jednací řád také řeší a nebylo by to 
asi namístě. Vystoupení p. zastupitele Mgr. Brychty trvalo něco  přes 6 minut. 
Mgr. Brychta mohl využít jednací řád, protože hovořil ke 3 věcem, mohl hovořit 
třikrát po 5 minutách. Poděkoval panu starostovi, že s citem řídí diskusi, celá 
řada příspěvků dnes přesahuje čas  a je velmi pozorně vnímána tato potřeba. 
 

Mgr. Brychta: Technická poznámka - podal vysvětlení k vyjádření jeho manželky p. 
Brychtové v záležitosti cesty do Prahy s novým vedením v lednu 2015. 

Mgr. Řezníčková: 

– Uvedla, že na zasedání Kontrolního výboru mají přístup všichni zastupitelé 
města. 

Mgr. Straka: 

- Omluva z pozdního příchodu na dnešní zasedání, byl na služební cestě 
v Praze. K zimní údržbě – dnes byla chůze po Praze náročnější než ve ZR, 
nemá problém s údržbou komunikací ve Žďáře. 

Další dotazy nebyly vzneseny, pan starosta města ukončil 1. zasedání 
zastupitelstva města v 18:35. 

 
       

Ing. Martin Mrkos, ACCA v.r. 
                 starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: I. Bublánová 
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