
 
Žďár nad Sázavou 

                             05.03.2019 

 
 

POZVÁNKA  
na 4. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat 
ve čtvrtek 14. března  2019 v 16:00 h 

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

PROGRAM: 

1. Změna č. 1 územního plánu 
Anotace: 
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, za použití § 53 odst. 3, předkládá odbor rozvoje a ÚP návrh pokynů 
na přepracování návrhu změny č. 1 ÚP 

    
2. Majetkoprávní jednání  

Anotace: viz přiložená tabulka    

 
3. Zastupování města v SVK Žďársko  

Anotace: 
Určení zástupce města ve společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár 
nad Sázavou, IČO 43383513 

 
4. Zastupování města ve spol. SATT, a.s. 

Anotace: 
Určení zástupců města ve společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105 

  

5. Zhodnocení finančních prostředků FSFP  

Anotace: 

Zhodnocení správy finančních prostředků FSFP firmou Conseq a.s. 

 

6. Finanční vypořádání r. 2018, rozpočtové opatření č. 1 

Anotace: 
Finanční vypořádání rozpočtu roku 2018. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové strany 
rozpočtu v celkové výši 13.481 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 1/2019. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 2 

Anotace: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové strany 
rozpočtu v celkové výši 53.418 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 2/2019. 

 

     



 
 

8. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2019 
Anotace: 
Návrh na vyhodnocení žádosti dotačního programu Sportoviště 2019 navržené Komisí pro sport a 
volný čas. 

 
9. Vyhodnocení DP Kultura 2019    

Anotace: 
Vyhodnocení žádostí z dotačního programu KULTURA 2019 navržené Kulturní komisí. 

 

10. Vyhodnocení DP Sport 2019 

Anotace:  

Vyhodnocení žádostí dotačního programu SPORT 2019 navržené Komisí pro sport a volný čas.  

 

11. MA 21 – ustanovení odpovědného politika 

Anotace: 

Ustanovení odpovědného politika pro místní agendu MA 21 

 
12. Participativní rozpočet 

Anotace: 
Participativní rozpočtování je nástroj, který umožňuje účast občanů na věcech veřejných, na místní 
politice. Občané se zapojují do plánování části rozpočtu a rozdělování veřejných prostředků. Jinými 
slovy obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, části) či členové komunity mohou diskutovat a 
rozhodovat o využití části rozpočtu. 

    
13. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2018  

Anotace: 
Podstatou tohoto bodu je projednání a schválení zprávy o činnosti městské policie a Policie ČR za 
rok 2018.  

 

 

14. Různé 

 

 

PRO INFORMACI: 
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 29.01.2019 
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 26.02.2019 
 

 

 

S pozdravem 

 

 
 

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



Obsah majetkoprávních úkonů ZM  - 4/2019/OP/6 dne 14.3.2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

- schválení změny 
záměru 

Vlastní podnět k.ú. Město Žďár 
ul. Barvířská, ZR 8 
lok. Klafar III 
 

8037/6 - 8037/31,  
8064/6, 8065/7, 8065/8 

Změna termínu pro vydání povolení 
umístění a provedení stavby a termínu 
pro vydání dokladu o užívání stavby – 
výstavba řadových rodinných domů 
 

b) Nabytí pozemku 
- schválení 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Vysocká, ZR 5 
 

2264/5 – ost.pl., 
ost.kom. – 409 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání chodníku 
v ulici Vysocká 
 
 

c) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
Mělkovice 

8605 – ost.pl., ost.kom. 
– 347 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání komunikace 
v lokalitě místní části Mělkovice 
 
 

d) 
 

Prodej pozemku 
- revokace 

E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. Klafar III, ZR 8 

část p.č. 8037/2 – orná 
půda – cca 26 m2 

Výstavba nové trafostanice pro 
zásobování nové lokality rodinných 
domů elektrickou energií 
 

e) 
 

Prodej pozemků  
- Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě  
- schválení 
 

F. L.,  
Radostín n. Osl., 
L. S., 
Ostrov n. Osl. 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
PZ Jamská 

část 9035 – orná p. 
cca  - 454 m2  
 

Prodloužení termínu pro vydání povolení 
stavby - pozemek pro rozšíření firmy LS 
MONT s.r.o. – vybudování výrobní haly 
v PZ Jamská, ZR  

f) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

F. P., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Kosinkova, ZR 7 

část 4669/1 – ost.pl.  
-cca 195 m2 

Rozšíření zahrady u krajového ŘRD 

 


