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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

 

ze 4. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného dne 14. března 2019  

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

 
Starosta města Ing. Martin Mrkos, ACCA zahájil 4. zasedání Zastupitelstva města 

Žďár nad Sázavou v 16.05 hodin. V úvodu dnešního zasedání představil novou 

tajemnici MěÚ Žďár nad Sázavou paní JUDr. Martinu Hostomskou. Paní JUDr. 

Martina Hostomská byla do funkce tajemnice MěÚ jmenována k 1.3.2019. 

Dále starosta města sdělil, že počet přítomných zastupitelů je 18 a konstatoval, že 

zastupitelstvo města je usnášeníschopné.  

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

omluvili tito členové zastupitelstva města: 

pan Ing. Jan Havlík, MPA 

pan Ing. Vladimír Novotný 

pan Mgr. Tomáš Augustýn, Ph. D. 

pan PhDr. Zdeněk Kulhánek – pozdější příchod 

pan PaedDr. Jaroslav Ptáček – pozdější příchod 

 

Z dnešního zasedání zastupitelstva města se dále omlouvá: 

Mgr. Dana Foralová, ředitelka ZUŠ – pozdější příchod 

 

Dále konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno, zápis z 3. 

zasedání ZM byl ověřen a proti zápisu z minulého zasedání ZM nebyly vzneseny 

žádné připomínky. Zápis vč. písemných materiálů ze zasedání č. 3 je k nahlédnutí za 

předsednickým stolem. 

Z jednání zastupitelstva města je pořízen zvukový záznam, který je zpřístupněn 

veřejnosti na webových stránkách města. 
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Pan starosta jmenoval zapisovatelkou 4. zasedání  zastupitelstva města paní Ilonu 

Markovou. 

Pan starosta navrhl členy návrhové komise  zasedání  ZM a to: 

pana Rostislava Dvořáka, pana Mgr. Luboše Straku 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 

Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu zasedání ZM a to: 

paní MUDr. Beátu Bílkovou, pana Bohumila Trávníka 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 18, proti 0 , zdrž. 0 

 

Dále nebyly vzneseny žádné připomínky a návrhy na doplnění  programu 4. 

zasedání ZM a pan starosta nechal hlasovat o návrhu programu.   

Schválený program  4. zasedání zastupitelstva města  

1. Změna č. 1 územního plánu 

2. Majetkoprávní jednání 

3. Zastupování města v SVK Žďársko 

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

5. Zhodnocení finančních prostředků FSFP 

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

7. Rozpočtové opatření č. 2 

8. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2019 

9. Vyhodnocení DP Kultura 2019 

10. Vyhodnocení DP Sport 2019 

11. MA 21 – ustanovení odpovědného politika 

12. Participativní rozpočet 

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

14. Různé 

 

Hlasování: Pro 20 , proti  0 , zdrž. 0 

 

Dále byly předloženy členům ZM materiály pro informaci: 

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 29.01.2019 

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 26.02.2019 

 

Zastupitelé města obdrželi na stůl: 

Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 13.3.2019 
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Přílohu k materiálu č. 4/2019/OF/12 – Rozpočtové opatření č. 2 – Použití fondu 

správy finančních prostředků. 

 

 

Dále bylo pokračováno dle schváleného programu ZM: 

 
1. Usn. 4/2019/ORUÚP/13 

Změna č. 1 ÚP 
Předložený materiál představila ing. Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP.  
Dotazy nebyly vzneseny a do diskuse se nikdo nehlásil. Bylo hlasováno o návrhu 
usnesení. 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pokyny pro přepracování návrhu 
Změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 53 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
- Prověření možnosti zařazení pozemku p. č. 9076 (orná půda) v k. ú. Město 

Žďár k využití pro zahrádky se zahradními domky, výhradně pro zahrádkaření. 
V případě kladného výsledku prověření zařazení tohoto pozemku do 
zastavitelné plochy (RZ) – rekreace – zahrádkové osady a upravení podmínek 
využití této zastavitelné plochy s ohledem na ochranu krajinného rázu. 
 
 

Hlasování: Pro 20 , proti 0, zdrž. 1 
 

 
2. Usn. 4/2019/OP/6 

Majetkoprávní jednání 
Předložený materiál uvedla JUDr. Prokopová, Ph.D., vedoucí majetkoprávního 
odboru. Uvedla, že předložený návrh projednala RM. Do diskuse se nikdo 
nepřihlásil, tak bylo hlasováno o návrhu usnesení. 

 
Usnesení: 
 
 
a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu termínu pro vydání 

povolení umístění a provedení stavby a termínu pro vydání dokladu o užívání 
stavby, týkajících se výstavby řadových rodinných domů na ulici Barvířská, 
lokalita Klafar ve Žďáře nad Sázavou dle záměru č. Z-191/2017-OP a záměru 
č. Z-1/2018-OP s tím, že povolení umístění a provedení stavby bude vydáno 
nejpozději do 30. 9. 2019 a doklad o užívání stavby bude vydán nejpozději do 
30. 9. 2022.  
 
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 
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b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku do 
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. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 
2264/5 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 409 m2 v k. ú. Město Žďár, na 
kterém se nachází chodník v majetku města z ul. Wonkova, ZR 1 na ul. 
Vysocká, ZR 5, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, 
Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, 
ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku 
zastavěného chodníkem. 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/6884/2018 – BZRM včetně ověřovací 
Doložky, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž.0 

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku do 
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. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 
8605 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 347 m2 v k. ú. Město 
Žďár, na kterém se nachází veřejná místní komunikace, sloužící jako 
přístupová cesta k nemovitostem ve vlastnictví fyzických osob a zároveň jako 
cesta pro pěší od autobusové zastávky do Mělkovic – místní části města 
Žďáru nad Sázavou, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště 
Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 
1686/26, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku 
zastavěného veřejnou místní komunikací. 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. ÚZSVM/BZR/76/2019 
včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.  

      Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž.0 

 

d)  

1.  Zastupitelstvo města ruší původní usnesení ZM ze dne 7. 2. 2019 v tomto 
znění: 
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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 

2.  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 dle GP č. 4417-1/2019 ze dne 1. 2. 2019 
pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 8037/2 – orná půda odděleného dílu ve 
výměře 25 m2, nově označeného jako p. č. 8037/39 – orná půda ve výměře 25 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 – za účelem vybudování nové trafostanice, která bude 
novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar III ve Žďáře nad Sázavou 
zásobovat elektrickou energií  

- za kupní cenu obvyklou dle ZP stanovenou porovnávací metodou ve výši 2.500 
Kč/m2 včetně DPH  

Hlasování: Pro 22 , proti 0, zdrž. 0 

 

e) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 28. 3. 2018, mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. L., 
bytem 594 44  Radostín nad Oslavou a p. L. S., bytem 594 45 Ostrov nad 
Oslavou s tím, že schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného 
povolení stavby nejpozději do 31. 12. 2019, v předloženém znění.  

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

f) 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. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 195 m2 (dle 
mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady p. č. 
4255 u RD č.p. 2220 na p. č. 4254 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště 
„Vodojem“ ul. Kosinkova, ZR 7. 
 
      Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 2  
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3. Usn. 4/2019/OP/7 

Zastupování města ve SVK Žďársko 
Předložený materiál uvedl p. starosta Ing. Martin Mrkos, ACCA. Vzhledem 
k tomu, že do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 
43383513, veřejným hlasováním. 

Zastupitelstvo města ruší delegaci panu Mgr. Zdeňkovi Navrátilovi k zastupování 
města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513. 

Zastupitelstvo města deleguje pana Ing. Radka Zlesáka k zastupování města 
Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513. 

 
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 

 
 

4. Usn. 4/2019/OP/8 
Zastupování města ve společnosti SATT a. s. 
Předložený materiál uvedl p. starosta Ing. Martin Mrkos, ACCA. V diskusi 
vystoupili: 
Mgr. Brychta – dotaz na vizi nových navrhovaných zástupců, 
Ing. Zlesák – písemnou informaci „vize“ předal členům ZM na vědomí, 
Ing. Zvěřinová – konstatovala, že hlasovala pro p. Zlesáka a město v budoucnu 
čeká stavba ČOV Žďár, 
MUDr. Černý – uvedl, že se bude snažit, aby Satt dobře hospodařil, 
Ing Zlesák – uvedl, že se ztotožňuje s ing. Zvěřinovou a poděkoval ing.  Zvěřinové 
za práci ve svazku, 
Mgr. Brychta – reagoval na konstatování MUDr. Černého, 
Ing. Klement – informoval o společnosti Satt z pozice předsedy představenstva 
 
Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1. Rozhoduje, že o návrhu 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 bude rozhodnuto veřejným hlasováním. 
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2. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Ing. Radka Zlesáka z funkce 
člena představenstva společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, 
PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105 
 

3. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana MUDr. Jana Mokříše 
z funkce člena představenstva společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  
1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  
607 49 105 

 

4. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Ing. Martina Mrkose z funkce 
člena dozorčí rady 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. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit Ing. Josefa Klementa, stávajícího 
zástupce města Žďáru nad Sázavou v představenstvu společnosti  SATT a.s., 
se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 3,  IČO  607 49 105 

 

6. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou 
pana Ing. Martina Mrkose, ACCA do funkce člena představenstva společnosti  
SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105  

 

7. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou 
pana MUDr. Radka Černého do funkce člena představenstva společnosti  
SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105  

 

8. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit pana JUDr. Miloše Jirmana, 
stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti  
SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105 

 

9. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit pana Ing. Petra Stočka, 
stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti  
SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105 

 

10. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit pana Ing. Vladimíra Novotného, 
stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti  
SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105 
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11. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit  zástupce města Žďáru nad Sázavou 
pana Mgr. Zdeňka Navrátila do funkce člena dozorčí rady společnosti  SATT 
a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105  

 
 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 3 
 

5. Usn. 4/2019/OF/10 
Zhodnocení finančních prostředků FSFP 
Předložený materiál uvedla Bc. Vácová, vedoucí finančního odboru. Uvedla, že 
RM projednala předložený materiál s návrhem usnesení pro jednání ZM dne 25.2. 
Dne 1.3. došlo k obratu do „černých čísel“ a proto návrh usnesení je ke zvážení. 
V diskusi vystoupili: 
Ing. Klement – s protinávrhem ve znění: „ZM po projednání bere na vědomí 
zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím Conseq Investment 
Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, IČ: 266 42 671. Zastupitelstvo města 
schvaluje možnost ukončení smlouvy s uvedeným správcem dle potřeby rozpočtu 
města rozhodnutím starosty.“ 
Mgr. Straka – uvedl, že finanční výbor včera zasedal, FV projednával protinávrh a 
doporučuje ZM přijmout i RO č. 1 a RO č. 2. 
 
Dále bylo hlasováno o protinávrhu: 
ZM po projednání bere na vědomí zhodnocení finančních prostředků 
prostřednictvím Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, 
IČ: 266 42 671. Zastupitelstvo města schvaluje možnost ukončení smlouvy 
s uvedeným správcem dle potřeby rozpočtu města rozhodnutím starosty.“ 
 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0 , zdrž. 0 
Schváleno 

 
Původní usnesení: (nebylo hlasováno vzhledem ke schválení protinávrhu) 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

• Ukončení stávající smlouvy o zhodnocení finančních prostředků 
prostřednictvím Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, 
Praha 1, IČ: 266 42 671 

• Uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků produktem 
Conseq depozitní Plus poskytovatelem Conseq Investment Management, 
a.s., Rybná 682/14, Praha 1, IČ: 266 42 671 

 

Zastupitelstvo města schvaluje možnost ukončení uvedeného produktu dle 

potřeby rozpočtu podpisem starosty. 
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6. Usn. 4/2019/OF/11 

Finanční vypořádání roku 2018 
Rozpočtové opatření č. 1/2019 
Předložený materiál uvedla Bc. Vácová, vedoucí odboru finančního. Do diskuse 
se přihlásil: 
Ing. Klement – poděkoval za výklad předloženého materiálu a uvedl  přílohu 
materiálu, která byla členům ZM předložena na stůl (FSFP). 
 
Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

• Finanční vypořádání roku 2018 

• Rozpočtové opatření č. 1/2019 

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

 

 
7. Usn. 4/2019/OF/12 

Rozpočtové opatření č. 2/2019 
Předložený materiál uvedla Bc. Vácová, vedoucí finančního odboru. Předloženou 
přílohu k materiálu č. 4/2019/OF/12 – Rozpočtové opatření č. 2 – Použití fondu 
správy finančních prostředků komentovala. Do diskuse se přihlásil: 
Mgr. Brychta – dotaz na rozpočet na tento rok, zůstatek ve FSFP, 
Ing. Klement – komentoval předložený přehled FSFP, který byl čl. ZM předložen, 
Ing. Zlesák – komentoval vývoj ekonomiky, 
p. starosta – doplnil komentář ing. Zlesáka 
 
Dále bylo hlasováno o usnesení. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019. 
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 4 
 
 

8. Usn. 4/2019/ŠKS/1 

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2019 
Předložený materiál uvedla Mgr. Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a 
sportu. 
 
Vzhledem k tomu, že do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo hlasováno o návrhu 
usnesení. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv z dotačního 
programu „Sportoviště 2019“ mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši 
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dle „Přílohy č. 1 – hodnocení žádostí v dotačním programu „Sportoviště 2019“, 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

9. Usn. 4/2019/ŠKS/4 

Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2019 
Předložený materiál uvedla Mgr. Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a 
sportu. V diskusi vystoupili: 
Mgr. Navrátil – sdělil přítomným, že se zdrží tohoto bodu, 
Mgr. Brychta – dotaz na žádost Mgr. Vykoukalové jako zaměstnankyně MěÚ, 
Mgr. Lučková - informovala k dotazu Mgr. Brychty, 
p. starosta – vyzval Mgr. Vykoukalovou k výkladu záležitosti, 
Mgr. Vykoukalová – informovala o aktivitě v rámci DP Kultura 2019, 
Mgr. Brychta – informoval o institucích města, které se věnují kultuře, 
p. starosta – konstatoval, že aktivitu Mgr. Vykoukalové bere jako záslužnou 
činnost pro město, 
Ing. Klement – uvedl, že není vhodné zasahovat do projektu Mgr. Vykoukalové 
jako soukromé osoby, 
Ing. Zvěřinová – dotaz, jak bude město oslavovat 25 let UNESCO, 
Mgr. Lučková – informovala o přípravách oslav 25 let UNESCO, 
MUDr. Bělohlávková – informovala o jednání kulturní komise a vznesení 
požadavku na nová pravidla pro dotační programy, 
 
Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje návrhy veřejnoprávních smluv, které budou 
uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – 
vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019“, v předloženém znění. 

Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu 
„KULTURA 2019“ subjektům MgA. J. J., Praha a Přátelům waldorfské 
pedagogiky, Žďár nad Sázavou dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního 
programu KULTURA 2019“, předloženého materiálu. 

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 4 

 

10. Usn. 4/2019/ŠKS/5 

Vyhodnocení dotačního programu Sport 2019 
Předložený materiál uvedla Mgr. Lučková vedoucí odboru školství, kultury a 
sportu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
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Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu SPORT 
2019 subjektům ve výši dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2019 činnost sportovních 
oddílů mládeže a subjektům ve výši dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2019 - 
sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného materiálu a schvaluje 
návrhy veřejnoprávních smluv, které budou s vybranými subjekty uzavřeny, 
v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 1 
 
 
 

11. Usn. 4/2019/STA/2 

MA 21 ustanovení odpovědného politika 
Předložený materiál uvedl Ing. Prokop, vedoucí oddělení projektů a marketingu. 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání ustanovuje odpovědného politika pro místní 
agendu MA21 starostu města Žďáru nad Sázavou. 

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 

 

12. Usn. 4/2019/STA/3 

Participativní rozpočet 
Předložený materiál uvedl ing. Prokop, vedoucí oddělení projektů a marketingu. 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje začlenění participativní položky do 
rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2020 do výše mat. 600 tis. Kč. 
 
 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

 
 

13. Usn. 4/2019/MP/9 

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2018 
Předložený materiál uvedl Mgr. Kunc, vedoucí městské policie. Do diskuse se 
přihlásili: 
Mgr. Navrátil – dotaz na Příkazní řízení, tj. pokuty, informoval Mgr. Kunc, 
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Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a 
Policie ČR za rok 2018. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

14. Různé  

p. starosta -  uvedl, že příští ZM se bude  konat dne  25.4.2019 v 16:00 hodin 
 
Mgr. Navrátil – požádal o slovo pana Mgr. Štefáčka z Policie ČR, který vystoupil se 
zprávou o činnosti a zodpověděl dotazy zastupitelů 
p. starosta – poděkoval za spolupráci Policii ČR 
Ing. Zvěřinová – dotaz na migranty ve městě 
Mgr. Navrátil – dotaz na spolupráci mezi MP a P ČR 
 
Mgr. Brychta – dotaz na místostarostku: ve Žďárských novinách byl dotaz na 
obnovení technických služeb, druhý dotaz: na p. Černého k Sattu, další dotaz: na 
texty ing. Humpolíkové, 
 
Ing Zvěřinová – dotaz na KS: ul. Neumannova – Vodárenská požadavek na zlepšení 
nezpevněné cesty, kterou užívají garážníci. Dále dotaz na Pilskou nádrž: zabahnění 
nádrže. 
 
Dr. Kulhánek – upozornění na hlasování Zlatá jeřabina, doporučuje věnovat 
pozornost tomuto hlasování, 
 
Mgr. Herold – minule žádal o důvody špatné zimní údržby a doslechl se, že 
vyhodnocení bude v dubnu. Dále připomínka k dírám na vozovkách ve městě (ul. 
Strojírenská, Dolní). 
Ing. Wurzelová, vedoucí odboru KS – reagovala na poznámky Mgr. Herolda ústní 
odpovědí 
 
p. Trávník – dotaz na hlasování v bodě 10 pana Forsta, 
p. Forst – vysvětlil přítomným své hlasování 
ing. Zlesák – doporučil ukončit diskusi k této záležitosti vzhledem k rozsáhlosti 
 
Mgr. Brychta – dotaz na Mgr. Navrátila: ÚP Krejdy – p. Karen,  na dotaz odpověděl 
Mgr. Navrátil, 
 
Dr. Ptáček – požádal Mgr. Brychtu o vznesené připomínky písemnou formou, 
poděkoval za účast čl . ZM na jednání kontrolního výboru, 
Dále diskutovali: Mgr. Brychta, dr. Brychtová, ing. Forst 
 



13 

 

Ing. Klement – vyjádřil se ke kauze a vznesl dotaz na dr. Ptáčka zda je případ 
uzavřen, dr. Ptáček – sdělil, že případ není uzavřen, 
 
 
 
Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 

Pan starosta města ukončil 4. zasedání zastupitelstva města v 18:43 hodin. 

 

       Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r.    

                     

            starosta města   

                    
Zapsala: Ilona Marková 


