
 
 

Žďár nad Sázavou 
        17. 4. 2019 

 

POZVÁNKA 
na 5. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat 
ve čtvrtek 25. dubna  2019 v 16:00 h 

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

PROGRAM: 

1. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2019 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2019 navržené 
Komisí pro sport a volný čas. 
 

2. Udělení ocenění města Žďár n. S. 
Anotace: 
Návrh na udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 2018 
 

3. Dar Martině Sáblíkové  
Anotace: 
Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Martinou 
Sáblíkovou. 
  

4. Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 
2019 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb 2019“. 
 

5. Veřejnoprávní smlouvy – Charita, Senioři ČR 
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou podporuje aktivity organizací, které pracují s občany města nebo 
se o ně starají. Dotace mohou být poskytnuty v rámci dotačního programu nebo jako 
individuální dotace. K poskytnuté dotaci se uzavírá veřejnoprávní smlouva. 
 
 

6. Majetkoprávní jednání  
Anotace: viz přiložená tabulka 

 
    

 
 



 
 
 
7. Rozpočtové opatření č. 3    

Anotace: 
Návrh na přijetí investičního úvěru ve výši 57. 000 tis. Kč. Zrušení Fondu rozvoje bydlení a 
Grantového fondu a zapojení jejich zůstatků do rozpočtu roku 2019. Změny příjmové a 
výdajové strany rozpočtu v celkové výši 77.737 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 3/2019. 

 
8. Smlouva o úplatném převodu akcií společnosti Satt a.s. 

Anotace: 
Návrh smlouvy o úplatném převodu akcií 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. Různé 

 

 

PRO INFORMACI: 

Zápis ze zasedání kontrolního výboru 19. 3. 2019. 
 
 

 

S pozdravem 

 

 
 

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

 

 



Obsah majetkoprávních úkonů ZM č. 5/2019/OP/7 dne 25. 4. 2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

včetně objektu BD 
- schválení 

Bytové družstvo 
Kovářova, ZR 1 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Kovářova, ZR 1 

p.č. 2119 – zastavěná 
plocha  – 1342 m2, 
součástí je stavba s č.p. 
2240 – objekt bydlení 
 

Převod bytového domu na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

b) Prodej pozemku 
- schválení 

V. Ch., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Kavánova, ZR 7 

část p.č. 4669/81 – nově 
dle GP 4669/92 – ost. 
plocha – 15 m2 
 

Rozšíření pozemku – zahrady u RD 

c) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení Kupní 
smlouvy 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Vysocká, ZR 5 
 

2264/4 – ost.pl., jiná pl. 
– 4 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání pozemku u 
BD v ulici Vysocká 
 
 

d) 
 

Nabytí pozemku 
- schválení Smlouvy o 
bezúplatném převodu 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Brněnská, ZR 1 

5541/5 – ost.pl., 
ost.kom. – 36 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání části 
komunikace a chodníku 
 
 

e) 
 

Nabytí pozemku  
- schválení Darovací 
smlouvy 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, správa 
Jihlava 
 

k.ú. Město Žďár 
Novoměstská – křiž. 
Mělkovice, ZR 1 

část 8602/14 – nově dle 
GP 8602/14 – ost.pl., 
silnice – 10.717 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání pozemků po 
dokončení stavby - přeložky silnice I/19 
– Žďár n.S. - Mělkovice 

f) Nabytí pozemku 
- schválení 

RNDr. M. F.,  Brno 
 
 
 

k.ú. Město Žďár 
lok. PZ Jamská II, ZR 1 
 

9024 – orná půda  
– 2211 m2 
 

Budoucí výstavba v PZ Jamská II 
 

g) Směna pozemků 
- nabytí pozemku 
- pozbytí pozemku 
- schválení Smlouvy o 
budoucí smlouvě 
 

L. Ř., 
Bohdalec 

k.ú. Město Žďár 
lok. PZ Jamská, ZR 1 
lok. Klafar III, ZR 8 
 

9017/1 – orná půda 
3253 m2 za 
část 8037/2 –orná p. 
část 8053/3 – orná p. 
část 8065/12 – ost.pl. 
- celkem ve výměře  
cca 1841 m2 
 

Výstavba nové komunikace, inž. sítě 
v PZ Jamská II za pozemky pro výstavbu 
v lok. Klafar III 



h) Prodej pozemku – 
vzdání se předkupního 
práva 
- schválení 
 

R. T., Praha k.ú. Město Žďár 
lok. Klafar II 
ul. Uhlířská, ZR 3 

7973/6 – orná půda  
– 1040 m2 

Výstavba rodinného domu – převod 
pozemku včetně rozestavěné stavby RD 

i) 
 

Odpis nedobytných 
pohledávek 
- schválení 
 

Vlastní podnět  viz příloha Odpis z důvodu úmrtí povinných, 
likvidace společnosti, nevymožení 
soudním exekutorem – žádný majetek 

 


