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Město Žďár nad Sázavou 

ZÁZNAM 
z 5. zasedání Zastupitelstva města  

Žďáru nad Sázavou konaného 25. dubna 2019 v 16:00 
v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 

 

Pan starosta města Ing. Martin Mrkos, ACCA  zahájil 5. 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 ze 4. 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 5. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je  18 
( v průběhu zasedání celkový počet zastupitelů 26) a zastupitelstvo města je 
usnášeníschopné.   
 

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

omluvil zastupitel pan Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA 

Z dnešního zasedání zastupitelstva se dále omluvili: 

• paní ředitelka PO Kultura Žďár Ing. Marcela Lorencová 

• pan  Zdeněk Málek, vedoucí RgM 

 
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 20, proti 0, zdrž. 0 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

p. Ing. Petra Stočka, p. Ing. Miroslava Šuhaje. 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
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K navrženému programu 5. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny žádné 

připomínky a doplnění, pan starosta nechal hlasovat o schválení předloženého 

programu: 

Schválený program 5. zasedání zastupitelstva města: 

1. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2019 
2. Udělení ocenění města Žďár n. S.   
3. Dar Martině Sáblíkové     
4. Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních 

a zdravotních služeb 2019 
5. Veřejnoprávní smlouvy – Charita, Senioři ČR 
6. Majetkoprávní jednání    
7. Rozpočtové opatření č. 3    
8. Smlouva o úplatném převodu akcií společnosti Satt a.s. 
9. Různé 
PRO INFORMACI: 

Zápis ze zasedání kontrolního výboru 19. 3. 2019. 

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 

Pan starosta uvedl, že zastupitelé města obdrželi dnes na stůl: 

• Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 24.04.2019 

• Dodatek k materiálu  č.  5/2019/OF/4 – Rozpočtové opatření č. 3. 

• Investiční výhled – materiál ze semináře ZM z 16.04.2019 

 

1. Mat. 5/2019/ŠKS/1 
Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2019 
Komentář k tomuto bodu podala vedoucí OŠKS Mgr. Blanka Lučková. 
 
Ing. Novotný: 

- Dotaz na dvě věci, které jsou důležité pro rozhodnutí k tomuto materiálu. 
Požaduje vysvětlit rozpor v zápisech, které jsou oficiální a jsou přílohou 
tohoto materiálu. Nechápe, proč jsou dvě vyhotovení zápisu – jak je 
možné, že existují z jednání komise dva různé zápisy, kde jsou některé 
věci vynechány, zápisy předložené ZM jsou neúplné. Zřejmě tyto dvě verze 
zápisů vedly k rezignaci předsedy sportovní komise. 

Mgr. Lučková: 

- Uvedla, že došlo k určitým názorovým nesrovnalostem mezi bývalým 
předsedou komise a některými členy komise. Střety nebo názorový 
nesoulad se přímo netýká správnosti náhledu na schválené částky v ZM, 
bylo dohodnuto, že do materiálu půjde pouze zápis, který se vztahuje 
přímo k vlastnímu vyhodnocení.  
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Ing. Novotný: 

- Je to ale veřejný zápis, tak je možné, že zápis, který může číst veřejnost, 
není přiložen zastupitelům? 

Ing. Klement: 

- Uvedl, že zápis, který je zveřejněn na webu města v sekci komise pro sport 
a volný část, tak je zveřejněn zápis celý, ale pro potřeby vyhodnocení 
dotačních programů si myslí, že zbytek z toho zápisu nepatří do materiálu 
vyhodnocení dotačních programů. Slova bývalého p. předsedy, který 
vysvětloval svůj důvod rezignace a jiné body, které nesouvisely 
s vyhodnocením dotačního programu -  nebyly nutné uvádět 
k vyhodnocení dotačních programů, byl proto udělán výtah z tohoto zápisu. 
Možná to bylo špatné nazvané - jedná se o výtah bodů z jednání komise, 
které doporučovaly vyhodnocení dotačních programů, není tam celý zápis. 

Ing. Novotný: 

- Uvedl, že v materiálu je uvedeno, že součástí materiálu jsou zápisy  
z jednání komise, ale ZM je předloženo něco jiného, jen to, co se hodí. 
Není možné  upravovat zápisy z jednání komise. Požádal o vysvětlení,  
k čemu na komisi došlo a zda  v přidělování peněz pro organizovaný sport 
dospělých je vše v souladu se zásadami a zda nedošlo k nějaké 
manipulaci, má v této věci několik dotazů od sportovců, takže by rád slyšel 
k této záležitosti vysvětlení. 

Mgr. Řezníčková: 

- Na dotaz Ing. Novotného odpověděla, že komise se zabývala řádně 
podanými žádostmi v souladu s platnými pravidly dotačních titulů. Pan 
bývalý předseda komise Ing. Forst upozornil na některé nedostatky 
v pravidlech dotačních titulů, není to nic proti ničemu, že se takto 
přidělovaly dotace v minulých letech. Jeho názor byl takový, aby se již 
v letošním roce přidělovala dotace již podle jím navržených změn.  To není 
možné, protože vyhlášený dotační titul má svá určitá pravidla. Z tohoto 
důvodu vznikla určitá názorová krize, všechny dotační tituly, které byly 
podány, se hodnotily podle platných dotačních pravidel a byly  předloženy 
ZM. To je odpověď na dotaz Ing. Novotného - nedošlo k žádným 
machinacím. Komise později doporučila, aby se RM a následně ZM 
zabývala změnou dotačních pravidel, ale to se týká budoucnosti. Co se 
týká zápisů, je to špatně pojmenované, ale došlo k několika názorovým 
střetům a nevidí důvod, proč by se ZM mělo zabývat názorovými střety 
komise, když je vše vyhodnoceno podle platných pravidel a ZM je dle 
platných pravidel předkládáno. 

Ing. Novotný: 

- Je nutno přistupovat k zastupitelům jako k lidem, kteří nesedí na komisi a 
nemají všechny informace a zastupitele pak oslovují sportovci, kteří  četli 
zápisy na webu, ptají se ho, co se v komisi dělo, zda nedošlo k manipulaci. 
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On jako zastupitel obdržel v materiálů jinou verzi zápisu z jednání komise 
než je na webu města. 

p. starosta: 

- uvedl, že zápis, který je webu města obsahuje text názorového sporu. Formálně 
není v pořádku, že není v materiálu uveden tento zápis celý, ale pro kvalitu a 
relevanci vyhodnocení dotačního programu to nemá vliv. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu 
Organizovaný sport dospělých 2019 subjektům ve výši dle Přílohy č. 1 - 
vyhodnocení žádostí v dotačním programu Organizovaný sport dospělých 2019 
předkládaného materiálu a schvaluje znění veřejnoprávních smluv, které budou 
s vybranými subjekty uzavřeny v předloženém znění. 
    
     Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 
 
 

2. Mat. 5/2019/ŠKS/2 
Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou 
Komentář k tomuto bodu podala  Mgr. Lučková  a informovala, že z tří 
nominovaných osob je navrhován p.  Vilém Frendl im memoriam. Seznámila 
s obsahem předloženého materiálu. 
 
Mgr. Navrátil: 

- Poděkoval výboru pro oceňování za jeho práci. Vyzval vedoucí odborů, 
ředitele PO a zastupitele, aby se zapojili do příštích nominací na toto 
ocenění.  

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení ocenění města Žďáru nad 
Sázavou za rok 2018 v předloženém znění. 

     Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

3. Mat. 5/2019/ŠKS/8 
Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Martinou 
Sáblíkovou 
Materiál uvedla  Mgr. Lučková a seznámila ZM s návrhem darovací smlouvy mezi 
městem a Martinou Sáblíkovou.  
 
K tomuto bodu nebyla žádná diskuse. 
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Zastupitelstvo města hlasovalo předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru Martině 
Sáblíkové ve výši 50 000 Kč. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Martinou Sáblíkovou v předloženém 
znění. 
 
     Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
 
 

4. Mat. 5/2019/OS/5 
Vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb 2019“ 
Komentář k tomuto bodu podal vedoucí sociálního odboru Ing. Petr Krábek.  
 
Mgr. Augustýn: 

- Dotaz, proč v tabulce nejsou napsány body, rád by je viděl. 

Ing. Krábek: 

- Uvedl, že rozešle kompletní tabulku s bodovým hodnocením ZM e-mailem 
-   požadavek  Mgr. Augustýna. 

Ing. Havlík: 

- Omluvil se za pozdní příchod na zasedání ZM 
- Dotázal se, proč do tohoto nepatří organizace jako je Charita a Senioři  - 

chce znát důvod v čem jsou tyto organizace jiné a nesnesou srovnání 
s jinými organizacemi. 

Ing. Krábek: 

- Uvedl, že u Seniorů ČR je problém spoluúčasti, senioři ČR touto dotací získávají 
prostředky na úhradu nákladů za užívané prostory na Dolní 1 a po té dávají tyto 
prostory k dispozici ostatním subjektům, tudíž by byli proti všem znevýhodněni. 
Nejsou schopni dokrývat tento projekt vlastními prostředky. K Charitě – hledaly se 
možnosti, jakým způsobem by se Charita mohla dostávat na stejnou situaci 
s ostatními s poskytovateli služeb v rámci tohoto dotačního programu. Kdyby se 
musel upravovat dotační program tak, aby se podpořila všechna zařízení v rámci 
smlouvy s Charitou, tak by se musela výrazně změnit výše, o kterou se dá žádat 
v rámci jedné dotační žádosti. Komise se tímto zabývat bude, třeba se najde jiný 
způsob. 
 
Mgr. Navrátil: 

 – uvedl, že charita není porovnatelná rozsahem činností v porovnání s ostatními 
organizacemi. Uvedl, že to není nic nového. Je to na aktivitě jednotlivých 
zastupitelských klubů v rámci komisí, kde toto mohou navrhovat k úpravě. 
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Ing. Havlík: 

- Uvedl, že chápe důvody u Seniorů ČR, ale vysvětlení u Charity nechápe, 
v materiálu je uveden popisu služeb stejný jako popis služeb u Charity, je 
nutné porovnat dynamiku grantového programu a dynamiku příspěvku 
Charitě, pak zastupitelé pochopí, že je to nerovný přístup k těmto službám. 

Ing. Krábek: 

- Uvedl, že výčet služeb není přiložen k materiálu, je přiložena smlouva, ve 
smlouvě je uvedeno rozdělení částky do 6 zařízení, do kterých částka jde. 

Ing. Klement: 

- Uvedl, že u Seniorů ČR se jedná o příspěvek na provoz – na nájem a 
Senioři ČR poskytují prostory pro další organizace. 

- Charita byla individuální dotací již od r. 2010 či 2011. Charita se rozšířila 
výrazně i co se týče svých služeb, žádost o příspěvek Charity je daleko 
vyšší, než je daný rozpočtem města. Charita poskytuje daleko širší 
spektrum služeb než menší poskytovatelé a dá se říci, že je rovnocenným 
partnerem Sociálním službám města. 

Ing. Havlík: 

- Uvedl, že je otázkou,  zda by tyto služby neměla rozšiřovat PO SSm. 

Ing. Klement: 

- Senioři ČR – příspěvek je vlastně nejen pro Seniory, ale potažmo i pro 
další spolky, které jsou v prostorách Seniorů ČR na Dolní 1. 

- Charita – žádná služba pro občany není rozhodně dublována, je to 
doplněk. 

 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z dotačního 
programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2019“ 
osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
v předloženém znění. 
     Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
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5. Mat. 5/2019/OS/6 

Veřejnoprávní smlouvy – charita a Senioři ČR 

Komentář k předloženému materiálu  podal vedoucí OS Ing. Petr Krábek 
 
 
Ing. Havlík: 

- Uvedl, že nevidí jiné činnosti než byly v předchozím materiálu, je to 
podobné, nemyslí si, že je to nesrovnatelné, je to v něčem jiném. 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou 
Brno a mezi městem a Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Žďár 
nad Sázavou, v předloženém znění. 
 
      Hlasování: Pro 25, proti 1, zdrž. 0  
 
 

6. Mat. 5/2019/OP/7 
Majetkoprávní jednání 
Komentář ke každému předloženému bodu materiálu podala vedoucí 
majetkoprávního odboru paní JUDr. Stanislava Prokopová. 
 
a) Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí 

kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 19. 9. 2008, která byla uzavřena 
mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a bytovým družstvem 
Kovářova, jako kupujícím, prodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. 2119 
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 342 m2), jehož součástí je stavba č.p. 
2240 (bytový dům), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město 
Žďár, na ulici Kovářova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 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 Bytové družstvo Kovářova se 
sídlem Kovářova 2240/2 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, PSČ 
591 01, IČO 28294505, za kupní cenu v celkové výši 25.967.127 Kč. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu v předloženém 
znění. 

      Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
 

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 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 dle GP č. 4435-5/2019 ze 
dne 13. 3. 2019 pro vyznačení obvodu budovy a rozdělení pozemku z části 
pův. p. č. 4669/81 – ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu ve 
výměře 15 m2, nově označeného jako p. č. 4669/92 – ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře 15 m2 v k. ú. Město Žďár, do vlastnictví p. V. Ch. ZR  - za 
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účelem majetkoprávního vypořádání užívaného pozemku za zahradou p. č. 
4955 u RD  ZR  – za předpokladu splnění stanovených podmínek: 

- převzetí VB na uložené sítě 

- vysázená zeleň nesmí omezovat průchodnost, resp. průjezdnost a 
poškozovat nový chodník 

- za kupní cenu obvyklou dle ZP celkem ve výši 12.900 Kč, tj. 860 Kč/m2 

      Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 2 

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do 
vlastnictví 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, 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, a to p. č. 2264/4 – ostatní plocha, jiná plocha ve 
výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemku navazujícího na p. č. 2266 ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou a s tímto pozemkem tvořící funkční celek, nacházející se 
v zaplocené části obytného domu č.p. 1468 na pozemku p. č. 2265 v k. ú. 
Město Žďár. 

- za kupní cenu ve výši 3.000 Kč 

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnického 
práva k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/137/2019 – BZRM včetně ověřovací 
Doložky, v předloženém znění. 

      Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod – dar 
pozemku do vlastnictví 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, 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, a to dle GP části oddělené z pův. p. č. 5541 nově p. č. 
5541/5 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 36 m2 v k. ú. Město 
Žďár, na níž se nachází těleso místní komunikace IV. třídy – chodník 
v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání. 

Účetní hodnota pozemku dle účetní evidence dárce činí celkem 1.008 Kč. 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/186/2019 – BZRM 
včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.    
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Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar nemovitosti – bezúplatné 
nabytí pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi 
do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, 
PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem 
Jihlava, Kosovská 10a, a to dle GP č. 4384-1255/2018 ze dne 6. 2. 2019, a to 
p. č. 8602/14 – ostatní plocha, silnice v nynější výměře 10 717 m2, když 
uvedeným GP z pův. p. č. 8602/14 – ostatní plocha, silnice ve výměře 11 471 
m2 byla oddělena část nově vzniklého pozemku p. č. 8602/18 - ostatní pl., jiná 
plocha ve výměře 754 m2, která není předmětem převodu - vše 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. 7863, 
obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, 
který není zastavěn silnicí I. třídy a je po dokončení stavby I/19 Žďár – 
Mělkovice pro státní příspěvkovou organizací ŘSD ČR majetkem 
nepotřebným. Účetní hodnota pozemku dle účetní evidence dárce činí celkem 
1.128.949 Kč. 

Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu č. 12MP-002922 
v předloženém znění. 

     Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví paní RNDr. M. F. Brno, a to p. č. 9024 
– orná půda ve výměře 2 211 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. 3337, obec Žďár nad 
Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 
1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny 

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem 1.547.700 Kč 

       Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku p. č. 9017/1 - 
orná půda ve výměře 3 253 m2, v k. ú. Město Žďár, a obci Žďár nad Sázavou, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2  včetně DPH z budoucího 
vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále 
rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod částí 
pozemků, které budou odděleny z p. č. 8037/2 - orná půda, p. č. 8053/3 - orná 
půda a p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v předpokládané 
výměře 1 841 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH 
z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř., Bohdalec. 

 
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva 
města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 7973/6 – orná půda ve výměře 
1 040 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. R. T., Praha, zapsanému 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
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Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11673, obec Žďár nad 
Sázavou, na základě uzavřené Kupní smlouvy ze dne 1. 3. 2016 za účelem 
výstavby RD v lokalitě Klafar, ZR 3, v souvislosti s převodem tohoto pozemku, 
na kterém se nachází rozestavěná stavba RD, realizovaná v souladu 
s povolením stavby vydaným Městským úřadem ve Žďáru nad Sázavou, 
stavebním odborem, jinému vlastníku s tím, že nový vlastník přejímá veškeré 
povinnosti z Kupní smlouvy ze dne 1. 3. 2016 včetně sankčních ujednání, 
v případě uskutečněného převodu nemovitostí na p. P. K. ZR. 

 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení nedobytných pohledávek 
z podrozvahové evidence v celkové částce 1.802.474,50 Kč, dle předloženého 
návrhu (příloha č. 5c Inventarizačního zápisu). 

 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

 

 

7. Mat. 5/2019/OF/4 

Rozpočtové opatření  

Vedoucí finančního odboru paní Bc. Jitka Vácová podala komentář 
k předloženému materiálu. Omluvila se za chybu v anotaci, chybně uveden rok 
2013, ale samozřejmě se jedná o rozpočet roku 2019. Materiál je doplněn o 
dodatek k rozpočtovým opatřením, který obdrželi zastupitelé dnes na stůl. 
 

Mgr. Straka: 

- Uvedl, že Finanční výbor na svém zasedání rozpočtová opatření doporučil 

ZM přijmout – viz zápis ze zasedání FV, který obdrželi zastupitelé dnes na 

stůl. 

Ing. Havlík: 

- Objasnil svoji nepřítomnost na minulých zasedáních ZM z důvodů nemoci, 
vždy byl omluven. 

- Uvedl, že za 4 měsíce se do rozpočtu zapojilo 125 mil. Kč z rezervy, uvedl, 
že to je z té „prázdné podklady“, jak o ní před volbami psala paní 
Řezníčková. Ted se má rozhodovat o úvěru 57 mil. Kč – otázkou je, zda je 
to bezpečné. Propad státního rozpočtu je 20 mld. Předpokládá, že propad 
obecního rozpočtu bude následovat. Cca 7 let se žilo v době hojnosti, 
v dobách, kdy vedle mandatorních výdajů byla možnost opravovat či 
investovat částku cca 20 mil. Kč, vše ostatní je na dluh. Jak tedy chce 
vedení města financovat rozvoj a akce, které jsou naplánovány, i když 
osobní nechápe, že věci, o které se žádalo v předchozích letech a o 
kterých se vědělo, se najednou řeší rozpočtovým opatřením a nebyly dány 
do rozpočtu. Odpovědí je to, že byly jiné priority. Pravdou není to, že se 
peníze všechny vrátí, dotace jsou na úrovni 50-60 % tzn., že jsou tam čisté 
výdaje a tedy čistý dluh. Z  těchto důvodů pro tento materiál nemůže 
hlasovat a nebude. Nemá problém hlasovat pro průmyslovou zónu, pro 
rozvoj města, protože v průmyslové zóně není ani metr pozemků 
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v průmyslových plochách, to je to, co by mělo město dělat. Ale všechny ty 
ostatní věci jsou věci zbytné a město na ně už nemá. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že z 57 mil. Kč úvěru se vrátí 40 mil. Kč, tj. 70 %,  jedná se o 
refinancování investičních akcí. 

Ing. Klement: 

- Uvedl k tvorbě rozpočtu – město chce do rozpočtu zahrnovat položky 
v případě, že jsou přiznány dotace. Přiznanou dotaci na telematiku, 
cyklostezky a příslib podání žádosti na průmyslovou zónu, kde by město 
mělo dostat cca 55 mil. Kč, a na telematiku a cyklostezky celkem přes 30 
mil.Kč, to jsou peníze, které nikde město nenajde, jsou to ty peníze pro 
rozvoj města. Samozřejmě je to pro město ztrátové, neobdrží plnou částku, 
ale je to pro rozvoj města. 

p.starosta: 

- uvedl, že osobně nepovažuje telematiku a rozvoj cyklodopravy za zbytnou věc. 

 

Mgr. Navrátil: 

- Nezná v tuto chvíli žádné jiné dotační tituly, které by městu v oblasti 

telematiky či dopravní infrastruktury řešily situaci ve ZR. Všichni ví, jak je 

ZR zacpaný, nejen v dopravní špičce. Dopravně budou vyvedeni cyklisté 

z města – viz bezpečné napojení Stržanova. To nejsou zbytné věci. 

Ing. Novotný: 

- Nemá problém s úvěrem – je určen na rozvoj. Je nutné se zamyslet nad 

hospodařením, co město čeká a neminea proto je vypracován výhled, 

strategie centrum, akční plán, zamyslet se nad dalším vývojem.  Je nutné 

se zamyslet, jakým způsobem je zatěžováno město, nečekají město je 

dobré časy, ale je třeba se zamyslet, kam se dospěje v roce 2029. Bude 

hlasovat pro předložený návrh úvěru. 

p. starosta: 

- uvedl, že přehled záměrů a investic do r. 2029 není žádné dogma. Tak jak se bude 

vyvíjet ekonomika, bude se měnit tento plán. Doporučuje pracovat s tímto obezřetně 

a s rozvahou. Je to výhled, co dovolí budoucnost, ukáže čas.  

 

Dr. Mokříš: 

- Uvedl, že je vše v pořádku a správně. Byla období, kdy se žádné dotace 

nevyužívaly, Žďár se nerozvíjel. Zde jsou dotace na rozvoj a proto je nutné 
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je využít. Uvedl, že před 15 lety to bylo podceněné, město nebylo 

připraveno na čerpání dotací, tak je nečerpalo.  

Ing. Havlík: 

- Požádal o komentář tabulky, kterou dnes zastupitelé obdrželi na stůl – 

výhled – měl by to pan místostarosta okomentovat. Byl by rád, aby tento 

výhled byl okomentován včetně zdrojů, z kterých by se to realizovalo. 

Ing. Klement: 

- Uvedl, že po klubu ZM byl  na žádost  Ing. Novotného sestaven tento 

výhled, aby byly zahrnuty všechny dominantní platby a výdaje města, vč. 

předpokládaných příjmů co se týče vratek z dotačních titulů.  Na letošní rok 

je ta částka 207 mil. Kč.   Když se porovná příloha rozpočtových opatření 

v konečné částce je tam cca 240 mil. Kč., po odečtení je to částka 30-40 

mil.Kč, což jsou mandatorní investice, které se rok co rok opakují, zbytek 

do 120 mil.Kč jsou ty plánované investice. Tento seznam tvořili s p. 

Vácovou  a  p. Škodovou a tím si připravili vlastně rozpočet na rok 2020-

2022. Nejedná se o žádné přestřelení, každoročně z rozpočtu města 

odchází na investice 80-120 mil. Kč. 

Mgr. Navrátil: 

- Zdůraznil úspěšnost v získávání dotačních titulů a je to proto, že ze strany 

města už se ví, co město chce a jaké má priority. Pan Havlík ukázal jeho 

pohled na řízení města, což je dle něho neplánovat. 

Ing. Havlík: 

- Dotázal se, zda rozuměl panu místostarostovi  dobře v tom, že roky 2020 – 

2022 se financují příjmy rozpočtu, už nebude tedy žádný jiný úvěr? 

Ing. Klement:  

- Uvedl, že neřekl, že nebudou žádné další úvěry. Je zpracována celková 

suma na investiční akce na uvedené roky a to by mělo být zahrnuto do 

rozpočtu města.  

Ing. Havlík: 

- Uvedl, že mu chybí údaj, do jaké míry zadlužení při tomto plánu pokládá 

vedení města ještě za jakousi bezpečnou hranici pro rozpočet města. 

 

Ing. Klement: 
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 –  uvedl, že při splacení v roce 2020 mimořádné částky 40 mil.Kč dluhová služba 
bude 8 %, pak se vrací na 2 %. Sice už to není ukazatel, který definuje hospodaření 
města, ale stále by městu ZR mohla ostatní města takto nízkou dluhovou službu 
závidět. 

p. starosta: 

 – uvedl, že  financování rozvoje města úvěrem není špatného a neobvyklého, musí 
zde být určitá obezřetnost a opatrnost, ale je to běžný nástroj finančního 
managementu. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že se blíží lepší roky a je třeba se na ně připravit. Rada města  se 
snaží dlouhodobě snižovat mandatorní výdaje, poděkoval i ředitelům PO, 
kteří zvažují výdaje, snaží se ekonomicky nakupovat, snaha jde vidět. 
 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

• Pokrytí výdajů rozpočtu přijetím úvěru ve výši 57.000 tis. Kč a vyhlášení 
výběrového řízení na poskytovatele úvěru 
 

• Zrušení Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásady pro poskytování 
podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou (grantového fondu zřízeného 
usn. ZM dne 18.12.2003) a převod zůstatku finančních prostředků do 
rozpočtu města. 
 

• Zrušení Fondu rozvoje bydlení a Statutu fondu pro poskytování půjček na 
opravu bytového fondu města a zásady hospodaření s fondem zřízeným 
usn. ZM dne 24.06.2010 a převod zůstatku finančních prostředků do 
rozpočtu města. 
 

• Rozpočtové opatření č. 3/2019 včetně dodatku. 

Hlasování: Pro 23, proti 2, zdrž. 1 

 

8. Mat. 5/2019/MST/9 

Smlouva o  úplatném převodu akcií společnosti SATT a. s. 

Komentář k tomuto bodu  podal  pan místostarosta města Ing. Klement a zároveň 
poděkoval zastupitelům, kteří přišli na seminář ZM.  Společnost Satt a.s. 
v aktuální době má 2 akcionáře  - město ZR vlastní akcie ve výši 61,7 % a 
akcionáře z Nového Města na Moravě, který vlastní akcie ve výši 38,3 %. Vedla 
se dlouhá diskuse s akcionáři, zda dále pokračovat společně, Velké Meziříčí a 
Dolní Rožínka již před rokem projevily zájem o prodej svých akcií. Diskutuje se o 
ceně a o hodnotě společnosti, byly zpracovány 3 posudky, které stanovily cenu 
společnosti, resp. majetek společnosti a cenu společnosti Satt. Bylo diskutováno 
s Novým Městem n. Moravě o výši ceny k prodeji, Nové Město nabídlo tento podíl 
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na trhu, nikdo neměl zájem. Vedení města jednalo s Novým Městem na Moravě o 
středové ceně, podílová cena byla 62 mil. Kč z nominální ceny, posudek byl 
vybrán ze ZR – 92 mil. Kč. S Novým Městem n. M. se předjednalo, že se bude 
diskutovat o částce 78,5 mil. Kč, která byla navýšena o úroky 0,75 %, čímž se 
dospělo k částce 80,2 mil.Kč, kterou obsahuje i přiložená smlouva. Seznámil ZM 
s parametry smlouvy o odkupu – splatné částky budou pevné bez dalšího 
úročení, rozpočítány na 7 let, 1.splátka k 1.6.2020, pak následně dalších 6 let a to 
výši cca 11,5 mil.Kč. Převod akcií ve prospěch ZR by měl být proveden do 
31.12.2019. 
Seznámil ZM s prezentací, která je přiložena k materiálu pro zastupitele. 
 
 
Ing. Havlík: 

- uvedl, že dle obsahu vystoupení Ing. Klementa předpokládá, že právě mluvil 
předseda představenstva a.s. SATT, neslyšel toho odpovědného zastupitele za 
rozpočet a to místostarostu. Nezazněla podstatná čísla, je třeba říci, že za 80 mil. 
Kč si město kupuje minoritní účast,  návratnost investice je 40 let. 62 % již město 
má, ale ty se nedají již do toho počítat. Není mu jasné, co vadí ZR na ostatních 
městech jako akcionářích, podnik tak historicky vznikl -společnost byla založena 
před 24 lety městy a obcemi. Je také otázka, zda vůbec byl někdo schopen tržby 
ovlivňovat, aby se vyvíjely jinak – hlavní tržby se realizují ve ZR, další pravdou je, 
že ty doplňkové věci jako je internet a TV tvoří v tržbách 30 %.  Dále se čelí tomu, 
že se zatepluje a klesá spotřeba tepla. Dvě třetiny ceny se převádí do prodejní 
ceny z kupní ceny ze Žďasu. Společnost Satt ovlivní svojí činností pouze jednu 
třetinu ceny. Dotázal se, co tím občané města vlastně získají – rád by na toto 
slyšel odpovědi.  

Ing. Klement: 

- předeslal, že iniciativu prodat  podíl a.s. SATT  vyvolali  ostatní akcionáři a 
nabídli městu ZR tento podíl.  

p. starosta: 

- uvedl, že někdy je potřeba koupit minoritní podíl, aby  ten, kdo kupuje získal 
plnou strategickou kontrolu. Je třeba si uvědomit, jak jsou nastaveny Stanovy 
společnosti Satt. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že na ostatních akcionářích nám nic nevadí, ostatní akcionáři již 
nabídli svůj podíl k prodeji, rozhodli se, že jich nechtějí vlastnit akcie 
v minulém roce na volném trhu.  Není to poprvé, kdy byly nabízeny akcie 
Sattu, Ing. Zvěřinová mu připomněla, že  spoluakcionářem byla i Bystřice 
n. P. a město tyto akcie odkoupilo. Nyní je v tomto pokračováno, pro město 
ZR je to strategický zájem, město ZR má největší síť centr.zásobování 
teplem na Vysočině a většina domácností je napojena na CZT. Město i 
když je majoritním vlastníkem, nemůže rozhodovat samo. 
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Dr. Černý: 

- V materiálu je uvedeno, že již 2 roky probíhají intenzivní jednání v této 
věci, byl odveden velký kus práce v této věci, poděkoval, že jako zastupitel 
byl informován o této záležitosti na semináři ZM, přítomen i ředitel a.s. 
SATT, všichni měli prostor k diskusi. Naše město je se spol. SATT opravdu 
srostlé, toto rozhodnutí není jen o nějakých číslech, ale je to rozhodnutí 
především strategické, rozhodnutí má svá rizika, ale myslí si, že ZR by měl 
být jedním jediným vlastníkem, protože to je pro správu a rozvoj nejlepší 
variantou. Dnes se musí přijmout nějaké rozhodnutí – dle jeho názoru, 
kdyby se nepřijalo navržené usnesení, promarnila by se příležitost, která 
by se nemusela opakovat. Po důkladné analýze bude hlasovat pro.  

Mgr. Brychta: 

- Uvedl, že nedozvěděl to podstatné a to je to,  co pro ZR toto přinese. Tento 
materiál nebyl ani projednán v RM, jde přímo na ZM. Polemizuje s článkem 
pana poslance Zlesáka ve Žďárských novinách.   

- K této problematice se vyjadřuje proto, že má v této oblasti má dostatečné 
zkušenosti. Podal vyjádření k této záležitosti (viz zvukový záznam) . Dále 
uvedl, že nevidí prospěch pro občany města odkoupení těchto akcií. Uvedl, 
že vlastnictví akcií nemá absolutně vliv na cenu tepla. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že jednal s panem Ing. Štěpánkem ze ŽĎASu, ptal se ho na tuto 
záležitost, pan Ing. Štěpánek mu odpověděl jednou krátkou větou – „Kupte 
to“.  Přítomen je pan ředitel Scheib, požádal by ho, aby okomentoval tuto 
záležitost. 

Vystoupil pan ředitel a.s. SATT Ing. Petr Scheib – jeho vystoupení – viz zvukový 
záznam na webu města. 

Ing. Novotný: 

- Uvedl, že je potřeba to zdůraznit, že tento odkup nevyvolal ZR, ale je to 
nechuť ostatních měst setrvávat v a.s. SATT. Ale je na druhou stranu 
potřeba říct, že město ZR nepotřebuje v tuto chvíli kupovat tyto akcie, těch 
šancí může být víc, není to poslední šance, existuje předkupní právo. 

Dr. Bělohlávková: 

- Uvedla, že město o tomto jedná již 3 roky, projednává se to důkladně, 
kluby ZM se již k této věci sešel dvakrát. Myslí si, že nákup těchto akcií je 
v tuto chvíli pro ZR příležitostí, je to velká investice, která je dělaná pro 
budoucnost a klidný život našich spoluobčanů a dětí. Všechny posudky 
byly vypracovány v určitém čase, jejich platnost je omezená, za půl roku by 
se musely nové zadat ZP a bylo by to o jiných číslech. 

Mgr. Vintr: 

- Přemýšlel o této věci – je to velký balík peněz a zvažoval, co se stane, 
pokud město akcie koupí a co se stane, pokud je nekoupí.  Pokud to 
nekoupíme – nestane se nic, pozitiva – použití 80 mil. na jiné investice, 
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rizika – společnost může být prodána jinému subjektu, který může např. i 
záměrně blokovat zájmy města. Když město koupí akcie – nestane se 
v podstatě nic, protože se mění krátkodobé peníze na dlouhodobé 
kapitálové peníze – pozitiva – město získá kontrolní balík ve společnosti, 
rizika – město nese případné následky plně jako jediný akcionář. Obě 
varianty považuje za rovnocenné pozitivy i riziky. Bude hlasovat pro nákup 
těchto akcií. 

Ing. Zvěřinová: - uvedla, že bude hlasovat pro navržené usnesení. 

 

V diskusi dále vystoupili: Ing. Havlík, Ing. Novotný, Ing.Klement, PaedDr. Brychtová – 
viz zvukový záznam na webu města. 

Dr. Mokříš:- navrhuje ukončit rozpravu k tomuto bodu. 

p.starosta: 

- dle procedurálního hlediska se musí o tomto návrhu hlasovat. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu Dr. Mokříše: 

Zastupitelstvo města ukončuje diskusi k bodu č. 8 5.zasedání ZM – Smlouva o 
úplatném převodu akcií společnosti Satt a.s. 

      Hlasování: Pro 15, proti 4, zdrž. 7 

Zastupitelstvo města dále hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou 
akcie společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105, které představují 
celkem podíl 62101/161951 na Základním kapitálu společnosti SATT a.s., a 
to:   

   
a) 21 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč, datum 

emise: 1. 4. 2001, číselné označení 000001, 000002, 000003, 000004, 
000005, 000006, 000007, 000008, 000009, 000010, 000011, 000012, 
000013, 000014, 000015, 000016, 000017, 000018, 000019, 000020, 
000021; 
 

b) 6 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč, datum 
emise: 10. 7. 2002, číselné označení, 000026, 000027, 000028, 000029, 
000030, 000031; 

c) 4 kusu Akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč, datum 
emise: 22. 10. 2010, číselné označení 000038, 000039, 000040, 000041; 

d) 12 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč, datum 
emise: 1. 4. 2001, číselné označení 000006, 000007, 000008, 000009, 
000010, 000011, 000012, 000013, 000014, 000015, 000016, 000017; 
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e) 25 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč, datum 
emise: 10. 7. 2002, číselné označení 000028, 000029, 000030, 000031, 
000032, 000033, 000034, 000035, 000036, 000037, 000038, 000039; 
000040, 000041, 000042, 000043, 000044, 000045, 000046, 000047, 
000048, 000049, 000050, 000051, 000052; 

f) 20 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč, datum 
emise: 22. 10. 2010, číselné označení 000062, 000063, 000064, 000065, 
000066, 000067, 000068, 000069, 000070, 000071, 000072, 000073, 
000074, 000075, 000076, 000077, 000078, 000079, 000080, 000081; 

g) 19 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč, datum 
emise: 1. 4. 2001, číselné označení 000009, 000010, 000011, 000012, 
000013, 000014, 000015, 000016, 000017, 000018, 000019, 000020, 
000021, 000022, 000023, 000024, 000025, 000026, 000027; 

h) 13 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč, datum 
emise: 10.07.2002, číselné označení 000032, 000033, 000034, 000035, 
000036, 000037, 000038, 000039, 000040, 000041, 000042, 000043, 
000044; 

i) 13 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč, datum 
emise: 22.10.2010, číselné označení 000049, 000050,000051, 000052, 
000053, 000054, 000055, 000056, 000057, 000058, 000059, 000060, 000061; 
 

j) 47 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč, datum 
emise: 1. 4. 2001, číselné označení 000064, 000065, 000066, 000067, 
000076, 000080, 000081, 000087, 000088, 000089, 000090, 000091, 000092, 
000093, 000094, 000095, 000096, 000097, 000098, 000099, 000100, 000101, 
000102, 000103, 000104, 000105, 000106, 000107, 000108, 000109, 000110, 
000111, 000112, 000113, 000114, 000115, 000116, 000117, 000118, 000119, 
000120, 000121, 000122, 000123, 000124, 000125, 000126; 
 

k) 10 kusů Akcií Společnosti, ve jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč, datum 
emise: 22. 10. 2010, číselné označení 000146, 000147, 000148, 000149, 
000150, 000151, 000152, 000153, 000154, 000155. 

 

2) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o úplatném převodu akcií, která bude 
uzavřena mezi městem Nové Město na Moravě, jako prodávajícím a městem 
Žďár nad Sázavou, jako kupujícím, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 20, proti 4, zdrž. 2 

       

Různé: 

p. starosta: 

- pozvánky na aktuálně pořádané akce města 
- další zasedání ZM 13.6.2019 v 16:00 
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Mr. Brychta. 

- Reagoval na článek ve Žďárských novinách – ohledně LSPP a záměru 
další lékárny na poliklinice. Uvedl, že další lékárna na poliklinice není dobrý 
nápad, nesouhlasí s tím. Požádal, aby tato věc byla projednaná na ZM, i 
když je to jen v kompetenci RM, požaduje, aby to bylo dáno na jednání ZM. 

- K záležitosti rychlé sanity uvedl, že rovněž nesouhlasí se změnou ze 
strany Kraje Vysočina v této věci. Rychlá sanitka ve ZR  byla věc, která  se 
podařila za jeho starostování a za jeho účasti v KZ, vytkl si to jako 
politickou záležitost, loboval pro to podařilo se mu to. Proto se ohradil se 
proti vyjádření MUDr. Černého. 

- Poděkování p. Ing. Havlíkovi, bývalému tajemníkovi MěÚ za jeho 
dlouholeté  úspěšné vedení MěÚ Žďár nad Sázavou. Vyjmenoval ocenění, 
která MěÚ ZR získal pod jeho vedením  - viz zvukový záznam na webu 
města. 

 Dr. Brychtová: 

- Připojila se k poděkování panu Ing. Havlíkovi 
- Citovala část ze článku nové paní tajemnice JUDr. Hostomské, který byl 

zveřejněn ve Žďárském zpravodaji – viz zvukový záznam na webu města. 

Ing. Novotný: 

- Uvedl, že pan starosta mu neodpověděl na jeho dotaz z předminulého 
zasedání ZM – jednalo se o usnesení RM, které se týkalo pana tajemníka. 
Pan starosta odpověděl, ale nebyl s touto odpovědí spokojen, proto znovu 
odeslal dotaz na pana starostu  dne 25.2.2019, ale po dvou měsících stále 
neobdržel odpověď od pana starosty. 

- Ve věci nové lékárny na poliklinice – požaduje, aby se všem zastupitelům 
řeklo, v jaké je to fázi, aby zastupitelé dostali informace. Většina 
zastupitelů o této věci nic neví.  Pan starosta ho před několika měsíci 
informoval, že je na městě tato žádost. 

p. starosta: 

– k požadavku Ing. Novotného – paní ředitelka PO Poliklinika připraví písemnou 
odpověď pro zastupitele ve věci záměru nové lékárny na poliklinice.  

 

Mgr. Herold: 

– Dotaz,  kdy bude ZM seznámeno s výsledky  zimní údržby. 
– Požadavek na sdělení výsledků hodnocení zimní údržby co nejdříve 

Ing. Dvořák, zástupce vedoucí odboru komunálních služeb: 

– Uvedl, že hodnocení zimní údržby má předcházet detailní rozbor za účasti  
Ing. Pitky, Ing. Wurzelová je nyní dlouhodobě nemocná, hodnocení je přesunuto. 
Toto téma mělo být pojednáváno na kontrolním výboru. 
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Bude zpracován nový materiál k zimní údržbě, aby v budoucnu nedocházelo 
k problémům jako v letošním roce. Dojde k úpravě smlouva a dalším úpravám 
v plánu zimní údržby. Hodnocení s Ing. Pitkou bude uskutečněno v dohledné 
době, jakmile se vrátí paní vedoucí Ing. Wurzelová. Hodnocení proběhne do 
konce I. pololetí. 
 
p. starosta: 
- vyhodnocení již  probíhalo do doby než paní vedoucí Wurzelová onemocněla a 
jakmile se paní vedoucí uzdraví, bude pokračovat v této věci jednání. 

Ing. Havlík: 

- Uvedl, že pokud by zde ještě byla přítomna politicky odpovědná a věcně 
příslušná paní místostarostka Mgr. Řezníčková, určitě by ZM podala v této 
věci nejlepší informace, v jakém stavu to je. 

Dr. Černý: 

- reagoval na vyjádření Mgr. Brychty – viz zvukový záznam na webu města.  
- Stojí si za vyjádřením ve Žďárských novinách – objasnil smlouvy k rychlé 

lékařské smlouvě. Paní ředitelka Komínková tyto smlouvy konzultovala 
s právním odborem MěÚ, není jednoduché smlouvu vypovědět.  Stojí si za 
tím, co napsal, že je ta smlouva hloupá a pro město prodělečná. Dále již 
toto nehodlá komentovat. 
 

Ing. Zlesák: 

- Omluvil p. místostarostku, musela se z vážných rodinných důvodů vzdálit 
ze zasedání ZM.  

Ing. Zvěřinová 

- K ČOV – město PD vč. rozpočtu – studie na rekonstrukci intenzifikaci ČOV, 
mělo by se velmi rychle přistoupit k nějakým dalším krokům, minimálně 
diskuse o dalším postupu. ČOV již nedostane další prodloužení, než to, 
které dostala nyní na 5 let. Podala informace z předsednictva SVK k této 
problematice. Dále uvedla, že dnes byl schválen předsednictvem SVK 
Žďársko tým k této záležitosti. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že k ČOV je nutné zřídit pracovní tým – byl by rád, aby se zapojilo 
více zastupitelů, jedná se poměrně o náročnou věc s poměrně velkým 
dopadem do rozpočtu – viz sdělení Ing Zvěřinové. 

- Má připraveno prohlášení ke zmiňovanému usnesení ohledně pana Ing. 
Havlíka. Citace prohlášení – viz zvukový záznam na webu města.  

Mgr. Brychta: 

- uvedl, že Ing. Zlesák špatně pochopil, že by pan tajemník vedl rady města 
– nikoli, pan tajemník vedl porady vedení. 

- Dále uvedl, že je u vedení města omluven za pozdní příchody na zasedání 
ZM, neboť do 16:00 má vyučování. 
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Mgr. Vintr. 

- Pochvala za jarní úklid, poděkování OKS. 

 p. starosta: 

- přidává se k tomuto poděkování ohledně jarního úklidu. 

Ing. Havlík: 

- Uvedl, že pan kolega Zlesák vynechává z přísahy zastupitele rád tu pasáž, 
která mluví o tom, že bude dodržovat zákony ČR a Ústavu. Uvedl, že 
vedení města byla doručena předžalobní výzva a všechny tyto věci bude 
mít vedení města příležitost doložit a prokázat u soudu. 

 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny.  

Pan starosta ukončil 5.zasedání zastupitelstva města v 19:30 h. 

 

   

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r. 

            starosta města    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: I. Bublánová 


