
 
 

Žďár nad Sázavou 23.10.2019 
        

 
 

POZVÁNKA 
na 8. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat 
ve čtvrtek 31. října  2019 v 16:00 h 

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

PROGRAM: 

1. Vyhodnocení DP „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou“ 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu Podpora stomatologických služeb ve městě 
Žďár nad Sázavou. 
        

2. Vyhlášení DP „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2020“  
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě podporuje organizace z neziskového sektoru, 
které pracují v sociální a zdravotní oblasti. Tyto organizace většinu finančních prostředků 
získávají ze státního rozpočtu, z příspěvku Kraje Vysočina, od sponzorů a samotných 
klientů, pokud není služba ze zákona bezplatná. Určitou část nákladů pokrývá město 
Žďár nad Sázavou.   

 
3. Vyhlášení DP „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2020“ 

Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě podporuje spolky, které sdružují seniory a osoby 
se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu vyhlašuje dotační program pro podporu 
spolkové činnosti. 
        

4. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – Charita  
Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou uzavřelo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
s Diecézní charitou Brno. Ve veřejnoprávní smlouvě je nutné provést úpravu. 
 

5. Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2020  
Anotace: 
Návrh na vyhlášení dotačních programů města Žďáru nad Sázavou pro rok 2020 
v oblasti kultury, volného času a sportu. 
      
 

6. Závěrečná zpráva UNESCO 
Anotace: 
Schválení závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích hospodaření dobrovolného 
svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018 a nového znění stanov. 



 
  

7. Rozpočtová opatření 6/2019  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové 
strany rozpočtu v celkové výši 4.642 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 6/2019. 
   

8. Potenciál města Žďáru nad Sázavou  
Anotace: 
Schválení financování pro vyhlášení architektonické soutěže o návrh na lokalitu ul. 
Neumannova, Žďár nad Sázavou. 

 
9. Návrh VPS pro zajištění meziobecní  spolupráce       

Anotace: 
Město pro obce správního obvodu vykonává dotační servis, který bude upraven 
veřejnoprávní smlouvou. 
 

10.  Majetkoprávní jednání  
 Anotace: viz přiložená tabulka 
    

11. Prodej pozemků pro rodinné domy ulice Barvířská      
Anotace: 
Prodej pozemků pro výstavbu RD v ulici Barvířská – lokalita Klafar, Žďár nad Sázavou 8. 

12. Nabytí a využití části hotelu FIT   
Anotace: 
Nabytí a využití objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – „hotel Fit“ do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou. 
  

13.  Různé 
 

 

PRO INFORMACI: 

Zápis ze zasedání kontrolního výboru 24.09.2019 
 

 

S pozdravem  

 

 

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

 

 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 8/2019/OP/10 dne 31. 10. 2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku  

- schválení Kupní 
smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkup. práva  
- schválení předk.práva 
 

M. S., ZR k.ú. Město Žďár 
lok.U Malého lesa, 
ZR 3 

7311/3 – travní porost  
– 982 m2  

Výstavba skladu (pro stávající 
společnost v této lokalitě) 

b) Prodej pozemku 
- schválení částečné 
změny záměru a 
podmínek smluv o 
budoucí Kupní smlouvě 

Prima bydlení, s.r.o. k.ú. Město Žďár 
ul. Hrnčířská, ZR 8 
lok. Klafar III 

část 8037/52 (původně 
8037/2) 
– cca 3360 m2  
(2 x 400 m2) 
(2 x 400 m2) 

Výstavba 4 bytových domů 
- Soubor A 2, - Soubor B 2 
– změna podmínek pro výstavbu – 
prodloužení termínu pro vydání 
povolení stavby a částečná změna 
Regulativ pro výstavbu 
 

c) Nabytí pozemku  
- schválení 

Ing. F. Š., 
ZR 
 

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

9058 – ostatní plocha  
- 4417 m2 

Budoucí výstavba v PZ Jamská II 

d) Nabytí pozemku  
- schválení 

M. Č., 
ZR 
 

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

9025 – orná půda  
- 3787 m2 

Budoucí výstavba v PZ Jamská II 

e)  Nabytí pozemku 
- schválení Kupní 
smlouvy 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 
 
 
 

580/2 – ost.pl. - 510 m2 
582/10 – ost.pl. -116 m2 
 

Chodník, parkoviště a zeleň u 
poutního kostela na Zelené hoře 
 
 

f) Nabytí pozemku 
- schválení Smlouvy o 
bezúplatném převodu 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Žižkova, ZR 1 

1107 – ost.pl., ost.kom. 
– 344 m2 
1108 – ost.pl., ost.kom. 
– 429 m2 
 

Chodník a zeleň u MěÚ Žďár nad 
Sázavou 



g)  Prodej pozemku 
- neschválení vyhlášení 
záměru  
 

J. M.,  
Hamry n.S. 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Vysocká, ZR 5 

3210 – zahrada – 65 m2 
3211 – ost. plocha, ost. 
komunikace - 191 m2 
3212 – travní porost  
- 136 m2 
 

Výstavba řadových garáží 

h) 
 

Odpis pohledávek 
- schválení 

Vlastní podnět k.ú. Město Žďár Nedobytné pohledávky Odpis nedobytných pohledávek 
z účetní evidence z důvodu 
nevymahatelnosti povinných, zániku 
společnosti 
  

 


