
 
 

Žďár nad Sázavou 03.12.2019 
        

 

POZVÁNKA 
na 9. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat 
ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 16:00 h 

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

PROGRAM: 

1. Finanční dar pro město Chust 
Anotace: 
Finanční dar pro partnerské město Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, kdy město Žďár nad 
Sázavou věnuje finanční dar ve výši 3 800 € za účelem úhrady nákladů vynaložených na 
pořízení multimediálního zařízení pro výbavu učebny češtiny střední školy č. 5 ve městě Chust. 
     

2. OZV č. 1/2019 – místní poplatky ze psů  
Anotace: 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020 a současné 
zrušení stávající vyhlášky č. 2/2018, o místních poplatcích (ze psů, za lázeňský a rekreační 
pobyt, z ubytovací kapacity). 
  

3. OZV č. 2/2019 – místní poplatky z pobytu 
Anotace: 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu od 
1.1.2020 a současné zrušení vyhlášky č. 2/2018, o místních poplatcích (ze psů, za lázeňský a 
rekreační pobyt, z ubytovací kapacity). 
   

4. OZV č. 3/2019 – poplatky za komunální odpad  
Anotace: 
Návrh nové vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 

5. Majetkoprávní jednání  
Anotace: viz přiložená tabulka 
     

6. OZV č. 5/2019 – školské obvody ZŠ 
Anotace: 
Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019 o stanovení školských obvodů základních škol 
zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízených 
městem Žďár nad Sázavou. 
    

7. Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 
Anotace: 
Návrh na přijetí deklarace k podpoře udržitelného rozvoje a přistupuje tím k iniciativě OSN 
„místní Agenda 21“. 



 
   
 

8. Vyhlášení DP Podpora stomatologických služeb ve městě 
Anotace: 
Město reaguje na špatnou dostupnost stomatologické péče vyhlášením dotačních programů na 
podporu stomatologických služeb ve městě. 
     

9. Rozpočtové opatření č. 7/2019 
Anotace: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení snížení příjmové a výdajové strany 
rozpočtu v celkové výši 468 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 7/2019. 
       

10. Dodatek ke smlouvě o úvěru 
Anotace: 
Dodatek ke smlouvě o úvěru upravuje podmínky čerpání úvěru tak, aby bylo možné z úvěru 
hradit i výdaje na investiční akce (výkupy pozemků) hrazené městem i v průběhu čerpání úvěru. 
       

11. Návrh rozpočtu 2020 
Anotace: 
Návrh rozpočtu města na rok 2020 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2026 
        

12. Fond správy finančních prostředků 
Anotace: 
Správa finančních prostředků FSFP firmou Conseq a.s. 
 
         

13. Různé 

 

Pro informaci: 

Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 22.10.2019 

Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 26.11.2019 

 

 

 

S pozdravem 

 
 

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



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 9/2019/OP/12 dne 12. 12. 2019: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí pozemku  

- schválení 
B. S., 
ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR  
 

část 5050 – orná půda  
- cca 1 200 m2 

Výstavba okružní křižovatky v rámci 
stavby propojovací komunikace – 
Místní komunikace Jamská - Nákupní 
park, Žďár n.S. 
 

b) Nabytí pozemku 
- schválení Smlouvy o 
bezúplatném převodu 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

75/35 – ost.pl. - 304 m2 
75/36 – ost.pl. -  88 m2 
75/54 – ost.pl. –   9 m2 

Chodníky, komunikace – 
majetkoprávní vypořádání po akci -
Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. 
Santiniho, Žďár nad Sázavou 

c) Prodej pozemku 
- schválení Dodatku č. 3 
ke Smlouvám o uzavření 
budoucí kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení 
předkupního práva  

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 

d) Prodej pozemku 
- schválení Dodatku č.1 
ke Smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvy 
 

LENOX INVEST a.s., 
Praha 

k.ú. Město Žďár 
ul. Veselská, ZR 1 

119/9 – ost.pl.-236 m2 
č.119/13 – ost.pl.  
- cca 40 m2 
 

Novostavba víceúčelového objektu – 
IOOV – prodloužení termínu pro 
vydání povolení stavby 

e)  Prodej pozemků  
- schválení Dodatku č. 2 
ke Smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvěy 
 
 

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

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

část 9035 – orná p.  
- výměra 454 m2  
 

Pozemek pro rozšíření firmy LS 
MONT s.r.o. – vybudování výrobní 
haly v PZ Jamská,  

f) Dar pozemku 
- schválení Dodatku č. 2 
k Darovací smlouvě 

M. S., Počítky k.ú. Město ZR 
ul. Hrnčířská, ZR 8 
lok. Klafar III 

8025/3 – orná půda 
- 1114 m2 

Výstavba rodinného domu – 
prodloužení termínu pro vydání 
povolení stavby 

g)  Nabytí budovy 
- nevyužití předkupního 
práva 
 

A. Š., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Strojírenská, ZR 1 
lok. Druhák 

garáž na pozemku 6383 
– 19 m2 

Garáž Prefa – nevyužití nabídky 
předkupního práva na nabytí stavby  
( město – vlastník pozemku ) 


