Žďár nad Sázavou 29.01.2020

POZVÁNKA
na 10. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,
které se bude konat ve čtvrtek 6. února 2020 v 16:00
v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou
PROGRAM:
SLIB nového člena zastupitelstva města Ing. Rudolfa Voráčka

1. Obecně závazná vyhláška č.1/2020 - užívání veřejného prostranství
Anotace:
Návrh nové vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2. Informace o průběhu soudního sporu PO Základní škola Žďár n. S., Švermova 4
Anotace.
Ústní zpráva – informace ředitele PO Základní škola Žďár n. S., Švermova 4 o průběhu soudního sporu

3. Žaloba zastupitele Ing. Jana Havlíka, MPA na město Žďár nad Sázavou o 200.000 Kč
Anotace:
Schválit pověření starosty města Ing. Martina Mrkose, ACCA hájit zájmy města Žďár nad Sázavou
v soudním sporu o zaplacení 200.000,-Kč vedeném na základě žaloby zastupitele města pana Havlíka
u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp zn. 6 C 199/2019-18.

4. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Anotace.
Finanční vypořádání rozpočtu roku 2019
Změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 9.536 tis. Kč rozpočtovým opatřením
č. 1/2020.

5. Výběr poplatků celkem na 1 obyvatele obce v rámci BI
Anotace:
Požadavek zastupitele města Ing. J. Havlíka, MPA na ZM 12.12.2019.

6. Odměny neuvolněných zastupitelů od 01.03.2020
Anotace:
Realizace nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. od
01.03.2020.

7. Dotační program „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“ – vyhodnocení
Anotace:
Vyhodnocení žádostí o dotace podaných v rámci programu „Obnova kulturních památek a obnova
architektonicky cenných staveb“, a návrh na uzavření veřejnoprávních smluv.

8. Návrh na vydání změny č. 3 ÚP
Anotace:
Předložení návrhu na vydání změny č. 3 ÚP Žďár nad Sázavou v zastupitelstvu města, týkající se
zastavitelné plochy Z 123 na ul. Dvořákova a vymezení zastavitelné plochy Z 223 na ul. Hrnčířská.

9. Žádosti o změnu ÚP města
Anotace:
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon) a se Směrnicí pro podání návrhu na změnu územně plánovací dokumentace města
Žďáru nad Sázavou předkládá odbor rozvoje a ÚP návrhy žadatelů na pořízení změny ÚP.

10. Majetkoprávní jednání
Anotace: viz přiložená tabulka

11. Členství města Žďár n. S. ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí od 01.03.2020
Anotace:
Návrh na vstup města Žďár nad Sázavou do Sdružení energetických manažerů měst a obcí
od 01.03.2020. Cílem je získat pokročilé znalosti a zkušenosti s energetickým managementem
ostatních měst v ČR a aplikovat je ve Žďáře nad Sázavou. Schválila RM č. 32 dne 13.01.2020
usnesením č. 512/2020/oP.

12. Zastupování města ve spol. SATT, a. s.
Anotace:
Delegování zástupců města Žďáru nad Sázavou do společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11,
PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105.

13. Různé

PRO INFORMACI:
Zápisy z kontrolního výboru z 10.12.2019 a z 21.01.2020

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

Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 10/2020/OP/8 dne 6. 2. 2020:
Bod Druh úkonu
Žadatel
Lokalita v ZR

p.č., m2 (rozsah)

Využití

a)

Prodej pozemku
- schválení

Z. N., ZR

k.ú. Město Žďár
ul. Smetanova, ZR 1

část 5921/2 – travní
porost
- dle GP díl „a“- 13 m2

Umístění a údržba nového oplocení

b)

Směna pozemků
- schválení

COOP družstvo
Velké Meziříčí

k.ú. Město Žďár
lok. Jamská Brněnská, ZR 1

část 5371 – ost. pl. a
část 5372 – ost. pl. –
nově dle GP 5371/2 492 m2 za
část 5373 – ost. pl. –
nově dle GP 5373/1 638 m2,
5375 – ost. pl. 798 m2
část 5378 – orná p. –
nově dle GP 5378/2 2172 m2

Umístění splaškové kanalizace pro
PZ Jamská

5342/1 – travní porost
- 5864 m2 za
část 8143 – orná půda,
nově dle GP 8143/1 11728 m2

Budoucí výstavba

c)

Směna pozemků
- schválení

Státní pozemkový úřad,
Praha

k.ú. Město Žďár
lok. Jamská, ZR 1

Rozšíření areálu společnosti Coop

Pozemek pro zemědělskou činnost

d)

Prodej pozemku
- odstoupení od Kupní
smlouvy a smlouvy o
zřízení předkupního
práva – neschválení

J. a L. N., ZR

k.ú. Město Žďár
ul. Barvířská, ZR 8
lok. Klafar III

8037/15 – orná půda –
401 m2

Výstavba řadového rodinného domu
- nedodržení termínu pro vydání
povolení stavby

e)

Revize údajů katastru
nemovitostí
- schválení

Katastrální úřad se
sídlem v Jihlavě,
KP Žďár nad Sázavou

k.ú. Stržanov,
místní část Stržanov

Místní název
Pomístní názvy
vč. grafického přehledu

Ověření seznamů – podkladů z KN

f)

Nabytí budovy
- nevyužití předkupního
práva

H. B., ZR

k.ú. Město Žďár
ul. Strojírenská, ZR 1
lok. Druhák

garáž na pozemku 6334
– 20 m2

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

g)

Nabytí budovy
- nevyužití předkupního
práva

J. K., ZR

k.ú. Město Žďár
ul. Jihlavská, ZR 1
lok. U Zdaru

garáž na pozemku 6518
– 18 m2

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

h)

Nabytí pozemků
- schválení

P. K., Králíky
Ing. A. P., Praha

k.ú. Město Žďár
lok. Krejdy

9075 – travní porost
– 25475 m2
9076 – orná půda
– 57436 m2
9077 – ost. plocha
– 1615 m2
9083 – lesní pozemek
- 1994 m2

Dle územního plánu částečné využití
pro individuální rekreaci, veřejnou
zeleň, krajinnou zeleň, lesní pozemek

