
 
          
 

Žďár nad Sázavou 10.06.2020 

 
POZVÁNKA  

na 12. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  
které se bude konat ve čtvrtek 18. června 2020 v 16:00 

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

 
 

PROGRAM: 

1. Vyhodnocení dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďár n.S. 2020 
Anotace: 
Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní 
oblasti 2020“. 
 

2. Veřejnoprávní smlouva – Charita a 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. 

 
3. Návrh prominutí pohledávky 

Anotace: 
Projednání návrhu na prominutí pohledávky vzniklé škodní události na majetku města v celkové výši 
383.117,48 Kč.     

 
4. Změna č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou  

Anotace: 
Návrh na pořízení změny č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou a návrh na schválení obsahu změny 
č. 4 územního plánu, která bude pořízena zkráceným postupem 

  
 

5. Majetkoprávní jednání 
Anotace: viz přiložená tabulka      

 
6. Vyhodnocení dotačního programu  Organizovaný sport dospělých 2020 

Anotace: 
Vyhodnocení žádosti dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 navržené 
radou města 
 

7. Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO 
Anotace:  
Projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 
obcí České dědictví UNESCO za rok 2019  

 
8. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA 

Anotace:  
Návrh Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA, předmětem které je 
poskytnutí dotace na provoz expozice „Umění baroka“ a „Muzeum nové generace“ v roce 2020 ve výši 
400 000 Kč. 



 
 

9. Řešení situace SKLH    
Anotace: 
Řešení situace klubů SKLH Žďár nad Sázavou s.r.o. a SKLH Žďár nad Sázavou z. s., které požádaly 
Město Žďár nad Sázavou o výpomoc z důvodu finančních problémů obou subjektů. 

 
 

10. Závěrečný účet města za rok 2019 
Anotace: 
Závěrečný účet města za rok 2019, sestavený podle § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 podle zák. č. 
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO. 
  

 
11. Účetní závěrka města za rok 2019  

Anotace: 
Doporučení zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou za rok 2019; 
schválení ÚZ vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek některých vybraných účetních jednotek (vyhláška naplňuje ust. § 4 odst. 8 písm. w) ZoÚ) 
  

 
12. Rozpočtové opatření č. 3/2020  

Anotace: 
Změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 3.829 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 
3/2020.    

 
 

13. Statut Fondu průmyslové zóny 
Anotace: 
Podle § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může ÚSC zřizovat 
peněžní fondy pro konkrétní účel. Statut Fondu průmyslové zóny stanovuje podmínky použití tohoto 

účelového fondu. 
   

 
14. Různé 
 

 

 

S pozdravem 

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

 
 

 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 12/2020/OP/10 dne 18. 6. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí pozemku  

- schválení 
Ing.O. B., Blatiny  
J. B., ZR 
J. K., ZR 
Ing. M. P., ZR 
M. S., ZR 
D. Š.,Makotřasy 
Marco,spol.s r.o., ZR 
SLaFO,v.o.s., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, ZR  
 

6150 – zastavěná plocha 
a nádvoří - 252 m2 

Realizace akce – Nádražní – městská 
třída dle architektonické soutěže 
 

b) Nabytí pozemku 
- schválení Smlouvy o 
bezúplatném převodu 
vlastnického práva 
k nemovitým věcem 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

75/33 – ost.pl. - 532 m2 
75/37 – ost.pl. -  132 m2 
75/53 – ost.pl. –   33 m2 
75/55 – ost.pl. –   16 m2 

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

c) Směna pozemků 
- schválení Směnné 
smlouvy a smlouvy o 
zřízení práva věcného 
břemene 
 
 
 
 

CONGRESSUS-HOTEL 
s.r.o., Brno 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Kovářova, ZR 1 

část 2052 – ost.pl.- nově 
dle GP pozemky 
2052/12 - ost.pl. - 473 m2 
2052/14 - ost.pl. -   45 m2, 
2052/15 – ost.pl. -  39 m2,  
a část 2055/11 – ost.pl. 
- nově dle GP pozemky 
2055/44 – ost.pl. - 15 m2, 
2055/46 – ost.pl. - 68 m2, 
2055/47 – ost.pl. – 3 m2  
za 
2048/1 – ost.pl. – 35 m2 
2056 – ost.pl. - 76 m2 
část 2061 a část 2066 – 
ost.pl.– nově dle GP 
pozemky 
2061/2 – ost.pl. - 38 m2 
2066/2 – ost.pl.– 50 m2 

Majetkoprávní řešení vztahů  
- přeložka chodníku, úpravy veřejného 
parkoviště a parkoviště pro objekt 
v rámci revitalizace hotelu Jehla na 
bytový komplex 
 
Zřízení VB ve prospěch města pro 
veřejné parkování na pozemcích nově 
označených dle GP 2052/13 a 
2055/45 ve vlastnictví společnsti 
Congressus-hotel s.r.o., Brno  



d) Směna pozemků  
- schválení Smlouvy 
 

K. V., Bukovice 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6468 – zast.pl.- 1260 m2  
6469/1 – ost.pl.-3211 m2 
za 
část 6984/3 – ost.pl. 
část 6985/2 – ost.pl.  nově 
dle GP 6984/3 
- ve výměře 6657 m2  
 

Výstavba propojovací komunikace 
Jihlavská - Brněnská, ZR 

e)  Prodej pozemků 
- schválení Dodatku č. 1 
Kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení předkupního 
práva 
 

Kovo Koukola Invest, 
s.r.o., Brno 

k.ú. Město Žďár 
PZ Jamská, ZR 1 
 
 

 9525/9 - 2960 m2 
 

Realizace podnikatelského záměru – 
výstavba vícepatrové budovy pro 
vývojové a administrativní pracovníky 
a částečně jednopatrová hala pro 
vývoj, výrobu a testování CNC strojů, 
automatizačních zařízení, speciálních 
obráběcích nástrojů a softwarů 
 

f) Prodej pozemku 
- schválení Dodatku č.2  
Kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení předkup. práva 
  
 

K. V. 
Nové Město na Mor. 

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

 9518/11 - 2082 m2  Výstavba kanceláří a skladovací haly  
- prodloužení termínu k dokončení 
stavby 
 

g) Prodej pozemku 
- schválení Dodatku č. 2 
Kupní smlouvy a smlouvy  
o zřízení předkup. práva  
 

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 a dokončení stavby 

h) Prodej pozemku 
- schválení 
 

O. P., Řečice k.ú. Město Žďár 
ul. Špálova, ZR 7 

4669/1 – ost.pl. –nově dle 
GP pozemky 
4669/99 – zast.pl.- 70 m2 
4669/100 – ost.pl. – 12 m2

4669/101 – ost.pl. – 66 m2

 

Majetkoprávní vypořádání pozemků 
po přístavbě RD (původně přestavba 
bývalé kotelny u BD na RD) 



i) Směna pozemků 
- schválení Směnné 
smlouvy 
 

ČR, příslušnost 
hospodařit s maj. státu 
Státní pozemkový úřad 
Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Novoměstská 
PZ Jamská II, ZR 1 
 
k.ú. Stržanov, ZR 2 
 

4992 – orná půda 
- 947 m2 
 
290/19 – orná půda 
- 2142 m2 

Pozemek pro výstavbu v PZ Jamská II 
za pozemek k zemědělskému 
obhospodařování v pachtu  
 
 

 


