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Město Žďár nad Sázavou 
ZÁZNAM 

z 12. zasedání Zastupitelstva města  
Žďáru nad Sázavou konaného 18. června 2020 

v 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 
 

Pan starosta města Ing. Martin Mrkos, ACCA  zahájil 12. zasedání Zastupitelstva 
města Žďár nad Sázavou v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 
zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno. 

 

K zápisu z minulého zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny námitky. 

Zápis včetně písemných materiálů je k nahlédnutí za předsednickým stolem. 

Z jednání zastupitelstva města je pořízen zvukový záznam, který je zpřístupněn 
veřejnosti na webových stránkách města.  

Organizační poznámka: Na 12. zasedání ZM byla dodržena všechna nařízená 
pravidla vzhledem k pandemii COVID-19 (vzdálenost mezi přítomnými 2 m, 
desinfekce na ruce byla k dispozici, dodržováno nošení roušek) 

Pan starosta jmenoval zapisovatelkou 12. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je 19 
 a zastupitelstvo města je usnášeníschopné.   
 

Omluveni jsou zastupitelé města: 

MUDr. Jan Mokříš 

Ing. Dagmar Zvěřinová 

Ing. Radek Zlesák 

Mgr. Zdeněk Navrátil se dostaví v průběhu zasedání  

 

• Vzhledem ke koronavirové pandemii nejsou ředitelé PO přítomni zde 
v jednacím sále, ale je možné se s nimi spojit formou videokonference. 

• Vedoucí odborů jsou přítomni ve svých kancelářích a budou jednotlivě voláni 
k předkládaným bodům dnešního zasedání 
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Pan starosta navrhl členy návrhové komise dnešního zasedání a to: 
p. Rostislava Dvořáka a p. Ing. Voráčka. 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

Mgr. Luboš Straka 

Ing. Vlastimil Forst 

 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 

 

K PROGRAMU dnešního zasedání se pan starosta města dotázal, zda má někdo 

návrh na doplnění nebo změnu programu. Nebylo tomu tak. 

Pan starosta nechal hlasovat o programu 12. zasedání zastupitelstva města dle 

předloženého návrhu. 

Schválený program  12. zasedání zastupitelstva města  

1. Vyhodnocení dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města 

Žďár nad Sázavou 2020 

2. Veřejnoprávní smlouva – Charita a Senioři ČR  

3. Návrh prominutí pohledávky 

4. Změna č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou  

5. Majetkoprávní jednání 

6. Vyhodnocení dotačního programu  Organizovaný sport dospělých 2020 

7. Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO 

8. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA 

9. Řešení situace SKLH    

10. Závěrečný účet města za rok 2019 

11. Účetní závěrka města za rok 2019  

12. Rozpočtové opatření č. 3/2020  

13. Statut Fondu průmyslové zóny 

14. Různé 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 

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

• Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 17.06.2020 

• Dodatek k rozpočtovým opatřením č. 3/2020 
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1. Mat. 12/2020/OS/1 
Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2020 
Materiál uvedl vedoucí sociálního odboru Ing. Krábek. 
 
Diskuse: 
MUDr. Černý: 

• Město Žďár nad Sázavou přispívá na program  Diecézní charity Brno – 
poskytování služby AL PASO klientům ze Žďáru nad Sázavou, je to  
program Charity Třebíč, dotázal se kolika osob se to týká na území 
města Žďár nad Sázavou. 

Ing. Krábek: 

• Na dotaz MUDr. Černého odpověděl, že v loňském roce to bylo 12 
osob navrátivší se z výkonu trestu, je to program Charity Třebíč. Dříve 
tato služba byla řešena v rámci Oblastní charity ZR, ale nebylo to tak 
úspěšné. Nyní je to řešeno pod Charitou Třebíč. 

Ing. Havlík: 

• Dotázal se, co navíc dává tato služba  naproti tomu, co dělá kurátor na 
MěÚ Žďár n. S. 

• Uvedl, že ještě nedávno byl přesvědčován o tom, že Oblastní charita je 
naprosto individuální, nesouměřitelný prvek v rámci sociálních 
organizací a nemůže být součástí grantového schématu. A proto je 
v dalším bodě předložena individuální dotace a individuální VPS. 
Dotaz, co se tedy od té doby změnilo? 

Ing. Krábek: 

• Uvedl, že na MěÚ působí sociální kurátor Bc. Karel Březina. Některé 
osoby vyhledávají ale i  jinou organizaci než MěÚ, cca 12 rodin jednalo 
právě přes organizace AL PASO. 

• Na druhý dotaz Ing. Havlíka odpověděl, že se jedná o to, že dříve byl 
problém nasadit celou škálu jednotlivých služeb na to, aby se nerozbil 
celý dotační program. Po jednání pracovní skupiny pro změny 
financování sociálních služeb  se některé věci podařilo najít tak, aby se 
řešily služby společně s úvazky, rýsuje, že by se mohlo najít společné 
řešení pro poskytování dotací pro všechny subjekty města ZR, aby 
mohly být řešeny v rámci dotačních programů. Dne 30.6. bude další 
schůzka s poskytovateli sociálních služeb, budou vyjednávány další 
podmínky. Oblastní charita má služeb více. 

Ing. Klement: 

• uvedl, že dotační titul tak, jak byl orientován na poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb, kde jeden poskytovatel výrazně svým spektrem služeb 
převyšoval ostatní poskytovatele, tak byla léta schvalována individuální 
dotace. Poděkoval za práci v této záležitosti pracovní skupině pro 
financování poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb.  
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• Objasnil proces – pracovní skupina přednesla svůj návrh komisi, komise 
RM, pak bude následovat sběr informací. Poté budou informováni 
zastupitelé, což bude v měsíci září. Celý systém spočívá v tom, že 
jednotlivé služby, které komise a zastupitelé vyhodnotí jako nezbytné, aby 
se na území města ZR poskytovaly, se ohodnotí procenty a ta procenta 
budou představovat finanční alokaci pro danou službu. Pod touto službou 
se přihlásí poskytovatelé a  matematickým vzorečkem přes úvazky, přes 
hodnotu té služby, tak jak je vykazováno na kraji, se přidělí poskytovatelům 
finanční prostředky. Takto je to připraveno. 

 Ing. Havlík: 

• Uvedl, že Ing. Krábek sdělil, že ne všichni si přejí využít to, co je zde 
placeno cca 0,5 mil. Kč ročně a vyberou si někoho jiného, což stojí 100 tis. 
Kč, dotázal se, jaký je k tomu důvod. Město se dostává do situace, kdy 
možná bude právě těch 100 tis. Kč chybět. Dle jeho názoru, pokud je 
někdo po výkonu trestu, zda má právo si  ten dotyčný vybírat nějaké 
služby. 

Ing. Krábek: 

• Uvedl, že se nepracuje pouze s lidmi po výkonu trestu, ale i s jejich 
rodinami, hledá se cesta i před návratem osoby z výkonu trestu. 

Ing. Havlík: 

• Dotázal se, kdy se sjednotí okruh příjemců? A zda se to bude 
sjednocovat? V programech jsou různé okruhy příjemců, v sociálních 
věcech nevadily obchodní společnosti, v jiných programech obchodní 
společnosti vadily. 

Ing. Krábek: 

• Uvedl, že se jedná o služby a tyto služby realizují některé subjekty na 
území města. Komise stále trvá i v rámci pověření Kraje Vysočina na tom, 
že musí být soulad s komunitním plánem, společnost ucházející se o 
sociální službu, musí být registrována na Kraji Vysočina a musí být soulad 
s komunitním plánem, jde o to jaká služba je provozována. 

Ing. Havlík: 

• Poznamenal, že by se mělo město zamyslet nad tím, zda to není 
diskriminační. V jiných programech se řeklo, že obchodní společnost 
nemůže ani žádat. V tomto případě grantového programu stačí pouze to, 
že je organizace registrována na kraji? V jiných programech obchodní 
společnosti nemohou žádat. Mělo by se přistupovat ke všem stejně. 

Ing. Krábek: 

• Uvedl, že obdarovaní v rámci tohoto dotačního programu jsou buď o.p.s.  
nebo zapsané spolky. Není tam žádná obchodní společnost, která by byla 
konkrétně  z tohoto dotačního programu podporována. 
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Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z dotačního 
programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území 
města Žďáru nad Sázavou 2020“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 3 
předloženého materiálu. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 3 předloženého 
materiálu, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

2. Mat. 12/2020/OS/6 
Veřejnoprávní smlouva – charita a Senioři ČR 
Materiál uvedl vedoucí sociálního odboru Ing. Krábek. Omluvil se, že do 
materiálu se dostal chybný text usnesení, který byl předložen do rady města. 
Správně má být, že zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a 
Diecézní charitou Brno, organizační jednotka Oblastní charita Žďár nad 
Sázavou a mezi městem a Senioři České republiky, z. s., Městská organizace 
Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 
 
K tomuto bodu nebyla diskuse. 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení, který 
přednesl v komentáři Ing. Krábek. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou 
Brno, organizační jednotka Oblastní charita Žďár nad Sázavou a mezi městem 
a Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Žďár nad Sázavou, 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 
 

3. Mat. 12/2020/taj./8 
Návrh prominutí pohledávky 
Komentář k předloženému materiálu podala paní tajemnice JUDr. Martina 
Hostomská. Objasnila genezi případu ve věci škodní události vzniklé v rámci 
administrativního ověření žádosti o platbu, která vznikla při zadávání VZ 
„Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové 
vzdělávání“, na základě kterého byla opatřením poskytovatele dotace krácena 
o 5 %.  
 
p. starosta: 

• doplnil, že v tomto případě je výklad MMR lehce sporný až možná  
alibistický. Město jasně deklaruje, že získávání dotací pro město bude 
naprosto zásadní činností. Může se teoreticky stát chyba, ale proto si  
nemůže město dovolit zaměstnance demotivovat tím, že budou 
zaměstnanci sankcionováni. Jednoznačně převažují klady v případě, že se 
sečtou částky dotací, které město získalo, je jednoznačně vidět, že má 
smysl jít do dotací a motivovat zaměstnance, aby tyto dotace získávali pro 
město. 
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Ing. Havlík: 

• Souhlasí s tím, že je vždy nějaké riziko. Má problém s tím, že není úplný 
seznam odpovědných osob – dotaz na p. tajemnici, zda je úplný seznam 
odpovědných osob. Dle jeho názoru je neúplný seznam odpovědných osob – 
jsou uvedení  pouze p. Fuksa, Ing. Škodová.  Uvedl, že úplně stejným viníkem 
jsou radní, kteří hlasovali pro vyhlášení. Pokud by rada  nevyhlásila VŘ, které 
bylo podlimitní,  tak by škoda nevznikla. 

p. starosta: 

• uvedl, že kdyby RM nevyhlásila toto VŘ, tak by město nemělo peníze a 
nebyl by zrekonstruován objekt bývalé vodárny. 

Dr. Bělohlávková: 

• Uvedla, že Ing. Havlík dlouhá léta pracoval ve vedoucí funkci na městském 
úřadu, takže se také musel spoléhat na práci svých podřízených.  Osobně 
zastává názor, že to byla chyba v uvozovkách, šlo pouze o to, který 
z úředníků na ministerstvu žádost posuzoval. Neříkala by tomu chyba, 
velice si váží zkušených pracovníků, kteří tuto záležitost připravovali. Dále 
uvedla, že zahrnout do tohoto ještě radu města, je ze strany Ing. Havlíka 
úplně mimo. 

Ing. Havlík: 

• Uvedl, že většinu věcí, které Dr. Bělohlávková řekla, může podepsat. 
Poznamenal, že ale ti dva úředníci, kteří připravovali zadání,  nebyli jediní, 
kdo o tom rozhodoval. Upozornil MUDr. Bělohlávkovou, že RM nemá 
jenom politickou odpovědnost, ale také trestně a hmotně právní. 

p. starosta: 

• uvedl, že rada města i zastupitelé se budou i nadále snažit o získání fin. 
prostředků pro ZR z různých dotací, nese to s sebou určité riziko, ale dle 
jeho názoru i s tím rizikem je to ve prospěch města. 

Mgr. Vintr: 

• Požádal p. tajemnici o zaslání směrnice k vyřizování ve škodní komisi 
všem zastupitelům 

• Dotázal se v kolika případech dotací dochází ke krácení dotací, zda je to 
běžná záležitost, že ministerstvo krátí dotace nebo je to výjimečné. 
 

p. starosta: požádal o odpověď Ing. Prokopa. 

p. tajemnice: 

• k první části dotazu Mgr. Vintra odpověděla, že obecní úřad tvoří 
starosta, místostarosta a pracovníci zařazení do obecního úřadu. 
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Pan starosta požádal projektového manažera Ing. Prokopa, který se svým 
týmem dokáže pro město získat miliony korun, aby odpověděl na druhý dotaz 
p. Mgr. Vintra. 

Ing. Prokop: 

• Uvedl, že jeho vyjádření ke škodě a k celé události je uvedeno v příloze 
materiálu 

• K běžnému sankcionování uvedl, že neustále konzultuje s pracovníky 
ministerstev jednotlivé dotace a projekty, probírá s nimi právě i 
možnosti, kde je potenciální riziko projektu, kde jsou možnosti nějakých 
korekcí, kde může dojít k chybám. Snaží se neustále je idenfitikovat, 
zlepšovat v celém procesu vedení projektu. Všichni pracovníci 
ministerstev, se kterými hovoří, se shodují na jedné věci a to, že 
nejrizikovější na celém projektovém řízení je veřejná zakázka – ve 
smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, rozhodnutí soudů apod. 
– je to tak komplikovaná záležitost a mnohdy nejednoznačná, kdy nejen 
vyhlašovatel, ale i kontroloři musí dávat do svého stanoviska svoji 
zkušenost či naopak někdy i nezkušenost. Možných problémů v textech 
a položkách atd., je tolik, že není úplně možné se tomu v podstatě 
vyvarovat.  

• Objasnil proces a vývoj v procesu kontroly veřejných zakázek  

• Uvedl, že v  r. 2017 byla přidělena dotace ve výš 74 mil., v roce 2018 to 
bylo 65 mil., v roce 2019 70 mil. Kč., což za tyto 3 roky činí 210 mil. Kč. 
Je to nenároková věc, město ji nemuselo získat. 

• Požádal ZM o shovívavost při řešení těchto projektů, pracovníci jsou 
neustále vystaveni komplikacím a rizikům. Myslí si, že pokud město 
získalo 210 mil. Kč na dotacích, které jsou nenárokové, tak dle jeho 
názoru ta předmětná škoda oproti získaným dotacím je minoritní, to 
riziko za to prostě stojí. Říká to i s vědomím toho, že v současné době 
bude toto riziko narůstat, žádá se čím dál více o dotace. Uvedl, že se 
bohužel se mohou takovéto chyby stát, dle jeho názoru to byla chyba 
nezaviněná.  

p. starosta: 

• uvedl, že VŘ je vždy rizikem a jsou zde i další instituce, které mohou 
kontrolovat jeho průběh. 

Ing. Klement: 

• Zastal se všech poctivých pracovníků, kteří se snaží pro město a jeho občany 
získávat dotace a jdou do tohoto rizika.  Dotace byla přiznána v nějaké výši, 
byla posouzeno nějaké krácení, ale vznikl objekt, který je pro město ZR 
důležitý a plní svoji funkci ve  neformálním i formálním  vzdělávání dětí. 

• K otázce, která zde zazněla na p. tajemnici, proč není uvedena rada města na 
seznamu vedle pana Fuksy a paní Škodové, kterým děkuje za jejich práci, 
uvedl, že škodní komise se vyjadřuje k zaměstnancům města. Uvedl, že se 
hlásí k tomu, že tento program schválil v RM, je rád, že se toto dílo podařilo.  

• Uvedl, že Ing. Prokop sdělil, kolik město získalo finančních prostředků na 
dotacích. Osobně má na dotace svůj vlastní názor, ale pokud je možnost 
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získat dotace, tak prosí všechny zaměstnance, aby na dotacích pracovali a 
aby se nebáli nějakých výtek, za to, že vždy 100% neodvedou svoji práci. 

Ing. Novotný: 

• Uvedl, že se plně ztotožňuje s názorem Ing. Prokopa. Je potřeba se za 
pracovníky postavit, pokud to není úmyslná chyba.  

• Uvedl, že jasná trestněprávní odpovědnost rady města je další záležitost. 
Konstatoval, že nevidí jediný důvod, proč by radní, který by způsobil nějakou 
škodu, nemohl být projednáván ve škodní komisi, která radě doporučí návrh 
k rozhodnutí. 
 
Ing. Havlík: 

• Poděkoval za výklad Ing. Prokopovi, ale uvedl, že tyto informace zná. 
Spor je ale  v něčem jiném – hlasoval by pro odpuštění úplně stejně i  
kdyby tam byla napsána rada města. Nechápe, proč se rada města 
k této škodě nepřihlásila. 

Ing. Klement: 

• Uvedl, že RM neshledala na nikom v této kauze vinu a že škoda 
nevznikla. 

 Dr. Brychtová: 

• Uvedla, že Ing. Havlík chtěl, aby se přímo nejmenovala jen ta dvě 
jména, proč tam není připsána i RM, která na tom má také spoluúčast. 

p. starosta: 

- konstatoval, že existuje institut škodní komise.  Procedurálně u zakázky vždy 
figuruje nějaké jméno. 

Ing. Havlík: 

• Uvedl, že 1. 6. toto RM  projednávala, byly označeny konkrétní osoby 
odpovědné za škodu, rada města souhlasila s návrhem škodní komise. 
Dotázal se, zda neměla rada města při tom rozhodování pocit, že na 
tom má rada města také nějaký podíl?  

Ing. Klement: 

• Uvedl, že materiál RM obdržela od škodní komise. Rada města 
konstatovala, že v tomto případě to nevyhodnocuje jako škodu, která 
vznikla, naopak za tuto dotaci, i když nižší, se postavilo něco, co slouží. 

p.starosta: 

• -dotázal se Ing. Prokopa na termín vyhlašování této zakázky.  

Ing. Prokop: 

• uvedl, že to bylo vyhlašováno v r. 2017 
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p. starosta: 

• Poznamenal, že v té době, kdy byla zakázka vyhlašována,  byl na radě 
města účasten i p. Havlík jako tajemník MěÚ. 

Mgr. Navrátil: 

• Zdůraznil to, že pracovníci, kteří se na tom podíleli, to neměli 
jednoduché, nebyla to jednoduchá zakázka.  Pracovníci svým jednáním 
pomohli k získání dotace na předmětný objekt bývalé vodárny a město 
tak získalo nádhernou klubovnu. 

Další dotazy nebyly vzneseny. 

 Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prominutí pohledávky  
p. Ing. I. Š. a p. P. F.  v celkové výši 383.117,48 Kč. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 

4. Mat. 12/2020/RUP/9 
Změna č. 4 ÚP města 
Materiál uvedla vedoucí odboru RUP Ing. Škodová. 
 
Diskuse: 
Mgr. Augustýn: 

• Dotaz na bod č.7, který byl vyřazen – hřiště na Tyršově ulici, jaký je 
záměr s tímto prostorem, jakým způsobem to bylo  komunikováno s TJ 
Sokol 

p. starosta: 

• uvedl, že obecně navrhované změny mají ambici vytvořit plochy, kde 
může vzniknout bytová výstavba nebo nějaká polyfunkce. Je třeba 
vytvářet podmínky pro rozvoj bytové infrastruktury, je to zásadně 
důležité. Dnes územní plán neumožňuje výraznou flexibilitu, 
neumožňuje rychle reagovat na měnící se požadavky. 

• k dotazu Mgr. Augustýna uvedl, že je to věc TJ Sokol. Je to pozemek, 
který je privátní, není města. Z těchto důvodů na žádost p. Svobodové, 
kdy si společně  vykomunikovali tuto záležitost,  byl tento bod stažen.  
Co zamýšlí Sokol s tímto pozemkem,  je dotaz, který  by měl být 
vznesen na p. Svobodovou či jiné zástupce TJ Sokol. 

 
Ing. Voráček: 

• Uvedl,  že je bytová potřeba ve městě a je potřeba ji uspokojit  tak, aby se 
ZR rozrůstal. Požádal Ing. Škodovou, aby prezentovala místa, kde dojde 
k proměně travní plochy na budovy.  Nepřipadá mu příliš šťastné, měnit 
travní plochy v centru města na budovy. 
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p. starosta: 

• uvedl, že rozvoj města může probíhat stylem, že se bude neustále  
rozrůstat do šířky a zabírat novou plochu, která je nyní extravilánem. 
Rozšiřování má ale  svoji ekonomiku z hlediska údržby, komunikací, 
zeleně a má ekonomiku v tom, že se musí budovat nové sítě atd. Pokud 
bude docházet k nějakému přiměřenému zahušťování výstavby uvnitř 
města  na plochách, které jsou dnes nevyužívané nebo je jejich funkce 
poměrně ne zcela prospěšná či nesouvisí  rozvojem města, jako různé 
travnaté pásy, které nejsou ani parkem nebo jsou tam dnes domy, které již 
neplní svoji funkci, tak má smysl se podívat i dovnitř města a umožnit na 
těchto plochách výstavbu či přeměnu na byty či smíšenou funkci. Je-li 
zahušťování přiměřené, má dle jeho názoru smysl. 

 

Ing. Škodová: 

• Prezentovala plochy, kde má dojít ke změnám. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 4 územního 
plánu města Žďár nad Sázavou a obsah změny č. 4 územního plánu, uvedený 
v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
Zároveň stanoví, že změna č. 4 bude pořízena zkráceným postupem podle § 
55a a násl. stavebního zákona. 
 
     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 
 
 

5. Mat. 12/2020/OP/10 
Majetkoprávní jednání 
Komentář k jednotlivým majetkoprávním bodům podala vedoucí odboru 
majetkoprávního JUDr. Prokopová. 

  

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6150 – zastavěná plocha a 
nádvoří, zbořeniště ve výměře 252 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou 
na LV č. 3973, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár u objektu 
provozoven č.p. 2186 v lokalitě ul. Nádražní 52, ZR 6 ze spoluvlastnictví p. 
Ing. O, B, Blatiny  (podíl 5/100), p. J. B.  ZR 1 (podíl 8/100), p. J.K.,  ZR 6 
(podíl 12/100), společnosti Marco, spol. s r.o., Nádražní 2186/52, ZR 6 
(podíl 38/100), p. Ing. M. P. ZR  5 (podíl 4/100), společnosti SLaFO, v.o.s., 
Nádražní 2186/52, ZR 6 (podíl 14/100), p. M. S.  ZR 1 (podíl 14/100) a p. 
D. Š. Makotřasy (podíl 5/100) – za účelem využití nyní nevyužívaného 
pozemku pro potřeby města (dle územního plánu pozemek částečně 
zařazen pro výstavbu pro dopravní stavby – parkoviště, částečně pro 
veřejnou zeleň)    
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- za dohodnutou kupní cenu za nabytí části pozemku p. č. 6150 v k. ú. 
Město Žďár ve výši 850 Kč/m2 u části pozemku zpevněné plochy ve 
výměře 122 m2, tj. 103.700 Kč a ve výši 350 Kč/m2 u zatravněné části ve 
výměře 130 m2, tj. 45.500 Kč, celkem tedy 149.200 Kč. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod 

vlastnického práva k nemovitým věcem do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to k pozemkům p. č. 75/33 – ostatní plocha, jiná plocha 
(chodník a zeleň) ve výměře 532 m2, p. č. 75/37 – ostatní plocha, jiná 
plocha (zeleň a sjezd) ve výměře 132 m2, p. č. 75/53 – ostatní plocha, jiná 
plocha (zeleň) ve výměře 33 m2 a p. č. 75/55 – ostatní plocha, jiná plocha 
(zeleň) ve výměře 16 m2 v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná 
krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Zámek Žďár 
ve Žďáře nad Sázavou 2 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, zapsaných 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 – 
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení akce 
města „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“, 
na kterou byly poskytnuty dotace z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence převodce činí 
výši 56.501 Kč u p. č. 75/33, výši 14.122 Kč u p. č. 75/37, výši 3.508 Kč u 
p. č. 75/53 a výši 1.699 Kč u p. č. 75/55 - vše v k. ú. Zámek Žďár. 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým věcem č.j. ÚZSVM/BZR/5790/2019–
BZRM, a to k pozemkům p. č. 75/33 – ostatní plocha, jiná plocha (chodník 
a zeleň) ve výměře 532 m2, p. č. 75/37 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň 
a sjezd) ve výměře 132 m2, p. č. 75/53 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) 
ve výměře 33 m2 a p. č. 75/55 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve 
výměře 16 m2 v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná krajinná 
oblast II. – IV. zóna v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou včetně 
Doložky, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve 
vlastnictví společností CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, 
Bystrc, 635 00 Brno 35, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 8017, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 
4586-31/2020 pro rozdělení pozemku: z části pův. p. č. 2052 – ostatní 
plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově označených jako p. č. 
2052/12 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 473 m2, dále p. č. 
2052/14 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 45 m2 a p. č. 2052/15 
– ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 39 m2 a z části pův. p. č.  
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2055/11 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově 
označených jako p. č. 2055/44 – ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře 15 m2, dále p. č. 2055/46 – ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře 68 m2 a p. č. 2055/47 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 
3 m2 (v celkové výměře 643 m2) vše v k. ú. Město Žďár - za účelem 
majetkoprávního vypořádání chodníku, komunikace a ploch parkoviště pro 
město do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou výměnou za pozemky ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsané 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 v k. ú. 
Město Žďár, a to p. č. 2048/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve 
výměře 35 m2, p. č. 2056 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 76 m2 a 
dále dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. 
p.č. 2061 - ostatní plocha, zeleň odděleného dílu nově označeného jako 
2061/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 38 m2 a z části pův. p. č. 2066 – 
ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu nově označeného jako p. 
č. 2066/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 50 m2 (v celkové 
výměře 199 m2) – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví společnosti 
CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35 
- za účelem majetkoprávního vypořádání pro parkovací místa pro objekt 
č.p. 214 a č.p. 2323 v ul. Kovářova, ZR 1 – ubytovací zařízení (býv. Hotel 
Jehla) společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, 
Bystrc, 635 00 Brno 35 v rámci „revitalizace Hotelu JEHLA na bytový 
komplex“. 

Účetní hodnota převáděných pozemků města je ve výši 204,94 Kč/m2 u 
pozemku p.č. 2048/1, ve výši  204,95 Kč/m2 u p.č. 2066/2 a ve výši 80,84 
Kč/m2 u pozemku p.č. 2056 a p.č. 2061/2.  
Účetní hodnota převáděných pozemků společnosti CONGRESSUS-
HOTEL je 205 Kč/m2.  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Směnné smlouvy a 
smlouvy o zřízení práva věcného břemene, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

d) Zastupitelstvo města schvaluje Směnnou smlouvu, která bude uzavřena 
mezi městem Žďár nad Sázavou a panem K. V.  Bukovice, v předloženém 
znění.  

Hlasování:  Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu 
dokončení výstavby předmětné stavby a doložení vydání Kolaudačního 
souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby (kromě povolení 
zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby) – původně 
stanoveného do 10. 6. 2020 - dle čl. VI. Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
předkupního práva ze dne 7. 10. 2019, uzavřené mezi městem Žďár nad 
Sázavou a společností KOVO Koukola Invest, s.r.o. se sídlem Mezírka 
775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107, a to nově nejpozději do 31. 5. 
2021 a zároveň schvaluje posunutí termínu účinnosti sjednané smluvní 
pokuty za nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 31. 5. 2021 
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(původní termín do 10. 6. 2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy a schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke 
Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 12. 2. 2018 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2018, uzavřené mezi městem Žďár 
nad Sázavou jako prodávajícím a p. K. V. Nové Město na Moravě, jako 
kupujícím, ve věci prodloužení termínu dokončení výstavby předmětné 
stavby a doložení vydání Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení 
užívání stavby dle čl. VI. – nyní stanoveného do 30.6.2020, a to nově 
nejpozději do 30. 11. 2020 a zároveň posunutí termínu účinnosti sjednané 
smluvní pokuty za nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 
30.11.2020 (původní termín do 30.6.2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy a 
schvaluje Dodatek č. 2. v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změny podmínek záměru č. 
Z-231/2018-OP a Z-59/2019-OP, a to v části b) „povolení umístění a 
provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání 
dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky 
nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2022“. Tato 
podmínka bude nově upravena na:  „povolení umístění a provedení stavby 
bude vydáno nejpozději do 31.12.2020 a termín vydání dokladu o užívání 
stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační 
souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2023“. 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvy ze dne 10. 9. 2018 včetně Dodatku č. 1 ze dne 16. 
12. 2019, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

h) 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, k. ú. 
Město Žďár do vlastnictví p. O. P. Řečice,  a to dle GP č. 4494-154/2019 
ze dne 25. 11. 2019 pro změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku - z 
pův. p.č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 
70 m2, nově označeného jako p. č. 4669/99 – zastavěná plocha a nádvoří 
ve výměře 70 m2 (součástí RD), dále dílu ve výměře 12 m2, nově 
označeného jako p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 
12 m2 (součástí RD č.p. 1660) a dílu ve výměře 66 m2, nově označeného 
jako p. č. 4669/101 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 66 m2 – vše v 
k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k 
pozemkům po vybudování přístavby RD  na p. č. 4577  ZR 7 (přestavba 
bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku).  
- kupní cena za pozemek p. č. 4669/99 ve výměře 70 m2 ve výši 1.100 
Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů, dle 
uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 3. 2018, t.j. ve výši 
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77.000 Kč + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů 
(vyhotovení znaleckého posudku) 

- kupní cena pozemků p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve 
výměře 12 m2 (součástí RD) a p. č. 4669/101 – ostatní plocha, jiná plocha 
ve výměře 66 m2 v k. ú. Město Žďár činí výši 2.000 Kč/m2 + platná sazba 
DPH, tj. ve výši 156.000 Kč + platná sazba DPH. 
 

Hlasování: Pro 15, proti 1, zdrž. 6 
 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to p. č. 
4992 - orná půda ve výměře 947 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 
10002, obec Žďár nad Sázavou v hodnotě 675.200 Kč za pozemek p. č. 
290/19 - orná půda ve výměře 2 142 m2 v k.ú. Stržanov 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 
v hodnotě 28.490 Kč s tím, že rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 646.710 
Kč bude SPÚ městem Žďár nad Sázavou doplacen. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Směnnou smlouvu č. 
2002S20/51, týkající se směny předmětných pozemků, uzavřenou mezi 
ČR - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774, Krajským 
pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava a 
městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

     Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 

 

6. Mat. 12/2020/ŠKSM/7 
Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 
2020 
Materiál uvedl vedoucí OŠKSM Mgr. Sedlák. 
 
Ing. Forst: 

• Uvedl, že tento dotační program je tradičním dotačním programem, jako 
člen sportovní komise souhlasí s předloženým návrhem usnesení.  
Komisi to v některých případech mrzelo, že musela některé žadatele 
vyloučit, ale pochybení bylo často drobným opomenutím žadatele. 
Rada města se snaží tato drobná opomenutí řešit, aby se sport ve ZR 
mohl podpořit.  Některé oddíly dostaly možnost napravit tuto chybu, ale 
z 11 oddílů tuto možnost dostalo 7 žadatelů. Myslí si, že by bylo 
vhodné, aby RM oslovila i ty zbývající žadatelé, jejichž žádosti byly 
vyloučeny a aby se mohly tyto oddíly případně dostat do skupiny 
žadatelů, jejichž žádosti byly nepodstatně pochybeny. Mělo by být 
procesně vyřešeno, narovnalo by to i vztahy mezi všemi oddíly. 
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p. starosta: 

- k vyjádření p. Forsta uvedl, že je to příležitost k zlepšení, odbor pod vedením 
p. Sedláka již na tom pracuje. 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 SKLH s. r. o., oddílu volejbalu 
TJ Žďár nad Sázavou z. s. a oddílu jachtingu TJ Žďár nad Sázavou z. s. dle 
Přílohy č. 1 – DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020. 
 
     Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 
 
 

7. Mat. 12/2020/ŠKSM/11 
Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO 
Komentář k materiálu podal vedoucí ŠKSM Mgr. Sedlák. 
K tomuto bodu nebyla diskuse a zastupitelstvo města hlasovalo o 
předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích 
přezkoumání hospodaření svazku České dědictví UNESCO za rok 2019. 
 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 
 
 

8. Mat. 12/2020/ŠKSM/12 
Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA 
Komentář k materiálu podal vedoucí ŠKSM Mgr. Sedlák. 
K tomuto bodu nebyla diskuse a zastupitelstvo města hlasovalo o 
předloženém návrhu usnesení: 
 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 
256/8, Praha 6 – Dejvice, v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 
 
 

9. Mat. 12/2020/ŠKSM/13 
Řešení situace SKLH 
Mgr. Sedlák podal komentář k předloženému materiálu. 
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p. starosta: 

• uvedl, že na toto téma měli zastupitelé seminář. Materiál je výsledkem 
shody, která na semináři zazněla a zároveň je to i výsledkem jednání se 
zástupci SKLH a výsledkem jednání mezi SKLH, městem a zástupci 
velkých sportovních klubů, kde zazněla jednoznačně morální podpora 
pomoci hokeji. Pro všechny je tato situace impulsem, aby se zhodnotily 
dotační programy do sportu a inovovaly se. Je to také i výsledkem vědomí 
toho, že hokej je s městem ZR úzce spojen a že z 45 sportovních klubů a 
spolků, které město podporuje, by měl hokej na seznamu zůstat. 

 
Mgr. Straka: 

• Za Finanční výbor uvedl, že  včera zasedal FV, byl projednán i tento bod, 
FV doporučil ZM tyto body schválit vč. tohoto bodu. 

Ing. Klement: 

• Poděkoval p. starostovi, že svolal širokospektrální jednání se sportovními 
kluby. Věří tomu, že pro příští roky se jednotliví žadatelé polepší a vše 
bude v pořádku. 

Ing. Forst: 

• Zastupitelé byli obeznámeni s touto situací, obdrželi podklady vč. příloh. 
Domnívá se, že by oddíl hokeje mohl navýšit vstupné na utkání. 

 

p. starosta: 

• uvedl, že z řady jednání hokejisté pochopili, že je třeba nalézt řešení  přes 
náklady a že se sami hokejisté musí podívat do svých vnitřních rezerv, 
navýšení příjmů, příspěvky, vstupné, jednání se sponzory apod. 

Mgr. Augustýn: 

• Omluvil se dodatečně za svoji nepřítomnost na finančním výboru a na ŘV 
MAP 

• Souhlasí s názorem p. Ing. Forsta. Měly by se poučit sportovní oddíly a 
možná by se mělo poučit i město, nevyžadovat od oddílů každý rok přílohy, 
které jsou úplně stejné a jsou dohledatelné, mohl by být mechanismus, 
který by oddíly upozornil na pochybení. Jde přece o podporu sportu, 
sportování dětí, mládeže a dospělých. 

• Dotaz, jak se budou řešit i ostatní oddíly, které zapomněly doložit jeden 
dokument a kvůli tomu nedostaly žádnou dotaci. 

p. starosta: 

• odpověděl, že toto již bylo vyřešeno. Jednalo se o oddíl Tricyklo Chlubna, 
výše dotace podléhala schválení v RM.  Co se týče TJ, tak TJ tuto možnost 
odmítlo. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

 



17 
 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zápůjčku, kterou město Žďár 
nad Sázavou poskytne Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad 
Sázavou, s. r. o. ve výši dle přílohy č. 1 
 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o zápůjčce, která 
bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem 
ledního hokeje Žďár nad Sázavou, s. r. o. v předloženém znění. 
 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru 
pro Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z. s. ve výši dle 
přílohy č. 3. 
 

4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu, která 
bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem 
ledního hokeje Žďár nad Sázavou z. s. v předloženém znění. 
 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí individuální 
dotace Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou s. r. o. ve výši 
dle přílohy č. 5. 
 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje 
Žďár nad Sázavou s. r. o. 
 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 2 
 
 

10. Mat. 12/2020/OF/2 
Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 
Přezkoumání hospodaření města za rok 2019 
Materiál uvedla vedoucí finančního odboru Bc. Vácová. 
 
Ing. Havlík: 

• Poděkoval za materiál, který je zajímavý a  obsažný, plný informací. 
Uvedl, že pozitivní věc je to, že od roku 2015 vzrostl  rozpočet o 88  
milionů Kč.  Bohužel to již končí tímto rokem. Do následujícího období 
vstupuje město s větším dluhem, s velice dynamickými běžnými výdaji, 
které vzrostly o významnou část a z rezervy se ukrojilo třetina. O to 
náročnější bude budoucí období. Pozitivní je to, že se to zvládnout dá, 
bude muset se to zvládnout. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání: 

• Schvaluje Závěrečný účet města za rok 2019 bez výhrad 

• Schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 
bez výhrad 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 
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11. Mat. 12/2020/OF/3 
Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 
Materiál uvedla vedoucí finančního odboru Bc. Vácová. 
Poznamenala, že účetní závěrku schvalují zastupitelé jmenovitě. 
K tomuto bodu nebyla diskuse. 
 
Hlasování o předloženém usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo počtem 22 hlasů, že schvaluje účetní závěrku 
města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů: 
1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2019 včetně účetních 

výkazů sestavených k 31.12.2019 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 
účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního 
kapitálu. 

2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019. 
3. Zpráva o zjištěních z provedených auditů 2019 
4. Roční zpráva interního auditu za rok 2019 
5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku 

za rok 2019. 

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku 
za rok 2019 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých období v souladu 
s č. 5 bodem 7 Směrnice zastupitelstva č. 2/2014 k zabezpečení požadavků 
na schvalování účetní závěrky města Žďár nad Sázavou. 

     Hlasování:  

Pro 22:  Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D. 
  MUDr. Romana Bělohlávková 
  MUDr. Beáta Bílková 
  Mgr. Jaromír Brychta 
  PaedDr. Miloslava Brychtová 
  MUDr. Radek Černý 
  Rostislav Dvořák 
  Ing. Vlastimil Forst 
  Ing. Jan Havlík, MPA 
  Ing. Josef Klement 
  Ing. Karolína Kostečková 
  PhDr. Zdeněk Kulhánek 
  Ing. Martin Mrkos, ACCA 
  Mgr. Zdeněk Navrátil 
  Ing. Vladimír Novotný 
  PaedDr. Jaroslav Ptáček 
  Mgr. Ludmila Řezníčková 
  Ing. Petr Stoček 
  Ing. Miroslav Šuhaj 
  Bohumil Trávník 
  Mgr. Zbyněk Vintr 
  Ing. Rudolf Voráček 
 
Proti 0, zdrž. 0   



19 
 

12. Mat. 12/2020/OF/4 
Rozpočtové opatření č. 3/2020 
Materiál uvedla vedoucí OF Bc. Vácová a podala komentář k předloženým 
rozpočtovým opatřením. 
K RO č. 3/2020 dnes obdrželi zastupitelé dodatek k těmto rozpočtovým 
opatřením.  
 
p. starosta:  

• poděkoval za velice pěkný strukturovaný a logický materiál a přehled. 
 
Ing. Klement: 

• Poděkoval p. Vácové za přehledný materiál a graf, který byl předložen na 
včerejším zasedání FV, FV doporučil schválit ZM tato rozpočtová opatření.  

• Objasnil odložení investic, snížení provozních nákladů, podal komentář 
k daňovému balíčku, kompenzačnímu balíčku a dotaci.  

• Aktuálně se přistupuje ke schválení 9,5 mil. Kč krácení, sahá se do 
provozních peněz. 

Ing. Novotný: 

• Uvedl, že bude hlasovat pro snížení výdajů 

• Pro příště požaduje, pokud je popisováno v materiálu snižování, tak ať je to 
lépe popsáno, rozepsat více jednotlivé položky. 

p.starosta: 

• uvedl, že  požadavek Ing. Novotného si p. Bc. Vácová zaznamenala 

Ing. Havlík: 

• Uvedl, že se odloží nebo škrtnou investice. Uvedl, že potají se sáhlo do 
provozních nákladů a příspěvků. Uvedl, že nerozumí tomu, proč jenom 
někde a ne jinde.  

• Dotaz na to, jak těm, kterých se týká teplo dodávané ze Sattu, bude 
kompenzováno to, že rada města rozhodla o prodeji výměníkových stanic 
a prodražila tím dodávku tepla o 800 tis. Kč.  

 

Ing. Klement: 

• Ohradil se proti slovům Ing. Havlíka, že se „potajmu“ implementovaly do 
provozních nákladů nějaké částky. Uvedl, že provozní náklady se snižovaly u 
PO, které fungovaly cca 1,5 měsíce v omezeném provozu, jednalo se 
především o MŠ, ZŠ, kde co do budov měly snížené náklady na vodu, el. 
energii apod. Částka byla vykalkulována tak, že cca 32 pracovních dnů, což je 
9 % příspěvku od zřizovatele, který se netýká mezd, krátil se provozní 
příspěvek od města, od provozního příspěvku byl odečten nájem, zbytek se 
krátil 9 %. To jsou relevantní data, jasná a transparentní pro školy a MŠ. U 
ostatních PO bylo přistupováno individuálně v provozních nákladech, např. 
Kultura, Sportis, Active, neměly tržby, krácení bylo nulové, KMJS individuální 
přístup, v příspěvku od města je dominantní částka na mzdy knihovnic. Myslí 
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si, že k PO bylo přistoupeno spravedlivě a transparentně. Krácení bylo i např. 
v položce místní správa– věcné výdaje – krácení 1.158 tis. Kč. 

• Vyjádřil se k výměníkovým stanicím.  Na FV se Mgr. Straka, jakým způsobem 
bude město sanovat rozdíl mezi primární a sekundární   cenou tepla. Je třeba 
si uvědomit, že každá VS má své provozní náklady – nechal si zpracovat 
seznam, informoval o tom p. Mgr. Straku a budou informováni i ostatní ředitelé 
PO, jaký dopad ta změna ceny z primáru na sekundár bude mít. Celková 
spotřeba PO vč. města VS je při odběru necelých 16 tis. GG, dopad je cca 750 
tis. Kč.  Výměníkové stanice mají své provozní náklady, revize, elektřina, 
čištění filtrů, zkoušky těsnosti apod.  Pokud se vychází z posudku, který byl 
zpracován na tyto VS, které byly dosud v režii PO a jsou nyní v režii Sattu, 
jedná se částku cca 365 tis. Kč  přes všechny VS,  o které se bude starat Satt 
a.s. Takže tím se nedostáváme na částku 800 tis. Kč, ale na částku 390 tis. 
Kč, která půjde na vrub jednotlivým PO.  Pokud se od toho započítají odpisy 
cca ve výši 30 tis. Kč na jednu VS a vynásobí se to 17, je to částka přes půl 
milionu korun, které by měly vést v účetnictví dané PO. Vyjde z toho číslo 
v černé barvě cca  120 tis. Kč,  PO na tom vydělají tím, že se VS nemusí 
odepisovat a nemusí se provozovat. To je celá kalkulace. 

Ing. Havlík: 

• Uvedl, že se omlouvá pokud byl nepřesný o 50 tis.Kč. Vždy čerpal z údajů, 
které předkládalo vedení. Zná i tzv. posudek  VS, které byly nedlouho předtím 
zrekonstruovány, a posudek řekl, že jsou v havarijním stavu. 

• Vedoucí PO se budou muset se zvýšenými náklady vyrovnat 

Ing. Klement: 

• Uvedl, že nejde o žádný zvýšený náklad, pokud se do toho započítají odpisy a 
správa VS, tak jde o částky v černých číslech. 

p.starosta: 

• uvedl, že p. místostarosta může poskytnout materiál k této problematice 

Tech. pozn.Ing. Havlík: 

• Uvedl, že požaduje poskytnutí materiálu k této záležitosti. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města  po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 
včetně dodatku. 
 
      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

13. Mat. 12/2020/OF/5 
Statut Fondu průmyslové zóny 
Materiál uvedla vedoucí OF Bc. Vácová. Zdůvodnila vytvoření tohoto 
materiálu. 
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K tomuto bodu nebyly připomínky a zastupitelstvo města hlasovalo o 
předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

• Zřízení účelového fondu – Fondu průmyslové zóny 

• Statut Fondu průmyslové zóny 
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

 

14. Různé 
 
p. starosta: 

• termín dalšího zasedání ZM 3.9.2020 v 16:00 

• pozvánka na zahájení Slavností jeřabin 

• požádal předsedy jednotlivých zastupitelských klubů, aby zaslali nominace 
do řídícího výboru generelu dopravy a to pátku příštího týdne. Výzva bude 
ještě zaslaná e-mailem. 

 

Mgr. Brychta: 

• Dotaz na předsedu představenstva a.s. Satt  Ing. Klementa – na minulém 
zasedání zastupitelstva říkal p. Ing. Klement, že věc Sattu a znovuotevření 
kauzy a prošetření Státním zastupitelstvím postupu Policie ČR při 
vyšetřování, že případ byl před 5 lety odložen, promlčen není, trestní 
odpovědnost je 10 let. Domnívá se tedy, že možné požádat o prověření 
správnosti postupu vyšetřování Police ČR, požádat může přímo 
představenstvo Sattu nebo rada města. Požaduje usnesení představenstva 
a. s. SATT, pokud bylo projednáno v představenstvu Sattu, projednání 
slíbil Ing. Klement.  Jako zastupitel měl možnost se seznámit s forenzním 
auditem, který není veřejný, přečetl si ho na MěÚ.  Dále hovořil o  
výsledcích tohoto  auditu – viz zvukový záznam. 

• požadavek na znovu prošetření správnosti postupu Policie ČR Státním 
zastupitelstvím. 

 Ing. Klement: 

• uvedl, že Mgr. Brychta si pročetl forenzní audit, takže tento jeho úkol byl   
splněn. Je přesvědčen, že orgány činné v trestném řízení se tímto 
problémem zaobírají, nevidí důvod, proč by představenstvo Sattu mělo 
opakovaně urgovat Policii ČR a chtít další výsledky. Mgr. Brychta zde 
přednesl, (viz zvukový záznam) vše to, co se za jeho zády v minulosti dělo, 
když byl Mgr. Brychta předsedou představenstva a.s. SATT. Osobně se 
domnívá, že to nebylo správně, Mgr. Brychta se k tomu nepřihlásil. Osobně 
necítí potřebu znovu urgovat orgány činné v trestním řízení ani  požadovat 
nějaké dílčí výsledky šetření, domnívá se, že to není možné do doby, než 
celou záležitost policie uzavře. 
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Ing. Forst: 

• Požádal, aby pro zimní období byl zimní stadion měl větší prostor pro 
bruslení veřejnosti, minimálně 4 dny v týdnu i více dnů, občané by to 
uvítali, stálo by za úvahu i snížení vstupného. 

p. starosta: 

• k příspěvku Ing. Forsta uvedl, že tato věc se už nějakým způsobem 
diskutuje, je to v jednání, zastupitelé budou průběžně informováni. 

Mgr. Brychta: 

• Uvedl, že pan místostarosta ho nepochopil, případ byl Policií ČR 
odložen již před 5 lety, není promlčen a je možné požádat znovu 
Okresní státní zastupitelství o prověření správnosti vyšetřování postupu 
České policie. Dotázal se, zda to bylo projednáno v orgánech Sattu 
nebo v RM? To se tedy nedozvěděl.  Dále uvedl, že byl předsedou 
představenstva a.s. SATT, ale na tyto věci měla  upozorňovat dozorčí 
rada.  Požaduje informaci, jakou odměnu při odchodu z funkce ředitele 
a.s. Satt Ing. Žák obdržel.  

Ing. Havlík: 

• Citoval z materiálu dotačního programu pro poskytování zdravotních a 
sociálních služeb  – okruh způsobilých žadatelů….citace ….viz zvukový 
záznam. Uvedl, že tam není uvedeno ani slovo o neziskovosti.  Mrzí ho, 
že v této věci p. Ing. Krábek lhal. 

 Ing. Klement: 

• Reakce na Mgr. Brychtu - osobně deklaruje, že na dalším představenstvu  
a.s. SATT bude informovat p. ředitele Sattu  o možnosti  prověření  
správnosti postupu – viz požadavek Mgr. Brychty 

Mgr. Brychta – tech.pozn.: 

• Řekl jasně, že nic ze zjištění forenzního auditu nebyla věcí 
představenstva, to bylo věcí bývalého řed. Žáka a dozorčí rady, nikde 
na policii osobně nebyl vyslýchán v této věci.  

Ing. Novotný: 

• Reagoval na vyjádření Mgr. Brychty – doporučuje prostudovat jak a 
jakým způsobem se vyvíjela společnost Satt, kdo ji řídil, kdo měl jaké 
pravomoce v určité době. V určité době měla bezvýhradnou pravomoc 
Rada akcionářů, dokonce ani ne představenstvo. Celou dobu měla 
dozorčí rada snahu, aby se model a. s. změnil na německý model, 
nikdy k tomu nebylo přistoupeno. Dozorčí rada měla málo pravomocí. 
Orgán DR byl úplně jinak složený a měl úplně jiné pravomoci. Je třeba 
se podívat  na celkový vývoj a.s. a na jednotlivé kompetenci orgánů a.s.  
dlouhou dobu to byl takový „ kočkopes“, kdy firmu z hlediska těchto 
pravomocí neřídila ani DR ani představenstvo, ale tzn. Rada akcionářů. 
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Dr. Brychtová: 

• Uvedla, že po minulém zasedání ZM zjišťovala, jaký je další postup  
v kauze Dr. Ptáčka, nezjistila žádnou informaci. Pouze dle  zápisu z RM  
1.6.2020 převáděla RM 150 tis.Kč ZŠ Švermova do fondu investic a 
pak z fondu investic do rozpočtu zřizovatele, nerozumí tomu, požaduje 
od p. ředitele Ptáčka vysvětlit.  

• Upozorňovala na materiál, který zaslala v předvečer minulého zasedání 
ZM p. Humpolíková, ve kterém šlo o další 3 platby. Požaduje o 
informace, které zastupitelé vůbec nemají. 

Dr. Ptáček: 

• Odpověď k částce 150 tis. Kč – je to  standardní záležitost, kterou 
nastavuje zřizovatel pro své PO.  Každá PO spravuje, zřizuje fondy, 
s kterými pracuje, kladný HV je převeden do fondu rezerv – to je  těchto 
150 tis. Kč. 

• Ke kauze s p. Humpolíkovou - vývoj dále pokračuje, škola dělá vše pro 
to, aby to dopadlo pro PO co nejlépe. Informace ZM obdrželo na 
minulém zasedání za účasti právního zástupce Mgr. Zobače. 

p. starosta: 

• uvedl, že věcí se zabývá kontrolní výbor, tak jak schválilo 
zastupitelstvo, Dr. Brychtová může požádat o informace předsedu 
kontrolního výboru.  

Ing. Klement: 

• Reakce na dotační titul pro poskytovatele sociálních a zdravotních 
služeb na území města Žďáru nad Sázavou -  okruh způsobilých 
žadatelů –citoval z materiálu…. (viz zvukový záznam). V účelu, na který 
mohou být peněžní prostředky poskytnuty – citoval z materiálu… (viz 
zvukový záznam).  Činnost je zaměřena na neziskový sektor – tento 
výrok řekl Ing. Krábek, když ZM seznamoval s výzvou dotačního 
programu. 
 

p. Trávník: 

• poděkoval p. starostovi za svolání videokonference k problematice hokeje 

• k využití zimního stadionu pro veřejnost uvedl, že nelze každý den dát 
nějaké hodiny pro bruslení veřejnosti. Informoval o systému využití zimního 
stadionu vč. hodin pro veřejné bruslení. Vyjádřil se ke vstupnému. 

• poděkoval všem kolegům zastupitelům, kteří hlasovali pro pomoc 
žďárskému hokeji. 

p.starosta: 

• uvedl, že v exponované části sezóny se kromě hokeje musí najít čas pro 
krasobruslení, short track, vesnickou hokejovou ligu, týmy podniků apod. 
Vždy to bude o nějakém kompromisu. Na toto téma proběhlo již s ředitelem 
Sportisu Dr.  Kovaříkem a představiteli sportovních klubů jednání. 
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Tech.pozn: Mgr. Navrátil: 

• Uvedl, že bruslení pro veřejnost by mělo být alespoň 3 dny v týdnu. 

 Ing. Havlík: 

• K výzvě dotačního programu poskytovatelů sociálních a zdravotních 
služeb uvedl, že účel je něco jiného než okruh příjemců. Měly by 
existovat logické důvody pro nastavení parametrů, proč jsou rozdílné, 
měly by být převážně stejné vzhledem k pohybu ve veřejném sektoru.  

• Dotaz na p. starostu – proč zastupitelé neobdrželi materiál týkající se 
pověření kontrolního výboru prověřováním kauzy p. Humpolíkové a p. 
Ptáčka.  

Ing. Novotný: 

• uvedl, že kontrolní výbor se kauzou p. Humpolíkové a ZŠ Švermova 
nezabývá a není ZM v této věci pověřen. 

p. starosta: 

• uvedl, že materiál byl schválen v RM a do ZM nebyl předložen. 
Omlouvá se, materiál bude předložen na nejbližším zasedání ZM.  

Mgr. Řezníčková: 

• Citace usnesení RM z 18.5.2020 – viz zvukový záznam. 

Dr. Bělohlávková: 

• Poděkovala krizovému pracovníkovi Dr. Pospíchalovi a všem, kteří 
tvořili jeho tým v nouzovém stavu pandemie COVID 19 za skvělou 
práci, MěÚ toto těžké období zvládl velice dobře. MěÚ dobře fungoval. 

p. starosta: 

• připojuje se k poděkování, zejména děkuje za vysoké pracovní 
nasazení v rámci nouzového stavu Dr. Pospíchalovi a dalším kolegům, 
kteří pracovali v různých pracovních skupinách týkající se  koordinace 
dobrovolníků, spolupráce s Krajem Vysočina, distribuce ochranných 
prostředků a dezinfekce, týmu pro komunikaci s veřejností, všichni 
odvedli skvělou práci.  Velké poděkování celému úřadu i kolegům 
zastupitelům, kteří se do řešení složité situace zapojili. 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny.  

Pan starosta ukončil 12. zasedání zastupitelstva města v 19:05. 

  

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r. 

            starosta města    

 
Zapsala: I. Bublánová 


