
 
          
 

Žďár nad Sázavou 27.08.2020 

 
POZVÁNKA  

na 13. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  
které se bude konat ve čtvrtek 3. září 2020 v 16:00 

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

 
 

PROGRAM: 

1. Pověření Kontrolního výboru zastupitelstva města řešením případné vzniklé škody 
z pracovněprávního sporu p. HH s PO ZŠ Žďár n. S., Švermova 4 
Anotace: 
Řešení možnosti vzniku škody v souvislosti s rozhodnutím soudu v pracovněprávním sporu s H.H. s PO 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

 
2. Majetkoprávní jednání     

Anotace: viz přiložená tabulka 

 
3. Koncese na zajištění firemního bydlení    

ve Žďáře nad Sázavou 
Anotace: 
Předložení Zadávací dokumentace a Kvalifikační dokumentace ke schválení 

 
4. Soudní spor se společností itelligence a.s.  

Anotace: 
Informace o sporu se společností itelligence, a.s. 

 
5. Rozpočtové opatření č. 4/2020 

Anotace: 
Změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 20.864 tis. Kč rozpočtovým opatřením  
č. 4/2020.    

 
6. Poskytnutí záruky ke smlouvě o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. 

Anotace: 
Poliklinika Žďár nad Sázavou žádá o poskytnutí záruky ke smlouvě o úvěru s Československou 
obchodní bankou, a.s. Úvěr ve výši 2,5 mil. Kč je poskytován jako dofinancování pořízení nového 
skiagrafického rentgenu. 
 

7. Změna člena kontrolního výboru  ZM 
Anotace: 
Odvolání člena kontrolního výboru a volba nového člena. 

   
 
 

 
 
 



 
 
 

8. Návrh zadání změny č. 2 územního plánu města  
Anotace: 
Projednání a schválení návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obsahující požadavky na zpracování 
návrhu změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou. 
 

9. Program „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ 
- vyhlášení 
Anotace: 
Vyhlášení programu pro poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek a architektonicky cenných 
staveb nacházejících se na katastrálním území města Žďáru nad Sázavou. 

 
10. Finanční dary Kraje Vysočina na r. 2020   

Anotace. 
Finanční dary Kraje Vysočina městu Žďár nad Sázavou – na podporu vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol 
a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2020. 

 
 

11. Různé 
 

PRO INFORMACI: 
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 16.06.2020 

 

 

 

S pozdravem 

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

 
 

 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 13 - č.j. 13/2020/OP/2 dne 3. 9. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

- schválení 
 

V. a M. N., Hamry n.S. 
 

k.ú. Stržanov, ZR 2 
 

195/1 – ost.plocha 
- 35 m2 

Majetkoprávní vypořádání pozemku  
– zbytková část bývalé cesty 

b) Prodej pozemku 
- schválení 
 

AUTO…s.r.o., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, ZR 6 
 

6207 – ost.pl. - 669 m2 
 

Realizace záměru – dokončení 
areálu prodeje a servisu vozidel 

c) Prodej pozemku 
- schválení 

E.ON Česká republika, 
s.r.o., České Budějovice 

k.ú. Město  Žďár, 
ul. Neumannova,  
ZR 4 
 

část 3739 – ost.pl., nově dle 
GP 3739/2 - 21 m2  

Výstavba nové TS v souvislosti 
s přestavbou objektu bývalého 
občanského využití na bytový dům 
 

d) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

R-PASS s.r.o., Brno k.ú. Město  Žďár, 
lok. PZ Jamská,  
ZR 1 
 

část 5385/1,díl „j“, 903 m2 a 
část 5393/1,díl „k“, 68 m2 – 
nově dle GP 5385/3, travní 
porost – 971 m2 
  

Realizace podnikatelského záměru - 
výstavba firemního skladu a zázemí 
firmy 
 

e) 
 

Prodej pozemků  
- schválení 
 

Střechokomplex s.r.o., 
Žďár n.S. 
 

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

část 9016 – orná p.  
část 9017/1 – orná p. 
část 9018 – orná p. 
část 9019 – orná p. 
část 9020 – orná p., nově  
dle GP 9017/3 - 3053 m2  

Rozšíření areálu společnosti 

f) 
 

Prodej pozemků 
- schválení 
 

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

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

část 9012,č.9014,č.9015, 
č.9034/1 – nově dle GP 
9012/2 – orná p.-1018 m2 
9014/2 – orná p.-2059 m2  
9034/1 – orná p. - 425 m2   
- celkem cca 2412 m2  

Rozšíření areálu firmy LS MONT 
s.r.o. 

g) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 
 

Správa železnic, st.org., 
Praha 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
 

část 9511 – orná p.  
nově dle GP 9511/2 
23 m2  
 

Po výstavba PS 01 – sdělovací a 
zabezpečovací zařízení u přejezdu u 
chatové lokality Krejdy v rámci 
stavby Rekonstrukce přejezdů na 
trati Tišnov – Žďár n.S. 



h) 
 

Směna pozemků 
- schválení 

L. Ř., Bohdalec  k.ú. Město Žďár 
lok. Jihlavská - 
Brněnská, ZR 1 
za 
lok. Jamská, ZR 1 
 
 

6861 – trav. por.- 5630 m2 
6862 – orná p. –  762 m2 
6863 – ost.pl. – 1016 m2 
za 
část 5378/1,díl „a“,3831 m2,  
část 5379, díl „b“, 83 m2 – 
nově dle GP 5378/1 –  
3914 m2  
část 5384/1,díl „f“, 170 m2 a 
část 5385/1,díl „g“, 926 m2 – 
nově dle GP 5384/1 –  
1096 m2 

Příprava průmyslové zóny Jihlavská-
Brněnská, komunikace a stezka 
 
 
 
Realizace podnikatelského záměru 
v PZ Jamská 

i) 
 

Prodej pozemků  
- schválení 
 

M. B., Moravské Křižánky 
 

k.ú. Město ZR 
lok. Mělkovice, ZR 1 
 

část 9063/3 – orná p.  
nově dle GP 9063/11 
2142 m2  
 

Rozšíření parkoviště u Autobazaru 
Vysočina Žďár nad Sázavou - 
Mělkovice 

j) 
 

Směna pozemků 
- schválení 

O. C., 
Polnička 

k.ú. Zámek Žďár 
lok. Pilská nádrž,  
ZR 2 
 
 

část 259/2 – ost. pl. – nově 
dle GP 259/3 – 63 m2  
za 
část 250 – orná půda – 
nově dle GP 250/2 – 63 m2  
 

Majetkoprávní vypořádání pozemku 
u objektu bývalého občerstvení 
v rámci stavebních úprav objektu a 
přípravy na nové zahájení provozu 
občerstvení za  
pozemek u rekreační chaty města 
 

k) Směna pozemku 
- schválení  
 

F. P. 
L. P., Dis, 
ZR 

k.ú. Město Žďár 
lok. Farská humna, 
ZR 1 

část 137/1 – ost.pl., nově 
dle GP 137/9 - 5 m2 za 
část 75 – zahrada, nově dle 
GP 75/5 - 5 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání pozemku 
v souvislosti s novým oplocením 
stávající zahrady 

l) 
 

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

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

8069/1 – orná půda  
– 1604 m2 

Výstavba rodinného domu 
- nedodržení termínu pro vydání 
povolení stavby 



m) 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 
 

P. a J. V., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Strojírenská, ZR 1 
lok. Druhák 

garáž na pozemku 6380  
– 19 m2 

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

n) 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 
 

J. a M. Ch., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Strojírenská, ZR 1 
lok. Druhák 

garáž na pozemku 6316  
– 19 m2 

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

o) Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 
 

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

garáž na pozemku 6628 – 
19 m2 

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

p) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru  
 

A. P., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Novoměstská, ZR 
1 

5293/1 – ost.pl.,862 m2 
(5294, 5295, 5293/2, 5296 
a 5293/3) 
 

Výstavba v souladu s územním 
plánem 

q) Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru  

Ing. J. J., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. U Malého lesa,ZR1 
lok. zděných garáží 
 

7618 – ost.pl. – 37 m2 Vybudování dobíjecí stanice pro 
osobní elektromobily 

 


