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Město Žďár nad Sázavou 

ZÁZNAM 
z 13. zasedání Zastupitelstva města  

Žďáru nad Sázavou konaného 3. září 2020 v 16:00 
v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 

 

Pan starosta města Ing. Martin Mrkos, ACCA  zahájil 13. 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 13. 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 13. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je 24 
 a zastupitelstvo města je usnášeníschopné.   
 

Omluven: zastupitel města Mgr. Zbyněk Vintr 

 

• 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 

 

Pan starosta navrhl členy návrhové komise dnešního zasedání a to: 
p. Rostislava Dvořáka a p. Ing. Vladimíra Novotného 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení návrhové komise: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
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Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

Mgr. Tomáš Augustýn 

Ing. Miroslav Šuhaj 

Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 

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

návrh na doplnění nebo změnu programu. 

Ing. Klement, místostarosta města: 

- Navrhl změnu pořadí bodů programu zasedání a to bod č. 10 předřadit před 

bod 5  vzhledem k tomu, že finanční dary Kraje Vysočina musí být schváleny 

před bodem rozpočtová opatření. 

Hlasování o navrženém programu vč. změny pořadí – bod č. 10 nově jako bod č. 5. 

Schválený program 13. zasedání zastupitelstva města: 

1. Pověření Kontrolního výboru zastupitelstva města řešením případné vzniklé 
škody z pracovněprávního sporu p. HH s PO ZŠ Žďár n. S., Švermova 4 
 

2. Majetkoprávní jednání  
   

3. Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáře nad Sázavou 
 

4. Soudní spor se společností itelligence a.s.  
 

5. Finanční dary Kraje Vysočina na r. 2020 
 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2020  
 

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

8. Změna člena kontrolního výboru ZM    
 

9. Návrh zadání změny č. 2 územního plánu města  
 

10. Program „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ 
- Vyhlášení 

 
11. Různé 

PRO INFORMACI: 

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 16.06.2020 

       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
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Pan starosta informoval zastupitele, že dnes na stůl obdrželi zápis ze zasedání 
finančního výboru ze dne 02.09.2020, dodatek k rozpočtovým opatřením č. 4/2020 a 
informativní materiál o Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

 
1. Mat. 13/2020/STA/1 

Pověření Kontrolního výboru zastupitelstva města řešením případné vzniklé 
škody z pracovněprávního sporu p. H.H s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 
Komentář k tomuto bodu podal pan starosta Ing. Martin Mrkos, ACCA: 
- V § 250 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v plat. znění se uvádí, 

že zaměstnanec je povinen nahradit škodu, kterou zaměstnavateli způsobil 
zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s ním. K tomu, aby však zaměstnanec byl povinen k náhradě jím 
způsobené škody, je nezbytné, aby bylo kumulativně splněno několik 
podmínek. Tyto podmínky jsou následující: Musí dojít k porušení pracovních 
povinností zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 
s nimi, musí skutečně dojít ke vzniku škody, mezi vznikem škody a porušením 
pracovních povinností ze strany zaměstnance musí být příčinná souvislost a 
jednání zaměstnance musí být zaviněné.  K tomu, aby byl zaměstnanec 
povinen nahradit zaměstnavateli škodu je potřeba, aby byly splněny všechny 
výše uvedené předpoklady pro vznik odpovědnosti za škodu. Aby byly 
objektivně posouzeny všechny výše uvedené předpoklady pro vznik škody 
schválila rada města svým usnesením č. 676/2020/STA ze dne 18.05.2020 
doporučení zastupitelstvu města, pověřit kontrolní výbor, jako svůj iniciativní a 
kontrolní orgán, aby prověřil zda jsou naplněny všechny předpoklady vzniku 
škody v souvislosti s rozhodnutím soudu. 

 
Diskuse: viz zvukový záznam 
 
Ing. Havlík: 
- Uvedl, že ho zaujalo slovo, které citoval p. starosta a to slovo „objektivní“. 

Všichni ví, že v této věci může rozhodnout pouze rada města, je to její 
vyhrazená působnost. Uvedl, že to, že se rada města opírá o kontrolní výbor, 
který je politickým orgánem, je politicky složen tak, aby současná koalice 
v něm měla více členů než současná opozice, mu příliš objektivní nepřipadá.  
Celou záležitost toto usnesení posune do dalšího zasedání zastupitelstva, to 
co mohlo být vyřešeno již v měsíci dubnu, kdy  podával návrh, aby se tímto 
zaobírala rada města, se  nyní posunulo do závěru roku. 

Ing. Novotný: 
- Uvedl, že mu připadá toto řešení zbytečné. Rada města  mohla rozhodnout a 

může rozhodnout bez komplikace tímto způsobem. Rada města může celou 
věc dát škodní komisi, rozhoduje stejně pouze rada města, protože se jedná o 
vyhrazenou pravomoc rady. Prostřednictvím ZM se nyní iniciuje  něco, co by 
ZM normálně neiniciovalo, KV v tomto směru žádnou iniciativu ani nevyvíjel, 
protože předpokládal, že vše proběhne standardním způsobem tzn., škodní 
komise projedná a doporučí radě města a ta rozhodne,  jak a jakým způsobem 
se k té záležitosti postaví. 
ZM v této chvíli dělá jenom to, že to bude politické rozhodnutí, že se to posune 
do kontrolního výboru, který se tím bude nějak zabývat, KV může pouze 
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doporučit ZM, ZM doporučí RM a RM bude rozhodovat. Rozhodující role je 
jednoznačně na radě města. 
Kontrolní výbor je připraven toto projednat, KV je politický orgán a rozhoduje 
politicky, nelze očekávat o toho nic jiného, než se se vrátí zpět do ZM a ZM to 
bude muset vrátit radě města. Nechápe, proč se RM této odpovědnosti 
zbavuje. Uvedl, že je to běžné, že se škoda posuzuje ve škodní komisi a 
komise předkládá k rozhodnutí radě města. Kontrolní výbor je připraven 
zařadit bod na projednávání, považuje to ale za zbytečnou komplikaci. Rada 
by se měla přihlásit ke své zodpovědnosti. Uvedl, že  škoda přece vznikla – 
tudíž odrážka, která je uvedena v materiálu zda vznikla či nevznikla škoda,  je 
zbytečná.  Soud jasně řekl, že škoda vznikla a na základě toho ZM uvolňovalo 
rozpočtové opatření a PO má plnit rozsudky soudu. Zastupitelé určitě všichni 
dostali e-mail, ve kterém paní H. oznamuje další rozhodnutí soudu o dalším 
finančním plnění. Škoda vznikla, tam nemá kontrolní výbor vůbec co 
rozhodovat, nezastupuje soud. 

 
p. starosta: 

- Uvedl, že nikdo nezpochybňuje rozhodnutí soudu, ani nechce po kontrolním 
výboru rozhodnutí, zda škoda vznikla či nikoliv. Diskuse je o tom, zda tu škodu 
způsobil zaměstnanec či nikoli. Tato věc se zde táhne již několik let, přes 
několik volebních období. To, že kontrolní výbor posoudí to, zda škodu 
způsobil zaměstnanec či nikoli, v tom právě spočívá ta objektivita, v kontrolním 
výboru jsou zastoupeni členové všech zastupitelských klubů a i vzhledem 
ke kontextu historického vývoje uvedl, že si myslí, že je správné, aby KV 
k tomu zaujal doporučující stanovisko. O tom, že rozhoduje RM, to nikdo 
nezpochybňuje. Kontrolní výbor je iniciativní a kontrolní orgán ZM jako 
nejvyššího orgánu města, nevidí na tom nic špatného, aby KV k tomu zaujal 
svoje stanovisko a toto posoudil. 

 
Ing. Novotný: 

- Poznamenal, že, že KV má prověřit, zda vznikla škoda a v jaké výši – to je 
uvedeno v předloženém usnesení, ale kontrolní výbor nemá stanovit zda došlo 
ke vzniku a v jaké výši.  

 
p. starosta: 

-  poděkoval za upozornění, souhlasí s poznámkou Ing. Novotného, měly by 
se posuzovat jen pracovní povinnosti. 

 

Dr. Brychtová: 

- Uvedla se, souhlasí s Ing. Novotným a  připadá jí, že tím jak se postupuje a 
pořád se to přehazuje z jednoho orgánu na druhý, jde o to, aby se to jenom 
oddalovalo. Dotázala se, jak může objektivně rozhodnout rada města, když 
členem rady města je pan Ptáček, to se jí nezdá objektivní. Uvedla, že 
pověření kontrolního výboru je zbytečné. 

- Reakce na příspěvek p. starosty v této věci  -  pečlivě si tento příspěvek četla 
a nemohla uvěřit vlastním očím, protože na zastupitelstvu 30.4.2020 byl úplně 
smeten návrh p. Havlíka jako doplňující návrh  k usnesení a nyní jsou 3 
odstavce v dnešním návrhu  úplně shodné s návrhem p. Havlíka. Těší ji to, ale 
kde se najednou zrodila tato opačná myšlenka. Uvedla, že kdyby se na 



Záznam ZM 13   5 
 

posledním zastupitelstvu nezeptala co bude dál, jaký je vývoj v této věci, tak 
zastupitelé nic nevěděli. 

p. starosta: 

- uvedl, že 30.4. na zasedání ZM nebyly možné dodatky procesně z důvodu 
jednacího řádu.  

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že kontrolní výbor je politický orgán a je to široký politický orgán, 
nejširší politický orgán jaký orgány města mají. V kontrolním výboru je 
zastoupena každá politická strana ZM, proto je dobře, že to projedná kontrolní 
výbor. Upozornil na to, že tato kauza je z r. 2012, kdy byl p. Brychta 
místostarostou, p. Havlík tajemníkem MěÚ.  

Ing. Havlík: 

- Připomenul, že v orgánech se rozhoduje nadpoloviční většinou a tu má 
v kontrolním výboru koalice. Uvedl, že už toto mohlo mít zastupitelstvo města 
za sebou a že tato šaráda je nedůstojná tohoto města a tohoto orgánu. 

Dr. Ptáček: 

- Požádal  zastupitele, aby odsouhlasili předložený postup, který je standardní a 
pomůže danému problému. Dne 26.02.2019 byla na zasedání kontrolního 
výboru prvním bodem jednání informace o pracovněprávní sporu na základě 
iniciace p. zastupitelky Brychtové. Sešel se celý KV a 7 zastupitelů, Ing. 
Šánová podrobně popsala celý problém, zrekapitulovala objektivně. Všichni 
členové kontrolního výboru odhlasovali, že doporučují zastupitelstvu města 
připravit postup a způsob řešení dopadu na PO. Bere to tak, že ve světle 
nových věcí a dalšího posunu je to logická věc, že by mělo ZM pověřit 
kontrolní výbor a byl by rád, kdyby byl KV pověřen dle předloženého usnesení, 
bude to určitě k prospěchu věci. Poděkoval za vstřícnost a pochopení 
problému. 

Ing. Novotný: 

- Uvedl, že kontrolní výbor (KV) určitě nebude rozhodovat o škodě, soud 
rozhodl, že škoda vznikla, ZM schvalovalo rozpočtové opatření, PO tuto škodu 
platí. Kontrolní výbor určitě nebude rozhodovat o škodě, kontrolní výbor je 
připraven projednat tuto záležitost a upozorňuje, že je to zbytečné kolečko, 
kontrolní výbor se touto záležitostí již zabýval a dával doporučení ZM 
k rozpočtovému opatření. Mimo jiné KV nemá řešit škodní události, které 
způsobili ředitelé PO či jiní vedoucí pracovníci. Kontrolní výbor  kontroluje 
plnění usnesení RM a ZM, to je jeho hlavní činnost, kontroluje dodržování 
právních předpisů ostatních výborů, případně plní úkoly z iniciativy 
zastupitelstva, ale to není jeho hlavní role. Uvedl, že toto není standardní 
způsob projednávání škody. 

Ing. Zlesák: 
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- Uvedl, že se pozastavuje nad výrokem „mít to za sebou“, nerozumí tomu, co 
opozice chce mít tak rychle za sebou. Je třeba to řádně prodiskutovat a zvolit 
nejlepší řešení. Jde o to, aby každému členu zastupitelstva bylo vše jasné a 
zřejmé. 

Tech. pozn. Ing. Havlík: 

- Požádal p. Ing. Zlesáka, aby přestal fabulovat, spor vznikl v r. 2007 a nikoli 
v roce 2012. 

Mgr. Brychta: 

- Uvedl, že si vyprošuje to, aby někdo říkal, že bývalé vedení města něco 
brzdilo, minulé vedení města  nic nebrzdilo, rozhodovala RM, ZM.  V té době 
pan ředitel Ptáček vždy říkal na RM a ZM, že soudy vyhrává, ale to nebyla 
pravda, protože žaloby byly pouze zamítnuty a to není vyhraný spor. Pan dr. 
Ptáček říkal na RM a ZM, že je to problém ředitele organizace, personální 
záležitosti řeší ředitelé příspěvkových organizací. Dr. Ptáček to vždy vysvětlil 
ZM. Proto si vyprošuje, aby Ing. Zlesák říkal, že bývalé vedení něco brzdilo. 
To, že se to táhne 13 let, to je zodpovědnost pouze pana ředitele Ptáčka 
nikoho jiného. Škoda se jasně stala, platí se a dále se bude platit.  Soudy ještě 
nejsou u konce, budou řešeny další žaloby p. H.  

- Je škoda, že se pan ředitel v počátku sporu  nedokázal s p. H. mimosoudně 
dohodnout. Pan ředitel tvrdí, že se s p. H. nešlo dohodnout. 

- Uvedl, že kdyby byl v takové situaci on osobně, složil by funkci ředitele 
příspěvkové organizace. Protože by se musel stydět před 11 ostatními řediteli 
PO města, že mu to prochází  - v tomto případě Dr. Ptáčkovi -proto, že je p. 
Dr. Ptáček místopředseda koaliční ODS, protože hlasy ODS koalice  v ZM 
potřebuje. 

MUDr. Mokříš: 

- Uvedl, že celá výše škody vznikla délkou sporu, zmatečnými nekonzistentními 
soudními rozhodnutími, soudy nedělaly dobře svoji práci.  

- RM by měla mít usnesení, že škoda, která vznikla, je důsledkem 
nekompetentnosti soudního systému a soudních rozhodnutí v ČR od r. 2007 
do r. 2019. 

Ing. Zlesák: 

- Poděkoval Ing. Havlíkovi za opravu, ale  Ing. Havlík v r. 2012 byl ve funkci 
tajemníka, byl v této funkci i v roce 2007, pan Havlík velmi dobře ví, jak to 
bylo. Uvedl, že on osobně zde v r. 2012 ve funkci radního nebyl, jakákoli  nová 
informace a poznatek je pro něho osobě přínosný. Proto je velmi rád, že to 
projedná KV. Uvedl, že neříkal, že něco minulé vedení města brzdilo, použil 
pouze parafrázi, kdy říkal, že tento vlak sporu v ten citovaný vlak odbrzdili. 

Mgr. Řezníčková: 

- K výroku p. Brychty, že to, že se celá záležitost táhne 13 let, je zodpovědnost 
pana Ptáčka uvedla, že to není pravda. To, že se spor táhne 13 let je to, že 
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soudy rozhodly obráceně a ZM se tím musí zabývat, ale není to zodpovědnost 
p. Ptáčka. 

 p. starosta – protinávrh: 

Zastupitelstvo města po projednání pověřuje kontrolní výbor, jako svůj iniciativní a 
kontrolní orgán, prověřením zda jsou naplněny všechny předpoklady vzniku škody 
v souvislosti s rozhodnutím soudu a úhradou výdajů z pracovněprávního sporu p. 
H.H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, zejména: 

• Zda došlo k porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s nimi; 

• Jaká je výše vzniklé škody; 

• Zda je příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením pracovních 
povinností; 

• Zda došlo k zavinění zaměstnance 

JUDr. Hostomská, tajemnice MěÚ: 

- Uvedla, že nyní se neví celková výše škody. Soud rozhodl o nějaké výši, ale 
přesná výše není jasná, neví se, zda je i včetně úroků z prodlení. Proto je 
v návrhu usnesení  odrážka charakteru v jaké výši škoda vznikla. 

Ing. Novotný: 

- Dotázal se paní tajemnice, zda si myslí, že kontrolní výbor vypočítá výši 
škody? Výše škody je to, co zatím škola zaplatila, to je vzniklá škoda.  

- Uvedl, že když neumí paní tajemnice se svým aparátem dopočítat výši škody, 
tak jak to má stanovit kontrolní výbor? 

Ing. Havlík: 

- Uvedl, že spor ještě není u konce, ještě běží další žaloby, kompletní škodu 
dnes není nikdo schopen určit. 

Hlasování o protinávrhu: 
Zastupitelstvo města po projednání pověřuje kontrolní výbor, jako svůj iniciativní a 
kontrolní orgán, prověřením zda jsou naplněny všechny předpoklady vzniku škody 
v souvislosti s rozhodnutím soudu a úhradou výdajů z pracovněprávního sporu p. 
H.H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, zejména: 

• Zda došlo k porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s nimi; 

• Jaká je výše vzniklé škody; 

• Zda je příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením pracovních 
povinností; 

• Zda došlo k zavinění zaměstnance. 
Hlasování: Pro 16, proti 7, zdrž. 1 

2. Mat. 13/2020/OP/2 
Majetkoprávní jednání 
Komentář k jednotlivým bodům majetkoprávních jednání podala vedoucí odboru 
majetkoprávního JUDr. Prokopová. 
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a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 

města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů V. a m. N. (SJM),  Hamry 
nad Sázavou  a to p. č. 195/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v 
k. ú. Stržanov, 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 - za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemku (zbytková část bývalé cesty) - rozšíření sousedních pozemků 

- za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2, tj. celkem 26.250 Kč. 

     Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

b) Diskuse k bodu b) 
Ing. Havlík: 
- dotaz na podmínky architekta, pozemek, který je vyznačen, to je parkoviště 
nebo skladovací plocha,  co se na této ploše  plánuje? 
JUDr. Prokopová: 
- spol.  Auto…s. r. o. bude realizovat dostavbu svého areálu, podmínky 
architekta byly takové, aby vyhovovaly koncepci celého území, podmínky 
architekta jsou uvedeny v materiálu vč. mapového podkladu. Jde o napojení 
z ul. Dvořákovy do areálu  spol. Auto …, možnost realizace většího množství 
zeleně, oddělena společnost od bytových domů a další opatření, která se tam 
budou realizovat.  

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti AUTO… s.r.o. 
se sídlem Nádražní 2118/67, Žďár nad Sázavou, IČO 63470187, DIČ 
CZ63470187, a to p.č. 6207 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 669 m2 
v k. ú. Město Žďár, 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 - za účelem realizace 
podnikatelského záměru - dokončení areálu prodeje a servisu vozidel 
v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 

- za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 
1.003.500 Kč + platná sazba DPH, tj. v celkové výši 1.214.235 Kč včetně DPH 

2. Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi 
městem Žďár nad Sázavou a společností AUTO… s.r.o. se sídlem Nádražní 
2118/67, Žďár nad Sázavou, IČO 63470187, DIČ CZ63470187, 
v předloženém znění. 

       Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1
    
 
c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 

města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. se 
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, a to dle GP č. 4616-
61/2020 ze dne 30. 7. 2020 z části pův. p. č. 3739 – ostatní plocha, ost. 
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komunikace odděleného dílu nově označeného jako p. č. 3739/2 – ostatní 
plocha, ost. komunikace ve výměře 21 m2 v k. ú. Město Žďár, 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 
– za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou z důvodu 
přeložky TS Neumannova ve Žďáře nad Sázavou 4 v souvislosti s výstavbou 
bytového domu v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 

- za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2, tj. celkem 31.500 Kč + platná sazba 
DPH, tj. v celkové výši 38.115 Kč včetně DPH. 

      Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

d)  

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti R-PASS s.r.o. 
se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 05251150, DIČ CZ05251150, a 
to dle návrhu oddělovacího GP č. 4573-21/2020 pro rozdělení pozemku, m.j. 
z pův. p.č. 5385/1 – trvalý travní porost ve výměře 2 878 m2 v k.ú. Město Žďár 
odděleného dílu „j“ ve výměře 903 m2 a dále dílu „k“ ve výměře 68 m2 - oba 
sloučeny do nově vzniklého pozemku p. č. 5385/3 – trvalý travní porost ve 
výměře 971 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno 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 lokalitě 
PZ Jamská I, ZR 1 – za účelem výstavby firemního skladu a zázemí firmy – za 
předpokladu dodržení stanovených podmínek pro realizaci podnikatelského 
záměru včetně PODMÍNEK PRO ROZVOJ A UDRŽITELNOST ÚZEMÍ, 
schválených ZM dne 30.4.2020. 

- za kupní cenu nabídnutou v e-aukci ve výši 1.220 Kč/m2 + platná sazba 
DPH, tj. celkem ve výši 1.184.620 Kč + platná sazba DPH, tj. v celkové výši 
1.433.390 Kč včetně DPH. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, 
která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností R-PASS 
s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 05251150, DIČ 
CZ05251150, v předloženém znění.  

       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Střechokomplex, s.r.o. se 
sídlem Jamská 2457, ZR 1, IČO 25326392, a to nově dle návrhu GP č. 4624-
58/2020 - z pův. p. č. 9017/1 – orná půda odděleného dílu „a“ ve výměře 
1 221 m2, z pův. p. č. 9016 – orná půda odděleného dílu „b“ ve výměře 720 
m2, z pův. p. č. 9018 – orná půda odděleného dílu „c“ ve výměře 560 m2, 
z pův. p. č. 9019/1 – orná půda odděleného dílu „d“ ve výměře 519 m2 a z pův. 
p. č. 9020 – orná půda odděleného dílu „e“ ve výměře 33 m2 a všechny tyto 
díly byly nově sloučeny do p. č. 9017/3 – orná půda ve výměře 3 053 m2 v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, zapsáno v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
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Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou 
– za účelem rozšíření areálu stávající společnosti Střechokomplex, s.r.o. se 
sídlem Jamská 2457, ZR 1 
- za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem 3.053.000 
Kč + platná sazba DPH, tj. v celkové výši 3.694.130 Kč včetně DPH  
Prodej pozemku se uskuteční za podmínek dodržení podmínek dotace, 
poskytnuté městu pro vybudování Průmyslové zóny Jamská II. V případě, že 
ze strany CZECHINVESTU nebude dán k prodeji pozemku a uzavření kupní 
smlouvy souhlas, pozbývá toto usnesení platnosti.  
 
      Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

f)  

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM 
ze dne 22. 3. 2018 s tím, že se ruší usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L.S. Ostrov nad Oslavou (podíl id. ½) 
a p. F. L.  Radostín nad Oslavou  (podíl id. ½), a to části p. č. 9035 – orná půda 
ve výměře cca 454 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, 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 – 
za účelem rozšíření podnikatelských aktivit stávající firmy – za předpokladu 
splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru. 

Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím 
GP. 

- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 600 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně 
úhrady souvisejících nákladů  

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. F. L.  Radostín nad Oslavou  a p. L. S. 
Ostrov nad Oslavou  - na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené 
dne 28. 3. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. L.   Radostín nad 
Oslavou  a p. L. S. Ostrov nad Oslavou , a to nově dle zpracovaného GP č. 4434-
54/2019 ze dne 8. 3. 2019 pro rozdělení pozemku takto: 

prodej pozemků p. č. 9012/2 – orná půda ve výměře 1 018 m2, p. č. 9014/2 – orná 
půda ve výměře 2059 m2 a p. č. 9034/1 – orná půda ve výměře 425 m2 (v celkové 
výměře 3 502 m2) - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 
1, zapsaných 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 - za účelem rozšíření areálu stávající společnosti LS Mont, s.r.o. se 
sídlem Jamská 2486/8, ZR 1 - za kupní cenu stanovenou takto: 

- část pozemku p. č. 9012/2 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře 454 m2 
za dohodnutou částku ve výši 600 Kč/m2 (bez DPH) a část p. č. 9012/2 ve 
výměře 564 m2, přesahující výměru stanovenou smlouvou o budoucí kupní 
smlouvě, která bude dotčena výstavbou výrobní haly, za dohodnutou cenu ve 
výši 1.000 Kč/m2 (bez DPH) 
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- pozemky p č. 9014/2 – orná půda ve výměře 2 059 m2 a p. č. 9034/1 – orná 
půda ve výměře 425 m2 v k. ú. Město Žďár za dohodnutou částku ve výši 
1.000 Kč/m2 (bez DPH) 

celková výše kupní ceny pozemků činí částku 3.320.400 Kč + platná sazba 
DPH, tj. celkem včetně DPH ve výši 4.017.684 Kč. 

Prodej pozemků se uskuteční za podmínek dodržení podmínek dotace, 
poskytnuté městu pro vybudování Průmyslové zóny Jamská II. V případě, že 
ze strany CZECHINVESTU nebude dán k prodeji pozemku a uzavření kupní 
smlouvy souhlas, pozbývá toto usnesení platnosti.  
 
      Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Správy železnic, státní organizace se 
sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, a to dle GP č. 3405-
45/2012 ze dne 14. 5. 2012 z části pův. pozemku p. č. 9511 – orná půda 
odděleného dílu ve výměře 23 m2, nově označeného jako p. č. 9511/2 – orná 
půda ve výměře 23 m2 v k. ú. Město Žďár, 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 lokalitě 
nechráněného železničního přejezdu ČD (na trati ČD Žďár n. Sáz. – Nové 
Město na Moravě) u vjezdu do chatové oblasti „Krejdy“ a u silnice Žďár n. Sáz. 
– Jámy – za účelem majetkoprávního vypořádání v rámci stavby 
„Rekonstrukce přejezdů v km 35,775 a 36,647 trati Tišnov – Žďár nad 
Sázavou“ 

- za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku jako cenu obvyklou ve 
výši 928,65 Kč/m2, tj. celkem ve výši 21.360 Kč + platná sazba DPH, tj. 
v celkové výši 25.846 Kč včetně DPH  

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Kupní smlouvu č. S-
2523/2020/Tom, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou – jako 
prodávajícím a Správou železnic, státní organizací se sídlem 110 00 Praha 1, 
Nové Město, Dlážděná 1003/7 – jako kupujícím, v předloženém znění. 

       Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví p. 
L. Ř. Bohdalec  a to p. č. 6861 - trvalý travní porost ve výměře 5 630 m2, p. č. 
6862 - orná půda ve výměře 762 m2 a p. č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha 
ve výměře 1 016 m2 (v celkové výměře 7 408 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 12007, 
obec Žďár nad Sázavou, v hodnotě 500 Kč/m2 bez DPH  – za účelem zajištění 
výstavby komunikačního propojení Brněnská – Jihlavská, ZR 1 a dále pro 
plánovanou přípravu nové průmyslové zóny, výstavbu místní komunikace a 
cyklistické stezky výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to nově dle GP č. 4573-21/2020 ze dne 1. 6. 2020 pro rozdělení 
pozemku - z pův. pozemku p. č. 5378/1 – orná půda odděleného dílu „a“ ve 
výměře 3 831 m2 a současně z pův. p. č. 5379 odděleného dílu „b“ ve výměře 
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83 m2 - oba díly nově označeny jako pozemek p. č. 5378/1 – orná půda ve 
výměře 3 914 m2 a dále z pův. p. č. 5384/1 – trvalý travní porost ve výměře 
265 m2 odděleného dílu „f“ ve výměře 170 m2 a z pův. p. č. 5385/1 – trvalý 
travní porost odděleného dílu „g“ ve výměře 926 m2 - oba nově sloučeny do 
pozemku označeného jako p. č.  5384/1 – trvalý travní porost ve výměře 1 096 
m2 – vše v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 5 010 m2), 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 hodnotě 500 Kč/m2 bez DPH – za účelem realizace podnikatelského záměru 
- v lokalitě PZ Jamská I, ZR 1. 

Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků 2 398 m2 bude městem p. Ř. 
doplacen za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem 1.199.000 Kč 
bez DPH. 

Zastupitelstvo města schvaluje směnnou smlouvu, která bude uzavřena mezi 
panem L. Ř. Bohdalec  a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

      Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

JUDr. Prokopová: 

- U bodu i) zdůraznila velmi vstřícný přístup p. B., která ani nepožadovala 
celých 2.500 m2, převádí se jí 2.142 m2, byť na ně měla ze smlouvy nárok, ale 
ponechala tam městu prostor pro cyklistickou stezku. 
 
Usnesení: 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z 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, do vlastnictví p. M. B. Moravské 
Křižánky a to nově dle návrhu GP č. 4612-49/2020 pro rozdělení pozemku 
z pův. p. č. 9063/3 – orná půda v k.ú. Město Žďár, odděleného dílu nově 
označeného jako p. č. 9063/11 – orná půda ve výměře 2 142 m2 v k. ú. Město 
Žďár (část pozemku přilehlého k p. č. 8998/3 ve vlastnictví fyz. osoby) – za 
účelem rozšíření parkoviště u „Autobazaru Vysočina“ ve Žďáře nad Sázavou – 
Mělkovicích v návaznosti na již zrealizovanou výstavbu části silničního 
obchvatu Žďár nad Sázavou (část vedoucí z průmyslové oblasti Jamská na 
silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové 
Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice) 

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2 bez DPH, tj. celkem 
321.300,-- Kč + platná sazba DPH, tj. v celkové výši 388.773,-- Kč včetně 
DPH. 

      Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví p. 
O. C.  Polnička,  podnikající fyzické osoby, IČO 75636271, a to dle návrhu GP 
č. 907-48/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 259/2 – ostatní 
plocha, jiná plocha ve výměře 431 m2 odděleného dílu nově označeného jako 
p. č. 259/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 63 m2 v k. ú. Zámek Žďár, 
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zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 826, obec 
Žďár nad Sázavou, nacházející se u objektu občerstvení č.p. 19/3 na p. č. 248 
v k. ú. Zámek Žďár v ul. Tálský mlýn, ZR 2 (býv. občerstvení OÁZA pod hrází 
Pilské nádrže) za pozemek ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – nově z 
části pův. p. č. 250 – orná půda ve výměře 922 m2 odděleného dílu nově 
označeného jako p. č. 250/2 – orná půda ve výměře 63 m2 v k. ú. Zámek 
Žďár, 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, nacházející se u rekreační chaty pod hrází u Pilské 
nádrže, ZR 2 (objekt chaty č.ev. 14, ZR 2 na p. č. 249 v k. ú. Zámek Žďár ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou) – za účelem vzájemného 
majetkoprávního vypořádání pozemku zahrady u rekreační chaty ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou výměnou za pozemek u objektu občerstvení 
v rámci „Stavebních úprav v objektu č.p. 19 ve Žďáře nad Sázavou“ a 
v souvislosti s přípravou na nové zahájení provozu občerstvení. 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

Diskuse k bodu k): 
Ing. Novotný: 
– Dotaz, proč tam jsou nesouhlasná stanoviska s přístupem? 
 
JUDr. Prokopová: 

- Uvedla, že manželé P. dále usilují o zajištění sjezdu, městský architekt a 
městská krajinářka se tímto budou ještě zabývat a pak budou jednat 
s manžely P. Přístupy v této lokalitě se budou řešit, ale ne nyní a není to 
spojeno se směnou. 
 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu 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, a to dle GP č. 4620-206/2020 
ze dne 14. 8. 2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 137/1 – ostatní 
plocha, jiná plocha ve výměře 18 167 m2 odděleného dílu nově označeného 
jako p. č. 137/9 – zahrada ve výměře 5 m2 (u cesty) za pozemek zapsaný v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3203, obec Žďár nad 
Sázavou, a to dle GP z části pův. p. č. 75 - zahrada ve výměře 568 m2 
odděleného dílu nově označeného jako p. č. 75/5 – zahrada ve výměře 5 m2 
(u řeky) ve vlastnictví manželů F. a L. P. (SJM),  ZR  – vše v k. ú. Město Žďár 
v lokalitě Farská humna, ZR 1 - za účelem narovnání severního okraje parku 
na „Farských humnech“ v místě, kde park sousedí s pozemkem – dle GP nově 
p. č. 75/4 – zahrada. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

l) Zastupitelstvo města rozhodlo neodstoupit od Kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkupního práva ze dne 6. 11. 2019, uzavřené mezi městem Žďár 
nad Sázavou a p. P. N. ZR, v případě, že p. N. doloží městu povolení umístění 
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a provedení stavby (popřípadě jiné povolení stavby), vydané stavebním 
odborem MěÚ Žďár nad Sázavou nejpozději do 31.3.2021. 

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 

 
m) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k 

nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 4947, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví manželů P. a 
J. V. (SJM), ZR, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou p. č. 6380 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném 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, za kupní cenu ve výši 150.000 Kč.  
 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
 

n) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k 
nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 12389, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví manželů J. 
a M. Ch. (SJM), oba trvale bytem Nezvalova 2091/8, ZR 4, postavené na 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6316 - zastavěná 
plocha ve výměře 19 m2, zapsaném 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, za kupní cenu 
ve výši 230.000 Kč.  
 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 
o) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo 

k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 1035, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví J. S., ZR, 
postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6628 – 
zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném 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, za kupní cenu ve výši 180.000 Kč.  

 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 
 
 

p) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných 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, a to p. č. 
5293/1 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 862 m2, p. č. 5294 – ostatní plocha, jiná 
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plocha ve výměře 100 m2, p. č. 5296 – ostatní  plocha, ost. komunikace ve výměře 
35 m2 a p.č. 5293/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 15 m2 - vše v k. ú. 
Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – na základě podané žádosti za účelem 
výstavby. 

 
Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 
Diskuse k bodu q) 
Ing. Forst: 
- Město dlouhodobě nepovoluje výstavbu garáží, nechápe proč tedy nelze 

povolit vybudování dobíjecí stanice, bude navrhovat protinávrh, aby se pozemek 
schválil. 

JUDr. Prokopová:  

- Uvedla za majetkoprávní odbor, že by nebylo vhodné se předmětného 
pozemku zbavovat z majetku města, město čekají výkupy pozemků, 
v současné době se soukromé pozemky neprodávají, soukromí vlastníci chtějí 
pozemky směnit a proto navrhuje ponechat tyto pozemky právě pro směnu. 
Panu Ing. J. město může nabídnout pronájem nebo výpůjčku tohoto pozemku, 
elektromobilita je podporována městem. Lze také nabídnout jiná místa.  
S Ing. J. proběhne ještě jednání, bude s ním jednat Ing. Bačovský 

Ing. Novotný: 

- Ztotožňuje se s připomínkou Ing. Forsta. Kdo zná toto místo, tak ví, že  je 
to místo nevyužitelné pro nic jiného. V tomto případě doporučuje jednat 
s p. Ing. J. o nějakém dlouhodobém pronájmu a následně pokud by město 
vidělo, že to funguje, mu tento pozemek prodat. 

 

Mgr. Navrátil: 

- Souhlasí s tím, že se pozemek nejdříve pronajme, poté se může řešit i 
případným prodejem. 

p. Dvořák: 

- pozemky pod garážemi nejsou pozemky města, jsou v soukromém vlastnictví. 
Domnívá se, že návrh OP je správné rozhodnutí, není to vhodné místo, je rád, 
že je možné s p. Ing. J. jednat. 

Ing. Havlík: 

- Požádal o to, aby Ing. Bačovský dodal do ZM bilance 5 dobíjecích stanic. 

 

p. starosta: 

–  požadavek Ing. Havlíka zajistí Ing. Bačovský, bude ZM zasláno e-mailem. 

p. Dvořák: 
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- dotaz na Ing. Forsta zda trvá na svém protinávrhu 

JUDr. Prokopová: 

– Uvedla, že ZM nemůže dnes rozhodnout o prodeji, před každým prodejem 
musí být vyhlášen záměr na prodej pozemku. ZM může hlasovat o 
vyhlášení záměru na prodej pozemku na předmětný pozemek. 

Ing. Forst: 

– Uvedl, že trvá na svém protinávrhu 

Návrhová komise zpracovala protinávrh Ing. Forsta. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Forsta: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na 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, a to části p. č. 7618 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 37 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového 
podkladu) – za účelem realizace záměru - vybudování dobíjecí stanice pro osobní 
elektromobily v lokalitě řadových garáží U Malého lesa, ZR 1. 

 

       Hlasování: Pro  4, proti 8, zdrž. 12 
       NESCHVÁLENO 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o původně předloženém návrhu usnesení: 

q) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na 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, 
a to části p. č. 7618 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 37 m2 
v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem realizace záměru - 
vybudování dobíjecí stanice pro osobní elektromobily v lokalitě řadových 
garáží U Malého lesa, ZR 1. 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 6 

 

 

 

3. Mat. 13/2020/OP/3 
Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou 
Materiál uvedla JUDr. Prokopová– viz zvukový záznam. Dále uvedla: 

- Pan starosta jako garant OP dal za úkol a RM tento úkol potvrdila, aby 
hledala formy výstavby bytů a popř. RD a pozemků pro RD a aby hledala 
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takové formy, které by co nejméně zatěžovaly rozpočet města. Cílem 
těchto projektů je, aby byla ve městě široká škála nabídky bytů a to jak pro 
lidi, kteří nikdy nedosáhnou na svoje bydlení – tzn. by to bylo nájemní 
bydlení, které bude záležitostí městského rozpočtu, i když se budou 
využívat dotace. Pak je to bydlení pro skupinu lidí, kteří mají v současné 
době dobrý příjem, ale nemají dostatek finančních prostředků na to, aby si 
mohli vzít hypotéku a koupit si byt., tzn., že by to byl projekt domů se 
závazky. Další formou je příprava pozemků pro výstavbu zřejmě řadových 
rodinných domů, bohužel město již v plánované lokalitě tyto pozemky 
nemá. Proto se jedná s investorem tak, aby to nezasáhlo ve větší míře 
rozpočet města. Záměr je vytvořit širší škálu bydlení. 

- Jedním z projektů, který mají dnes zastupitelé k projednání, je projekt, 
který se týká bydlení, ale trochu jiného typu. Uvedla, že z jednání města 
s firmami má město informace, že firmám chybí jim pracovníci, kteří jsou 
na trhu velmi žádaní, ale tyto pracovníky firmy mohou získat tím, že se   
původní obyvatelé ZR na těchto pozicích vrátí z Prahy a větších měst 
apod….A ti se vrátí pouze v případě, že firma může něco nabídnou a 
jednou z těch nabídek je právě nabídka bydlení. 

- Z tohoto důvodu byl zpracován projekt, který je součástí projektu 
komplexního řešení bydlení – je to projekt služebních bytů. Byl zvolen 
jeden z pilotních projektů, které město hodlá realizovat i na dalších 
projektech. Je to návrh vložit pozemek do výstavby, výstavby se 
zúčastňovat a klást si podmínky. Vzhledem k tomu, že se kumuluje se zde 
výstavba i prodej pozemků nebo převod pozemků jinému vlastníkovi, tak  
bylo navrženo to, že by byl městem vložen pozemek do této výstavby, 
město by se účastnilo výstavby a město by získalo nějaké byt. jednotky 
v bytovém domě, bylo by to formou koncese. Koncese je sice hodně 
složitá., ale umožní vést koncesní dialogy. Situace bude v této výstavbě 
složitější, protože ve ZR není firma, která by byla schopna postavit celý 
bytový dům a obsadit ho, proto to  bude  několik firem, které budou mít o 
služební byty zájem. Město v rámci tohoto projektu by svůj pozemek 
přeměnilo na bytové jednotky, výhodou bude to, že získané bytové 
jednotky budou v jiné lokalitě  města než dosud, rozpočet by to nemělo 
zatížit. ZM je tento projekt předkládán proto, aby rozhodlo, zda s touto 
formou výstavby, s tímto pilotním projektem souhlasí. Tím, že město se 
stane účastníkem tohoto projektu, má město k realizaci další podmínky a ty 
se budou konzultovat v rámci soutěžního dialogu. Jednou z podmínek je 
to, že jestliže firma si tam např. postaví 10 bytových jednotek, tak bude 
město chtít, aby některé bytové jednotky byly zatíženy trvalým obytem 
občanů v městě ZR. 

 
p. starosta: 
- uvedl, že rozvoj města je o 3 věcech – práce, bydlení a služby, ve smyslu 
vytváření podmínek pro rozvoj služeb.  Co se týká bydlení jsou to 3 směry – 
soukromá výstavba, výstavba městská, projekt kombinace veřejného a 
soukromého sektoru a to je do budoucna cesta, jak města budou uskutečňovat 
investiční výstavbu. Města se budou muset propojovat ve výstavbě bytů 
s privátním sektorem. Z pohledu bytové politiky státu – firemní bydlení bylo 
fungujícím pilířem bydlení v minulosti, velké podniky měly podnikové byty a  hrálo 
to důležitou roli pro rozvoj práce, služeb regionu jako celku. Firemní bydlení lze 
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vnímat jako podporu podnikání ve ZR, kde je řada progresivních technologických 
firem, které potřebují úzce specifikované profese. Toto je cesta, jak firmám 
umožnit to, aby získaly možnost, jak tuto kvalifikovanou pracovní sílu do firmy a 
do ZR přilákat. Díky koncesnímu řízení, což je složité právní odvětví, lze ovlivnit, 
kdo bude v tomto projektu bydlet a za jakých podmínek a recipročně město získá 
nějaké bytové jednotky. Staví se tak již v ČR takto sociální projekty, domovy 
důchodců. Toto je cesta do budoucna, pokud se ve ZR chce podporovat dobře 
kvalifikovaná práce, je toto forma podpory podnikání technologických 
progresivních firem. 
 
JUDr. Prokopová: 

- Uvedla, že je to velký projekt bydlení a do konce roku budou předloženy 
ZM některé konkrétní záležitosti ke schválení a s některými bude ZM 
seznámeno. 

 
Ing. Havlík: 

- Uvedl, že město se v minulosti zbavovalo spoluvlastnictví v bytových 
domech, spolupodílnictví, protože to není bez nákladů, na město byly 
kladeny vyšší požadavky.  Vidí nebezpečí v tom, jaká bude cena bytu, jaká 
bude cena pozemku – to nebude cena tržní. Uvedl, že nechce nikomu 
v ničem bránit, firmy si mohou založit právnickou osobu, spolupracovat a 
mohou společně stavět. Nevidí předložený materiál jako šťastné řešení, 
město má negativní zkušenosti se spoluvlastnictvím  a spolupodílnictvím 
z minulosti. Nebude pro navržené usnesení hlasovat. Existují osvědčené 
tržní mechanismy a způsoby a ty nebrání nikomu, aby realizovaly jakoukoli 
výstavbu. 

 
JUDr. Prokopová: 

- Uvedla, že je to pilotní složitý projekt. Věří tomuto projektu, bylo na tom již 
mnoho odpracováno. Budou to firmy, se kterými se bude město schopno 
dohodnout. Myslí si, že pokud se nezkusí nový trend, tak nikdy město 
nebude vědět, zda to lze realizovat. Je pravda, že když je bytový dům a 
jsou tam bytové jednotky a založí se společenství vlastníků, tak je město je 
vždy v menšině.  Město bude muset platit příspěvek ve výši, o které 
rozhodne společenství vlastníků, kde město nebude mít většinu. Zatím se 
nestalo, že by město mělo problém, že by město platilo neúměrné náklady 
v bytových domech. Město bude mít bytové jednotky, město láká do města 
zubaře apod. a tím město bude mít možnost nabídnout městský byt, bude 
to pro město lepší pozice. Dnes je forma SVJ běžná. V každém případě to 
bude náklad a v každém případě se město bude podílet do SVJ na správu. 

- Podala informace ke způsobu stanovení ceny pozemků 
- V rámci soutěžního koncesního dialogu se vydiskutují nejlepší podmínky 

pro město i investora. 
 
 
p. starosta: 

– uvedl, že institut předběžných tržních konzultací je dobrý v tom, že se 
mohou  potenciální úskalí a problémové body vydiskutovat a řešit před finální 
podobou projektu, aby projekt byl nastaven tak, aby se problémové body 
eliminovaly. To je jedna z velkých výhod koncesního řízení, koncesního práva. 
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Ing. Novotný: 

- Uvedl, že bude hlasovat pro, ale má několik poznámek k tomuto projektu. 
Není to běžný projekt v ČR, jsou to v ČR bohužel zatím pouze výjimky, ČR 
má velmi málo PPP projektů. V sociálních službách PPP projekt, který  
Kraj Vysočina v současné době  již realizuje, je domov seniorů v Humpolci 
a  je spojen s koncesní smlouvou. Má připomínku k tomu, že je to velmi 
složité a náročné koncesní řízení, je k tomu potřeba renomovaných 
právníků, aby tento celý proces dokázali řídit.  Apeluje na vedení města, 
aby se koncesní řízení tímto způsobem již do ZM nepředkládalo, požádal, 
aby nějaká právní kancelář celý průběh ZM vysvětlila. Uvedl, že je potřeba 
alespoň částečně princip koncesního řízení pochopit.  

- Požadavek na informování zastupitelů, na setkání ZM s těmi, kdo to 
koncesní řízení povedou, kde by byla zastupitelům celá tato složitá 
záležitost řádně vysvětlena. 

- Nesouhlasí s tím, že to nebude mít dopad na rozpočet, dopad na rozpočet 
to bude mít – koncesní řízení povede právní kancelář a tyto právní 
kanceláře nejsou levné, ale výsledek může být uchopitelný a může sloužit 
k získání další formy bytového formu. 

 
JUDr. Prokopová: 

- Souhlasí s tím, že je to složitý projekt, bude s tím pomáhat právní kancelář, 
určitě je možné svolat klub ZM k této věci 

- Přímý dopad do rozpočtu toto mít nebude, rozpočet jako takový to opravdu 
nezatíží. 

 
p. starosta: 

- uvedl, že  je snaha přenést náklady na právní služby na investora. 
- k informovanosti zastupitelů v této věci uvedl, že do budoucna penzum 
informací bude širší, zajistí širší informace s erudovaným výkladem. 
 

Ing. Klement: 
- Uvedl, že bytový fond se ve ZR výrazně snížil privatizací a postupným 

odchodem nájemníků, kteří přecházejí do vlastnictví bytů v domech se 
závazky. 

- RM a bytová komise a sociální odbor ve spolupráci s projektem Cesta 
k lepšímu bydlení zpracovává analýzy širokých spekter různých forem  
bydlení. Je rád, že ke dvěma formám a to k domu se závazky a 
k dostupnému bydlení, se již zpracovává projekt, do konce roku by měl být 
hotov a připravují se pravidla, tak je tady další cesta. 

- Poděkování p. starostovi, že ve spolupráci s OP pracuje na této další 
možnosti výstavby městských bytů. 

- Město bude bohaté tím způsobem, kolik bude mít dostupných bytů pro 
různé služby, které ve městě chybí. Mladí lékaři by zde rádi bydleli, ale 
těžko shání byt. Proto je zde další cesta, která je dnes navrhována a musí 
se využít každé možnosti, aby se ve ZR bytový fond zvedl. 
Od r. 2004 město nepostavilo žádný městský byt. 

 
Ing. Havlík: 
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- Konstatoval, že bytový fond města se nějak vyvíjel. Nevidí v tomto projektu 
jediný argument, co město získá touto navrhovanou složitou metodou. 
Zatím neslyšel jedinou výhodu tohoto složitého projektu.  Město staví 3 
bytové domy, tak lze např. pro mladé lékaře rezervovat  byty v těchto 
domech.  

 
p. starosta: 

- uvedl, že velice důležité je to, že řešením tohoto projektu získá město 
možnost ovlivnit, kdo v těchto bytech bude bydlet a za jakých podmínek. 
Pokud by se šlo cestou prodeje pozemků, tak již město neovlivní, že byty 
budou určeny pro určité socioekonomické segmenty trhu práce, město nebude 
mít až tak zásadní vliv na celkové pojetí bydlení a město ponese další řadu 
rizik. 
 

Tech.pozn. Ing. Havlík: 
- Chtěl by vysvětlit, co město v tomto projektu ovlivní, co město potřebuje 

ovlivňovat u soukromé bytové výstavby. 
 
p. starosta: 
 – uvedl, že pro každé město je výhodné, pokud v něm pracují vzdělaní, dobře 
zaplacení a kvalifikovaní lidé.  

 
Ing. Zvěřinová: 

- Uvedla, že tento projekt je nový, ale hlavně složitý. Velké úskalí – je to velmi 
neznámé, město se musí velmi spolehnout na právní kancelář, se kterou není 
žádná zkušenost, musí se někomu předat důvěra, zadavatelem je ale město, 
město dává do tohoto projektu své jméno. Požaduje konzultace, seminář pro ZM 
v této věci. Některé podmínky jsou opravdu složité, bude to složité i pro firmy – u 
tak velkého projektu a tak finančně náročného, kdy nese jméno zadavatele město, 
by se měla zvážit jistota, upozornila i na určité finanční sankce. Dále se dotázala, 
jak to bude s pojištěním za škody. Otázkou je, zda cena, která je uváděna, je cena 
konečná. Přistupovat k tomuto s odvahou, ale s důsledností, je třeba se tomu 
opravdu věnovat. 

 
p. starosta: 
- uvedl,  že právní konzultanti s tímto zkušenost mají. Důležité je, aby zde zaznělo, 
že pokud z jakýchkoli důvodů se k tomu projektu za komerční sektor nepřihlásí 
dostatečně silný kapitálově vybavený partner, tak město do tohoto projektu nepůjde, 
to není dogma, je to cesta, která má otevřít a akcelerovat výstavbu bytů a získat 
pozitivní efekt pro město, že by zde měla pracovat kvalifikovaná erudovaná pracovní 
síla. 

 
 
 
 
JUDr. Prokopová: 
- uvedla, že až dialog určí, kdo bude investorem, bude to zřejmě více firem. 
Neuvědomila si, že materiál je bez větších konzultací, proto určitě na klub ZM tuto 
záležitost předloží. 
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Ing. Forst: 
 – souhlasí s Ing. Havlíkem, že pořízení městských bytů, není tím hlavním důvodem, 
proč vstupovat do tohoto projektu. Bytovou výstavbu lze realizovat i jiným způsobem. 
Největší přínos by v tomto projektu viděl v tom, aby se tímto přístupem firmy zapojily 
a aby pro své zaměstnance pořídily byty. 
 
Ing. Havlík: 
-  pan starosta řekl, že výhodou má být to, že přes soukromý subjekt dokáže město  
ovlivnit, kdo bude nájemcem bytů. Domnívá se ale, že stejnou možnost má město 
v městských bytech, nájemné není regulované, regulací toho, kdo kde bydlí, je 
především cena. Pokud je potřeba nějakých benefitů pro jakoukoli profesní skupinu, 
tak to chce odvahu a  rozhodnout o tom. 
 
p. starosta: 
- uvedl, že v minulosti podnikové byty existovaly, měly svůj význam, opodstatnění. 
 Je to jedna z forem, která umožní přilákat do ZR mozky, umožní přenést finanční 
zátěž na komerční sektor, umožní získat něco, co ve ZR chybí, má to svá rizika, ale 
to má ostatně všechno. 
 
Dr. Bělohlávková: 

- Konstatovala, že ve ZR přece není dostatek bytů, proto každá cesta, která 
může zlepšit bytovou situaci ve městě, je dobrá cesta, i když je ZR okresním 
městem, tak proč  se toho bát, zdravé sebevědomí mít město může.  
- Uvedla, že nedávno pracovala s právním odborem a MUDr. Černým a dalšími 
odborníky na pachtu laboratoře na poliklinice. Je to něco nového, soutěžit na kvalitu 
je radost, stojí to čas, vynaloženou energii a peníze, ale výsledek je úplně jinde a 
těší se na to, až se ZM dozví výsledek. 
 

Mgr. Brychta: 
- Chápe tuto snahu získat byty pro klíčové pracovníky. Výstavba bytů ve ZR 

skončila v r. 2005. Město v minulosti  za jeho starostování získávalo dotace 
na bytovou výstavbu. To je ten rozdíl, stavělo se pouze s dotacemi, ale 
tento projekt je bez dotací, je to na zvážení hlasovat pro tento projekt 

- Byl by pro výstavbu sociálních bytů s dotacemi pro sociálně slabší občany. 
 
 
Ing. Klement: 

- K vyjádření Mgr. Brychty uvedl, že byty se přestaly stavět v roce 2004  
Každá cesta, která povede k výstavbě bytů, je dobrá – město bude tak 
bohaté, jak dokáže svým občanům nabídnout nájemní byty, od r. 2004 se 
žádný nájemný byt nepostavil.  Neví, proč se vede tak dlouhá diskuse, 
když vedení města hledá cestu, jakým způsobem navýšit bytový fond. 

 
 
 
 
Ing. Novotný: 

- Uvedl, že příště by bylo lépe tento projekt více vysvětlit 
- Uvedl, že koncepcí privatizace bytového fondu bylo to, že se soukromník  

bude lépe starat o bytový fond, tento názor osobě nesdílel,  vždy hlasoval 
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proti privatizaci bytového fondu. Při příchodu nového vedení města bylo 
v rezervním fondu 100 mil. Kč a je dobře, že se tím nyní hospodaří. 

 
Tech.pozn.Ing. Klement: 

- Nikdy neříkal, že privatizace byla dobrá nebo špatná. Vždy tvrdil, že peníze 
utržené z privatizace měly jít zpět do výstavby městských bytů. 

 
Mgr. Řezníčková: 

- Uvedla, že 100 mil. Kč v rezervním fondu nebylo při příchodu tohoto 
vedení na radnici. 

 
Ing. Zvěřinová: 

- Uvedla, že lidé chtěli vlastnit byty, byla vize privatizace bytů, tak si lidé tyto 
byty kupovali dobrovolně. Obrovský finanční obnos, který lidé do opravy 
zprivatizovaných domů dali, ukázal jak se domy opravily. Město ZR 
v minulosti získávalo dotace, stavěly se byty. Poté byly dotace pouze na 
sociální byty, DPS.  

 
Ing. Zlesák: 

- Reakce na Ing. Zvěřinovou -  např. v Bystřici n. P. je stejně dobře opravený 
jako ve ZR a je to městský bytový fond, ale tam sídliště prošla revitalizací 
celkového veřejného prostředí. Mrzí ho, že v rámci privatizace se 
zapomnělo na revitalizaci velkých žďárských sídlišť. 

 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města: 
1. Rozhodlo realizovat výstavbu firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou formou 

koncese dle předloženého návrhu   
2.  Schvaluje Zadávací dokumentaci a Kvalifikační dokumentaci v předloženém  

            znění. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 4 

 

4. Mat. 13/2020/OP/4 
Informace o sporu se společností itelligence, a. s.  
Komentář podala Dr. Prokopová – viz zvukový záznam. 
Materiál je předkládán do ZM proto, aby ZM mělo informaci o tom, že soudní spor 
probíhá a o jakou částku jde. 
 
 
 
Ing. Zlesák: 

- Uvedl:  že touto problematikou se i v rámci RM zabývá, je tam spousta věcí 
nejasných. Je velmi rád, že v ZM je i  bývalý tajemník MěÚ kolega Havlík, 
kterého se ZM může doptávat na jisté pochybnosti a nestandardní 
záležitosti. Nejedná se o malé částky, původní sankce byla ve výši asi 600 
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tis.Kč, poté byla zkrácena a město ZR muselo uhradit cca 381 tis.Kč.  Spor 
s fa itelligence to už je pouze důsledek toho, co se odehrálo v r. 2010 a co 
musí ZM jako „kostlivce“ řešit. 

- Rekapitulace stavu – 26.1.2010 zasedla hodnotící komise ve složení Ing. 
Havlík, p. Vácová, p. Matoušek, Ing. Martínková, Ing. Kaňák. Dotázal se 
JUDr. Prokopové, proč byli v komisi Ing. Martínková a Ing. Kaňák, neník 
tomu žádný písemný doklad. 

 
JUDr. Prokopová: 
 – uvedla, že tito 2 lidé byli pracovníci společnosti Pontech, se kterou mělo město ten 
předchozí smluvní vztah. Vztah probíhal na základě spolupráce se spol. Pontech, jak 
dokládá bohužel nepodepsaný zápis, že společnost Pontech se zavázala provádět 
organizační záležitosti tak, jak je popsáno v písemném materiálu a jednak byly 
uzavřeny Dohody o provedení práce, na základě kterých Ing. Martínková a Ing. 
Kaňák prováděli určité činnosti.  
 
Ing. Zlesák: 
 – konstatoval, že je to živá kauza, v budoucnu se k tomu určitě ještě ZM vrátí. U této 
zakázky byla porušena rozpočtová kázeň, to konstatoval FÚ ZR. Porušení ze dvou 
důvodů – výběrové řízení – byla vybrána 7.nabídka – předražená o 420 tis. Kč, její 
výběr nebyl zdůvodněn, nebylo jasné, proč tato nabídka byla vybrána. Vyhrála to 
společnost, která byla oslovena napřímo, dalších 6 přihlášených společností nebylo 
osloveno napřímo a jejich nabídka byla levnější – bylo tedy z čeho vybírat. Nejen to, 
že veřejné prostředky byly o 420 tis. Kč přečerpány na dražší nabídku, ale město 
ještě zaplatilo sankci stanovenou FÚ. 
 
p. starosta: 
-  dotaz, proč tehdy v komisi nebyl nikdo z uvolněných zastupitelů, tak jak to bývá 
standardem – může na to odpovědět p. Brychta, p. Zvěřinová nebo p. Havlík 
 
JUDr. Prokopová: 

- Uvedla, že na dotaz pana starosty odpovědět nemůže, tuto informací 
nemá. Ví, že tento projekt byl na městě, osobně vychází z dokladů, které 
stále dohledává doklady. 

 
MUDr. Černý: viz zvukový záznam, mimo jiné uvedl: 

-  že nikdo z oslovených p. starostou se nemá k odpovědi, tak pokračuje 
v diskusi. Uvedl, že při studiu tohoto materiálu byl úplně v šoku – dnes jsou 
na ZM řešeny machinace při výběrovém řízení z r. 2010 z éry p. tajemníka 
Havlíka, p. starosty Brychty, za které FÚ uložil sankci 381 tis. Kč. A tak se 
ptá, proč se musí nyní  řešit vypadávajícího kostlivec z této doby. Proč se 
musí platit těchto 381 tis. Kč. Uvedl, že komise složená ze zaměstnanců 
města, vybrala podle podivných kritérií až 7. nabídku v pořadí dle ceny, 
která byla dražší o 420 tis. Kč bez DHP.  

- Když FÚ analyzoval a zpokutoval nesrovnalosti, tak se logicky vedení 
města obrací k fa Pontech, která administrovala výběrové řízení 
s odůvodněním, že ta za to přece nese zodpovědnost, způsobila škodu a 
tak město po ní požaduje náhradu. Ovšem nástupnická organizace 
společnosti Pontech, společnost itelligence, se brání a žádá, aby bylo 
doloženo, že bylo smluvní povinností organizovat výběrové řízení a tudíž, 
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že mají zodpovědnost za  nekorektní výběrové řízení, kde v komisi seděli 
zaměstnanci úřadu v čele s p. tajemníkem Havlíkem. Při soudním řízení se 
zjistilo, že neexistuje dokumentace, která by prokázala zodpovědnost 
najaté firmy, která by za své služby inkasovala a tím jakákoli příčinná 
souvislost se vzniklou škodou. Pokládá tedy otázku - byl to jenom 
nepořádek nebo korupční jednání na radnici v r. 2010 za vedení tajemníka 
Havlíka a starosty Brychty? Obrací se na p. Havlíka a p. Brychtu, kdo 
podle nich za to může, že dnes město musí platit z rozpočtu 381 tis.Kč a 
úvahami o tom, jak by se mohly tyto finance využít v době kovidové, 
nebude zdržovat. 

 
 
Ing. Havlík: viz zvukový záznam. Mimo jiné uvedl: 

- že Ing. Zlesák úplně pominul podstatu.  K údajnému kostlivci uvedl,  že   od 
zahájení kontroly FÚ až po její výsledek věděli tehdejší pan starosty 
Navrátil a pan místostarosta Ing. Klement.  

- Vrátil se k minulému zasedání ZM, kde za chyby ve výběrovém řízení  na 
skautskou klubovnu, ZM odsouhlasilo odpuštění  380 tis. Kč.   

- Dotaz na JUDr. Prokopovou - jak je datovaná dohoda s p. Ing. Martínkovou 
jako vedoucí projektu a s p. asistentem Kaňákem? Jakým datem? 

 
JUDr. Prokopová uvedla, že dohodu zde na zasedání ZM nemá k dispozici. 
 
Ing. Havlík: viz zvukový záznam: 
–  dále uvedl, že Ing. Martínková a p. Kaňák v té době pracovali pro město, nikoli pro 
firmu Pontech a to jako vedoucí projektu a asistent projektu pracovali pro město 
v rámci pracovněprávního vztahu, to je celá podstata, ta firma získala dotaci a tím 
naplnila smlouvu. Výsledkem tohoto dnešního „divadla, které se dnes zde předvádí, 
bude dalších 50 – 60 tis. Kč na nákladech řízení a na soudní poplatky. To je celý 
výsledek. 
 
Ing. Zlesák: viz zvukový záznam 

- Dále uvedl, že to bylo slabé vyjádření p. bývalého tajemníka. V roce 2015, 
když přišla finanční kontrola, která kontrolovala projekt z r. 2010, Ing. 
Havlík seděl na úřadě jako tajemník. Pan bývalý tajemník byl v r. 2010 
členem výběrové komise. Pan bývalý tajemník porušil rozpočtovou kázeň 
dle pravomocného rozhodnutí FÚ. Dle slov pana Mgr. Brychty byl pan 
Havlík nejlepší tajemník, kterého nechal řídit město, to jsou slova pana 
Mgr. Brychty. 

 
Tech.pozn. Mgr. Brychta: 

–  Upozornil na to, že pan tajemník řídil městský úřad, do toho se vedení 
města nepletlo.  

 
 
 
Mgr. Řezníčková: 

- Uvedl, že v komisi pro výběrové řízení má být někdo z uvolněných, město 
mělo rozhodnout, která firma byla vybrána, osobně se nikdy nesetkala 
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s tím, že byla vybrána firma 7.v pořadí. Uvolnění zastupitelé toto podepsali, 
byla to částka kolem 5 mil. Kč. 

- Zajímá ji, kde skončily dokumenty pro p.Martínkovou a p. Kaňáka , že byli 
zaměstnanci města 

 
JUDr. Prokopová k dotazu p. místostarostky uvedla, že dohody má ve své kanceláři. 
 
 
Ing. Zlesák: viz zvukový záznam. 

- Dále uvedl, že Mgr. Brychta sám řekl, že p. tajemníka nechali řídit město, 
to jsou slova Mgr. Brychty. 

- Pokud Ing. Martínková a Ing. Kaňák byli zaměstnancem MěÚ , tak kdo byl 
ředitelem MěÚ – byl to pan Ing. Havlík 

 
Dr. Černý: viz zvukový záznam 

- Dále uvedl, že se seznámil s celým materiálem a ptal se p. Havlíka  na 
vysvětlení, proč ve VŘ, kterého se p. Havlík účastnil,  byl vybrán až 7. 
uchazeč s cenou vyšší než 400 tis.Kč bez DPH,  což později FÚ 
jednoznačně klasifikoval jako selhání 

- Ptá se tedy, kdo za to nese zodpovědnost, město má zaplatit 400 tis.Kč, 
ptá se uvolněných zastupitelů z té doby, ať se k tomu vyjádří. 

 
Ing. Havlík: viz zvukový záznam 

- dále uvedl, že nebyl vybrán 7. v pořadí, ale 1.v pořadí, cena nebyla 
hlavním kritériem, hodnocení bylo podle ekonomické  výhodnosti. Názor 
FÚ byl ten, že některé kritérium nebylo popsáno dostatečně podrobně a 
tudíž FÚ měl pocit, že někdo byl poškozen – MěÚ namítal, že by byl někdo 
poškozen. Žádná firma nebyla vyloučena – v soutěži bylo 7 firem.  
Odpovědnost má ten, kdo zpracoval zadání, případně schválil, nikdo jiný. 
Pokud se mluví o něm, tak ať mu to prokáží. Osobně nebyl v projektovém 
týmu, byl pouze v hodnotící komisi. 

 
Ing. Zlesák: viz zvukový záznam 

- dále uvedl, že oslovil p. bývalého tajemníka – jako tajemník musí vědět, co 
jsou to zásady transparentnosti, byl to dlouholetý tajemník a toto je věc, 
kterou ví obyčejný úředník. 

 
MUDr. Bílková: viz zvukový záznam 

- dále uvedla, že pokud p. Havlík tvrdí, že nenese zodpovědnost a že vše 
bylo v pořádku, tak jak to, že FÚ shledal, že to v pořádku není a proč 
město za to platí pokutu. Pan Havlík zde řekl, ať se tedy najde na něho 
důkazní materiál. Důkazní materiál ZM nemůže najít, protože není, a není 
proto, že v době éry pana Havlíka, prostě zmizel, ale ona osobně by ho 
ráda viděla. 

 
 
 
Mgr. Navrátil: viz zvukový záznam 
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- Nedozvěděl se, proč byla vybrána dražší firma. Od p. Havlíka nezaznělo, 
kdo zpracoval zadání VŘ, kdo je za to odpovědný. Ať pan Havlík objasní, 
kdo je za to zodpovědný. 

 
Ing. Havlík: viz zvukový záznam 

- Dále uvedl,  že  se domnívá, že odpovědné osoby byly vedoucí projektu a 
asistent projektu, ti byli za projekt placeni a odpovědni, proto byli vázáni 
dohodou o provedení práce.   

 
Ing. Zlesák: viz zvukový záznam 
 

- Dotaz na bývalého tajemníka MěÚ Ing. Havlíka – zda měl z těchto 
měkkých projektů nějaký osobní prospěch? 

 
Ing.  Havlík: viz zvukový záznam 
 
 – uvedl, že neví, co tím Ing. Zlesák myslí – ale  v tomto projektu určitě ne. 
 
Ing. Zlesák: viz zvukový záznam 
 
 – doplnil  dotaz na Ing. Havlíka, zda z měkkých projektů, které realizoval MěÚ,  měl 
finanční prospěch jako  ředitel MěÚ. 
 
Ing. Havlík: viz zvukový záznam 
 

– Uvedl, že obdržel nějaké odměny za realizaci úspěšného projektu, těch 
projektů bylo asi 7.  Obdržel mimořádnou odměnu za přívětivý úřad a za jiné věci. 

 
Ing. Zlesák : viz zvukový záznam 
 

- Uvedl, že mu pan Havlík neodpověděl. 
 
Ing. Klement: 
 – dotaz, zda přívětivý úřad byl součástí projektu, o kterém se nyní jedná 
 
 
MUDr. Mokříš: viz zvukový záznam 

- FÚ to vysvětluje tím, že VŘ mělo v sobě takové podmínky které nebyly 
jasně specifikované, mohly nahrávat nějakém zúčastněnému účastníkovi, 
což se dokázalo tím, že nejvyšší cenová nabídka vyhrála, výběrové řízení 
někdo připravil přímo pro tu firmu. 

 
Ing. Havlík: viz zvukový záznam 

- Fascinuje ho, že zde se diskutuje o věci, která neprošla žádným šetřením 
žádnou škodní komisí natož soudem a má v tom ZM naprosto jasno? 

- Je velmi rád, že z tohoto zasedání existuje zvukový záznam. 
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Mgr. Řezníčková: viz zvukový záznam 
 – domnívala, že je dobře, že zde v ZM sedí lidé, kteří byli v té době odpovědni, 
očekávalo se, že pomohou s důkazy v této kauze, že ZM sdělí, proč byla vybrána  
právě ta firma. 
 
Ing. Klement: viz zvukový záznam 
 

- Snaží se celý život být učenlivým a ponaučit se z chyb a využívat dobrou 
praxi. Za dobu působení ve vedení města se snažil naučit spoustu věcí o 
chodu úřadu, o zakázkách apod. A teď je zde příklad, kde se chce 
ponaučit z chyb a tak se ptá, kde se stala chyba a kdo za ni může, aby se 
z ní ponaučil. Chce vědět, proč byla právě tato firma a na základě jakých 
kritérií vybrána. 

- Když to bylo předloženo k podpisu Mgr. Brychtovi,  komunikoval o tom?  
Osobně, když je mu jako místostarostovi něco předloženo k podpisu, tak 
se snaží ptát a komunikovat o té věci, obzvlášť pokud se jedná o takovou 
zakázku, o které se nyní diskutuje. Ale Mgr. Brychta se celou dobu k tomu 
nevyjádřil.hta se za celou dobu k tomu nevyjádřil, to Mgr. Brychta tak slepě 
důvěřoval p. Havlíkovi?  

 
 
Dr. Černý: viz zvukový záznam 

- Dotaz na p. Havlíka a p. Brychtu – kde spatřují oni chybu a kdo za to 
může? 

 
Mgr. Brychta: viz zvukový záznam 
 

- V té době nebyl v komisi, protože se jednalo o záležitost, která byla mimo 
sféru zájmu vedení města. Tato oblast mu byla cizí i p. místostarostce, 
proto tam byli odborníci na tuto záležitost. Jako starosta to podepsal, 
protože starosta podepisuje  úplně všechno, proto to podepsal. Byla to věc 
vyhodnocena odborně erudovanou komisí.  

 
Ing. Zlesák: viz zvukový záznam: 
 

- Kolega Brychta čerpal asi z jiného dokumentu, předal p. Brychtovi 
dokument FÚ, aby měli stejný dokument a mohli čerpat ze stejného zdroje. 
 

Ing. Šuhaj: 
- Uvedl, že pokud to byli odborníci, jak je tedy možné, že město dostalo 

pokutu od FÚ, to přece není normální situace. 
 
Dr. Ptáček: viz zvukový záznam 

- Upozornil na to, že si vyprošuje srovnávání této kauzy s kauzou ZŠ 
Švermova s p. H.H.  

 
 
 
 
Ing. Havlík: viz zvukový záznam: 



Záznam ZM 13   28 
 

- Uvedl, že důkaz jsou ty dohody, že s p. Martínkovou a p. Kaňákem byly 
uzavřeny dohody o provedení práce a dohody se týkají toho, že tito lidé 
povedou projekt a budou ho realizovat – jedná se o normální 
pracovněprávní vztah. 

 
Dr. Černý: viz zvukový záznam 

- Třikrát se ptal, odpověď nedostal, ptal se, kdo za to může, ptal se p. 
Havlíka, Mgr. Brychty. Pan Brychta říká, že tomu vůbec nerozuměl, 
podepsal to a více se o tom odmítá bavit. 

- VŘ bylo nejenom o ceně, ale byla vybrána firma, která v parametru ceny 
byla až 7. o 400 tis.Kč + DPH dražší, ale nějakým způsobem se to 
vykompenzovalo se to jakousi mlhou, která byla schovaná pod nějakou 
metodologií, harmonogramem.  To samozřejmě FÚ neznal, protože to bylo 
něco netransparentního, zavánělo to tím, že to byla účelová reakce, jak 
obhájit volbu tak drahé firmy. Proč pan Havlík neřekne, v čem tedy 
spočíval benefit té vybrané firmy, že to vyvážilo skoro půl milionu v dražší 
ceně. FÚ říká, že tam žádné odůvodnění není, pouze lepší metodologie, 
harmonogram.    Byli u toho i Ing. Zvěřinová, Ing. Novotný – zajímal by ho i 
jejich komentář, v tomto případě není mlčení na místě. 

 
 
Ing. Havlík: viz zvukový záznam 

– odkázal Dr. Černého, aby se obrátil na p. Navrátila, který to snad už 
pochopil. Dvakrát opakoval, kdo udělal chybu a nehodlá to opakovat potřetí. 
Doporučuje, aby si Dr. Černý přečetl co je to multikriteriální hodnocení. 

 
 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města se seznámilo s průběhem soudního řízení, které je vedené u 
Městského soudu v Brně, č.j. 252 C 3/2020, vedeném se společností itelligence, 
a.s.,  jako nástupnické organizace společnosti Pontech s.r.o.  

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 2 
 
 

5. Mat..13/2020/ŠKSM/10 

Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2020 

Materiál uvedl Ing. Klement. 
Zastupitelstvo města nemělo k tomuto materiálu žádné dotazy a připomínky a 
hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí finančního daru 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 ve výši 691.729 Kč dle předloženého návrhu. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi 
Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se 
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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 ve výši 691.729 Kč v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

 
6. Mat. 13/2020/OF/5 

Rozpočtové opatření č. 4/2020 
Komentář k materiálu podala vedoucí OF Bc. Vácová. Dále uvedla, že  
k rozpočtovým opatřením je zastupitelům předložen dodatek. 
 
Mgr. Straka: 

- Za Finanční výbor ZM -  Finanční výbor doporučil RO č. 4/2020 ZM schválit 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 vč. 
dodatku. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 

7. Mat. 13/2020/Pol./6 
Poskytnutí záruky ke smlouvě o úvěru s Československou obchodní bankou, a. s.  
Komentář k tomuto bodu podala ředitelka PO Poliklinika Ing. Komínková – viz 
zvukový záznam. 
VŘ již proběhlo, je vybrán dodavatel – přístroj se bude instalovat od 22.9. do 
konce září 2020. Příští týden začnou příprava na instalaci SW pro tento přístroj. 
 
Ing. Zvěřinová: 

- Dotaz na ředitelku Polikliniky Ing. Komínkovou – doufá, že toto pracoviště 
nebude ani privatizováno ani pronajímáno. 

- Ve smlouvě je uvedeno, v dokumentech, kde město má více než 10 % 
hlasovacích práv. Ale u Sattu je napsáno 62 %,   již je to převedené nebo 
to ještě platí? Je to zřejmé chybné číslo. 

Ing. Komínková: 

– Uvedla, že žádná privatizace není v plánu, je to prioritní pracoviště 
polikliniky.  

Ing. Klement: 
- Uvedl, že  město je 100% vlastníkem Sattu od 1.1.2020. 
- V materiálu je chyba, má tam být 100 %. 

 
Ing. Komínková: 

- Ve smlouvě bude opraveno dle připomínky Ing. Zvěřinové na základě 
vyjádření Ing. Klementa.  

Ing. Havlík:  
- Uvedl, že toto zvyšuje dluh města. 
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- Požádal p. ředitelku o přehled nákupů zařízení do laboratoře za posledních 
5 let   

Ing. Komínková uvedla, že odpoví písemně na požadavek Ing. Havlíka. 

Ing. Zlesák: 
-  uvedl, že poliklinika vždy zůstane městskou, provozovatel bude město,  ale 
některé dílčí provozy, které jsou ztrátové a mohou přinést zisk, mohou být 
pronajaty. 

p. starosta: 

- uvedl, že tato věc se bude odvíjet od toho, jak bude hospodařit poliklinika a jaké 
budou vnější exodenní faktory, které hospodaření ovlivňují, především zvyšování 
platů u zdravotnických zaměstnanců, kdy z nařízení vlády se s tím musí městské, 
ale i krajské organizace vypořádat. Je to nějaké ekonomice a zároveň zachování 
dostupnosti péče a vlastního provozu. Poliklinika města Žďáru nad Sázavou je 
rodinné stříbro a vždy to tak bude a musí se k tomu zároveň přistupovat 
s ekonomickou racionalitou a ambicí udržitelnosti financí. Pokud se někomu nelíbí 
pronájem laboratoře, tak v nejbližší době bude ZM seznámeno s výsledky a že 
nejenom bude zajištěn stávající standard kvality, ale bude i rozšířen a zároveň 
bude provoz ekonomicky racionalizován, město bude mít vyšší příjmy. Nikdo snad 
není proti tomu, aby se ze ztrátového provozu stal provoz ziskový. 

Dr. Černý: viz zvukový záznam 
- Překvapil ho názor Ing. Zvěřinové, že když se vezme úvěr na RTG přístroj, 

tak by se mělo město zavázat, že nikdy nemůže být toto oddělení 
propachtováno nebo pronajato. Domnívá se, že je to nesmysl, protože 
např. může se stát, že poliklinika nebude mít lékaře a jiná varianta bude 
např. ta, že bude mít lékař zájem si to vzít jako oddělení. Pan starosta řekl, 
že poliklinika se neprodává, oddělení se neprodávají. Ale pokud nastane 
situace, že to ekonomicky bude dávat smysl, že se to pronajme, 
samozřejmě se zohledněním splácení veškerého vybavení vč. nového 
RTG, tak proč by se nyní mělo předem říkat, že se toto nikdy za žádných 
okolností nestane.  

 
 Mgr. Navrátil: viz zvukový záznam 

- Poděkoval panu starostovi i dalším zastupitelům, kteří se poliklinice 
dlouhodobě věnují a samozřejmě paní ředitelce Komínkové za to, že jsou 
schopni polikliniku svou příkladnou péčí posouvat dále. 

 
Ing.  Zvěřinová: 

- Uvedla, že se ptala na to, zda se ví v této době, že se bude RTG 
pronajímat, tak se jí zdá vhodné říct, že to bude v pronájmu, ale neřekla, 
že někdy to nemůže být, že se to nesmí nikdy pronajímat. 

 

 

Dr. Černý – techn.pozn.: 
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- Uvedl, že mu není známo, že by se pracoviště RTG v dohledné době 
pronajímalo.  

Dr. Bělohlávková: 
- Objasnila, že nový RTG se kupuje proto, že současný přístroj je 

v havarijním stavu, byla prodloužena výjimka v provozu. Mohlo se stát to, 
že by se na poliklinice přestalo rentgenovat. Je nutné pořídit nový RTG 
s lepšími parametry, než byl ten stávající. 

Ing. Komínková informovala ZM o termínu, do kdy může stávající RTG fungovat. 

p. Dvořák: 
-  dotaz, jak bude probíhat likvidace stávajícího přístroje 
 
Ing. Komínková  
– odpověděla, že likvidace proběhne v rámci veřejné zakázky, musí to proběhnout 
s veškerou předepsanou dokumentací. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí záruky ke smlouvě o 
úvěru mezi Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, IČO: 00001350 a Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou 
organizací. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

8. Mat. 13/2020/MSK/7 
Změna člena kontrolního výboru 

Komentář k tomuto materiálu podala p. místostarostka Mgr. Řezníčková. 

Diskuse – 0. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání odvolává člena kontrolního výboru pana 
Michala Huberta Zrůsta, MSc., MBA 

1. Zastupitelstvo města rozhoduje, že volba člena kontrolního výboru se 
uskuteční veřejným hlasováním. 

2. Zastupitelstvo města volí za člena kontrolního výboru  
pana Ing. Rudolfa Voráčka. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 

 

 

    Pan starosta poblahopřál Ing. Voráčkovi ke zvolení členem zastupitelstva města. 
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9. Mat. 13/2020/SÚP/8 

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Žďáru nad Sázavou 
Komentář  k tomuto bodu podala Ing. Škodová – viz zvukový záznam. 
 
Diskuse: 
 
Ing. Voráček: viz zvukový záznam: 

- Uvedl, že si zjistil z katastrálních map, které jsou to pozemky určené 
k zastavění na Vodojemu. Připadá mu to nelogické, jsou to dva 
trojúhelníky, které vyčnívají do pole či louky pod Vodojemem. Ostatní 
plochy, které patří městu a jsou podél silnice, nejsou navrhovány za stavbu 
RD. Přes ty dva dotčené pozemky p.č. 8467 a 8469 vede lyžařská trasa, 
pokud se dovolí výstavba, tak se úplně zničí průchod mezi dvěma částmi 
Vodojemu. Doporučuje ještě o připomínkách M01, M21 ještě nehlasovat, 
prodiskutovat to. 

- Dotázal se, zda jsou občané, kterých se to týká přítomni a zda by mohli 
dostat jako občané města ZR slovo. 

     
Ing. Škodová: viz zvukový záznam 

- Uvedla, že bude spíše na orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, 
zda nevyhodnotí současný zábor rozvojového území, že už je dostatečný a 
není využívaný a že v dalším kole všechny tyto možnosti rozšiřování budou 
zamítnuty. Proces hodnocení by raději ponechala v průběhu pořizování ÚP 
než na vytržení jedné z lokalit, protože změna č. 2 se týká několik lokalit ve 
ZR, ve Stržanově, na Veselíčku, v Mělkovicích. 

- Dále uvedla, že je to názor zastupitele, z pozice pořizovatele změny ÚP 
nemá k tomu žádný komentář.  

   
Mgr. Augustýn: 

- Dotaz, zda byly všechny vyňaty některé záměry, je to tak, že byly všechny 
vyňaty z důvodu posuzování vlivu na životní prostředí? Nebyl žádný jiný 
důvod? 

I 
Ing. Škodová: 

 – odpověděla, že pouze záměr, který je součástí připomínek, je to p. Beránek 
ze Stržanova, který rozporoval umístění areálu biatlonu a motocyklového 
areálu, tento záměr byl vyňat, protože původní žadatel od tohoto záměru  
úplně ustoupil.  

Mgr.Augustýn: 
 – dotázal se na to, zda nevadí, že tam není uvedeno stanovisko městského 
architekta. 

Ing. Škodová: 
– uvedla, že městský architekt to může doporučit či nedoporučit, ale pořizovatel má 
tu zákonnou povinnost. 

Ing. Havlík: 
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-  Uvedl, že materiál je dle jeho názoru nešťastně udělaný, chybí mapový podklad. 
Byl by rád, kdyby katastrální mapa byla součástí materiálu. 

p.starosta: 

 – uvedl, že je to adekvátní požadavek, v příštím materiálu budou mapové podklady 

Ing. Novotný: viz zvukový záznam 

- Materiály jsou rozsáhlé, mapové podklady chybí, lze zaslat elektronicky 
- Požadavek obyvatel Vodojemu – připojuje se k tomu, aby byly ty 2 body 

vyřazeny, sdílí stejný názor jako Ing. Voráček. Měl by se vysvětlit  proces, 
aby občané měli jasno, jaký bude další vývoj, jaké mají občané možnosti a 
prostředky k argumentaci, proč to tam nedělat. 

- Je uvedeno, že materiál byl předložen městskému architektovi, ale jeho 
vyjádření chybí, chtěl by tedy znát názor městského architekta. Požaduje,  
ať připomínky městský architekt sdělí ZM. 

Ing. Škodová: viz zvukový záznam 

- objasnila postup a proces projednávání návrhu změny č. 2 ÚP 

Ing. Novotný: viz zvukový záznam 

- zajímá ho názor, proč městský architekt (MA) s tím souhlasí či nesouhlasí, 
město má MA proto, aby pomohl rozhodovat v těchto věcech 

Ing. Voráček: 

 – požádal o udělení slova zástupcům občanů z lokality Vodojem 

p. starosta: 

 – požádal p. tajemnici, aby sdělil procedurální postup k vystoupení veřejnosti na 
dnešním zastupitelstvu. 

p. tajemnice JUDr. Hostomská uvedla, že zastupitelé musí hlasovat o vystoupení 
konkrétní osoby. 

Tech. poznámka Ing. Havlík: 

- upozornil na to, že dle jednacího řádu, pokud občan požádá o slovo 
k projednávanému bodu, tak mu bude uděleno. 

 

 

Tech.poznámka Ing. Klement: 

- zná jednací řád, takže pokud se dotyčná osoba prokáže, že je občanem 
města ZR a chce hovořit k projednávanému bodu, tak může vystoupit. 
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Pan starosta požádal občany, aby se vyjádřili, udělil jim slovo: 

Vystoupení občanů: 

p. Malý, Alšova ul., ZR: viz zvukový záznam: 

- uvedl, že občanům nejde o tom, že se má nad ulicí Alšova stavět rozšíření 
sídliště, to je v pořádku. V původním plánu bylo, že toto sídliště bude 
propojeno ze Štursovy ulice a najednou je změna, že to má být propojeno 
ještě přes Alšovu ulici. Tato informace se k němu dostala pozdě, proto také 
pozdě reagoval. Z ulic Alšova, Mánesova a Kavánova by se tak stal průjezdný 
prostor, se kterým nebylo počítáno a ani to nebylo na to dimenzováno. Kdysi 
to byly slepé ulice a propojení bylo pouze z technických důvodů. Byly by to 
náklady navíc, jsou tam různé sítě, vzrostlé stromy, hřiště. Jakmile se propojí 
ulice, bude na těchto ulicích provoz a vzniknou dopravní kolize.  

- dotázal se na možnosti – jediná možnost je vyřadit M1, M21 a nebo dát to do 
připomínkového řízení v dalším kole projednávání projektu. Byl by pro řešení, 
kdyby se to vyřadilo do doby technického vyjasnění. 

Dr. Bělohlávková: viz zvukový záznam 

- uvedla, že tato připomínka měla přijít mnohem dříve, občané měli více 
možností, jak se vyjádřit. Občané měli spoustu možností vznést tyto 
připomínky. 

- Přijatelný je návrh Ing. Škodové – aby se nezablokoval celý tento proces, 
občanům zůstává zákonné právo v řádném termínu dle platné legislativy 
podat návrh. Ale jen pro to, že občané den před zasedání ZM napsali tuto 
připomínku, vyřadit tento celý bod, je pro ni nepřijatelné. 

p. Josef Katolický, Alšova ul.: viz zvukový záznam: 

- Uvedl, že ho překvapilo to, že se tento bod vůbec dostal do ZM, je tam 
dětské hřiště, které v případě tohoto návrhu bude ze tří stran obehnáno 
silnicí, výšková úroveň je taková, že hřiště bude tímto likvidováno a bude 
ze tří stran obehnáno silnicí. Zaráží ho, že městský architekt k něčemu 
takovému vůbec svolil. Padnou tam desítky stromů a žádnou dopravní 
situaci to prakticky nevyřeší. 

Dr. Mokříš: viz zvukový záznam 

- Uvedl, že bydlí na Štursově ulici a v žádném případě nepodporuje žádnou 
dostavbu na Štursově ulici.  Dokud nebude Vodojem zprůjezdněn tak, jak 
by měl být – tzn. Jamborova přes kruhový objezd na Neumannovu, tak 
nelze na Vodojemu vůbec nic rozvíjet, ul. Štursova a Alšova jsou stejně 
široké, jsou obě koncové. V této lokalitě žádnou stavbu nechce dovolit. 

p. Nezveda: viz zvukový záznam 

- uvedl, že návrh M1a M21 podával. Nejedná se o žádné nové silnice nebo o novou 
zástavbu. Původně byla určena zástavba celého Vodojemu, při projednávání v ZM se 
ukázalo, že je tam ochranná zóna, která byla vytyčena v mapě a tato ochranná zóna 
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rozdělila jeho pozemky na poloviny, přičemž na jedné polovině může stavět a na 
druhé polovině pozemku nemůže stavět. Na menší části požadoval logicky, aby 
pozemky byly až k cestě, která tam historicky byla. Proto podal návrh a navrhl ZM, že 
dá městu zdarma tu cestu, pokud povolí rozšíření území k zastavění o cca 50 m 
k cestě. Nechal vypracovat studii – stezku pro lyžaře nechal zakreslit, lyžaři ji budou 
moci dále využívat a občané budou moci využívat veřejnou komunikaci a město si 
samo určí, zda tam budou jezdit auta, cesta by byla města. Byl vyhlášen záměr, 30 
dní měli občané na to, aby se vyjádřili. Pokud se v době 30 dnů občané nevyjádřili, 
tak nyní nemohou tuto věc „smést to ze stolu“, měli se vyjádřit ve lhůtě 30 dnů. 
Pokud tuto možnost nevyužili, budou muset využít v dalším kole další možnosti. Dále 
uvedl, že ve městě není žádný volný pozemek, kde by si mohl občan postavit rodinný 
dům. A zde je předložena nabídka 2 resp. 4 míst pro výstavbu RD. Vodojem byl vždy 
určen k zastavění. 

Ing. Novotný: viz zvukový záznam 

- Domnívá se, že je možné schválit zadání změny tak, jak je. Občané zde 
dnes  slyšeli, jaké  možnosti  mají, v dané lhůtě se mohou vyjádřit a podat 
připomínky. Šlo mu o to, aby občané věděli, jestli mají nějaké další 
možnosti. To se objasnilo, ZM by mohlo schválit zadání změny č. 2 tak, jak 
jsou navrženy a občané k tomu pak dají připomínky, znovu se to bude vše 
projednávat. Všichni poučení dodají v patřičných lhůtách svoje připomínky, 
aby se to mohlo projednat. 

p. starosta: 

- poděkoval Ing. Novotnému za jeho vyjádření, se kterým se plně ztotožňuje, 
je to velice rozumný postup, zvláště když bylo řečeno, že v průběhu 
procesu lze ještě do toho vstoupit. 

Dr. Ptáček: 

- Připojuje se k názoru Ing. Novotného a p. starosty. Vodojem se musí 
nějakým způsobem pojednat dopravně, ale bude to provedeno maximálně 
šetrně. Poděkoval občanům za vyjádření. 

 
 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, po projednání schvaluje návrh zadání změny č. 2 územního plánu 
Žďáru nad Sázavou. 

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 5 

10. Mat. 13/2020/SÚP/9 
Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky 
cenných staveb“ 
Materiál uvedla Ing. Škodová. 
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Diskuse: 
Dr. Bělohlávková: 

- Upozornila ZM, že rada města tento materiál velice důkladně  diskutovala, 
tomuto dotačnímu programu fandila, ale realita je jiná, toto je dopad ztrát 
rozpočtu, které souvisí s koronavirovým nouzovým stavem,  v podobném 
duchu se budou muset ponižovat i další programy, které mnozí brali již 
jako samozřejmost, bude se muset zvažovat, co město potřebuje nutně a 
co budou věci zbytné. 

 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova 
kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém 
znění. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 

 

11. Různé 

 

 p. starosta: viz zvukový záznam: 

- Informoval ZM, že z důvodu oznamovací povinnosti byl nucen podat trestní 
oznámení ve věci podezření spáchání trestného činu podvodu. Trestní 
oznámení se týká dnes již bývalého zaměstnance MěÚ  Žďár nad Sázavou 
Ing. Jiřího Matouška a bývalého tajemníka Ing. Jana Havlíka. Ing. Jiří 
Matoušek byl jako zaměstnanec MěÚ povinen podle pracovního řádu řádně 
evidovat svoji docházku do zaměstnání. Jeho pracovní úvazek byl 40 hodin 
týdne, vyhodnocením docházky elektronickým systémem bylo zjištěno, že 
jmenovaný zaměstnanec opravoval ve svůj prospěch evidenci odpracované 
doby, kdy vždy ke konci měsíce upravil svoji docházku tak, aby mu nechyběla 
odpracovaná doba. Tímto způsobem upravil pracovní dobu nejméně od 
02/2019 – do 07/2019 v rozsahu cca 15 hodin, mzdové náklady na takto 
neodpracované hodiny vč. povinných odvodů za zaměstnance činí částku 
vyšší než 5 tis. Kč, proto ta ohlašovací povinnost. A lze se domnívat, že takto 
konal již v předchozím období a škoda může být vyšší. Tímto zjištěním byl pan 
Matoušek konfrontován. Nejprve odkazoval na chyby v elektronickém systému 
úřadu, případně na vadný čip. Systém však pracuje bezchybně, s vadným 
čipem by se zaměstnanec do úřadu vůbec nedostal. Následně předložil listinu 
ze dne 3.9.2012 jejímž obsahem je změna jeho pracovní smlouvy, kterou měl 
sjednat s tajemníkem úřadu Ing. Havlíkem a na jejímž základě byla jeho 
pracovní doba rozložena na 30 hodin práce týdně v úřadu a na 10 hodin týdně 
práce z domova. Tuto listinu jsme v úřadu nenašli, Ing. Matoušek potom 
následně postupně doložil dva její stejnopisy. O pravosti této listiny mělo 
vedení města pochybnosti, proto byl zadán znalecký posudek z oboru 
technického zkoumání listin a forenzní polygrafie, kterým bylo zjištěno, že 
předložená listina vznikla v roce 2019. Pan Matoušek k tomu uvedl, že se 
jedná o kopii, kterou vytvořil v roce 2019 a kterou nejprve vydával za originál 
z roku 2012. Pan Havlík k věci uvedl, že dohoda byla uzavřena v roce 2012 
avšak z důvodu ztráty jej pan Matoušek požádal v roce 2019 o vytvoření 
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kopie, kterou podepsal. Následně Ing. Matoušek předložil další stejnopis, který 
byl znalcem rovněž označen jako antidatovaný.  
Má za to, že popsaným jednáním vznikla městu Žďár nad Sázavou škoda, 
neboť Ing. Matouškovi byly neoprávněně vyplaceny odměny za 
neodpracované hodiny, kdy současně společně s panem Ing. Havlíkem, který 
již v roce 2019 nebyl tajemníkem úřadu, vytvořili a předložili antidatované 
listiny, které byly vydávány za originál a které měly legalizovat činnost pana 
Matouška. Pracovní poměr pana Matouška byl následně ukončen dohodou. 
Pracovní řád úřadu z roku 2012 práci z domova neumožňuje. 
S tímto chtěl seznámit ZM, i když to není úplně příjemné, nebylo by vhodné, 
aby se zastupitelé tuto záležitost dozvěděli z jiných zdrojů. 

 

 

Mgr. Augustýn: 
- Uvedl, že zastupitelé obdrželi na stůl materiál Sdružení historických sídel 

Moravy, Čech a Slezska, který zpracovala Mgr. et Mgr. Bc. Lenka Šimo a 
požádal o souhlas, aby mohla p. Šimo v této věci vystoupit se svým 
příspěvkem. 

 

Pan starosta udělil slovo p. Mgr. et Mgr. Bc. Lence Šimo : 

Mgr. et Mgr. Bc.  Šimo: viz zvukový záznam: 

- poděkovala za možnost vystoupení na zasedání zastupitelstva města. 
- Město ZR disponuje velice cenným a unikátním souborem historických 

památek, není to jen Zelená hora, bývalý klášter, ale např. i památky 
v centru, jako např. Veliš, který získal významnou cenu  Kraje Vysočina 
Zlatá jeřabina.  Řada dalších důvodů je proto velice důležitá pro podporu 
historického souboru města ZR. Nyní je ideální možnost toto zúročit a to 
nejen v oblasti marketingu, prezentace cestovního ruchu ale i v oblasti 
financí. Vstupem do Sdružení historických sídel město získá velice dobré 
vyjednávací možnosti pro komunikaci v rámci dotačních titulů Ministerstva 
kultury a Ministerstva pro místní rozvoj. Výhod, které by město mělo 
v případě vstupu do Sdružení historických sídel, je celá řada. Připravila 
velice stručný materiál a je plně k dispozici k případným dotazům. 
Samozřejmě o tom hovořila na zasedání rady města a také měla 2 
prezentace na kulturní komisi a na komisi pro regionální a mezinárodní 
spolupráci. V případě těchto obou komisí byl tento návrh podpořen. 
V dokumentu jsou uvedeny velké výhody. V  Kraji Vysočina je tam město 
Brtnice, které získalo v r. 2018 titul historické město roku. I soukromí 
majitelé např. v Daňkovicích získal finanční prostředky 100 tis. Kč právě 
díky tomuto ocenění. Ráda by požádala ZM, aby město ZR vstoupilo do 
tohoto Sdružení historických sídel. 

 

Ing. Novotný: 

- Dotázal se, jak moc spěchá rozhodnutí ZM k této záležitosti. 
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Mgr. Šimo: 

-  uvedla, že na RM byl tento návrh prezentován, proto nyní žádá ZM o 

vyjádření. Samozřejmě není zde nějaká nutnost na to hodně pospíchat, ale 

pokud by to bylo možné, uvítala by vyjádření ZM dnes. 

p. starosta: 

- Uvedl, že by bylo vhodné, aby se předsedové jednotlivých zastupitelských 

klubů k tomu vyjádřili, projednali to ve svých klubech. Rozpočet města je 

ve fázi sestavování. Pokud se na tom zastupitelé shodnou, bude čas 

zahrnout členský poplatek do rozpočtu města. Na dnešním zasedáním ZM 

se o tom hlasovat nebude 

Dr. Ptáček 

- Uvedl, že  z RM vzešel požadavek zadat  vyhodnocení členství města ve 

sdruženích  vč. příspěvků a přehodnocení. Na základě tohoto vyhodnocení 

bude rozhodnutí. Dnes není možné o tom hlasovat, ale je dobré, že to 

všichni zastupitelé slyšeli. 

Ing. Klement: 

- Uvedl, že členský příspěvek vychází cca 28 tis. Kč ročně, jednotliví 

zástupci politických klubů by mohli v rámci svých členů diskutovat o 

možnosti tohoto členství, p. Mgr. Šimo je k dispozici k objasnění, kontakt je 

na ni na webu města, v polovině října bude seminář zastupitelů, je možné 

tuto záležitost navrhnout do rozpočtu města. 

Mgr. Brychta: 

- Uvedl, že vstup do tohoto sdružení určitě podpoří jejich zastupitelský klub 

- Poděkoval za tuto iniciativu p. Šimo. 

Ing. Novotný: 

- Vyjádřil se k dopravě ZR, kritika telematiky – dopravní situace ve městě  

ukazuje, jak telematika nefunguje. Ví, že se jedná o to, že se musí celý 

systém zaběhnout, ale dle jeho subjektivního pocitu se domnívá, že se 

toho mnoho nezměnilo, že kolony se nezmenšily, dopravní prostupnost 

není lepší, sliboval si od projektu, že lepší bude 

- Požádal vedení města o dílčí data, která jsou již k dispozici, a dále o reálná 

data,  které budou k 30.9. k dispozici, zaslat ZM, KV,  objektivní čísla, aby 

se mohlo komunikovat o přínosu telematiky. 

- Upozornil na problémy s hlukem, hudebními produkcemi v různých 

zařízeních, diskotéka atd., existují vyhlášky města, které by se měly 

dodržovat a hlavně by se mělo dodržování těchto vyhlášek kontrolovat.   
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Dále má od občanů stížnosti na opilce, kteří ruší noční klid. Dále požaduje 

zintenzivnit kontrolu mladistvých v souvislosti s požíváním alkoholu. 

- Omluvil se p.místostarostce za nepřesný údaj částky  - stav volných 

finančních prostředků k 31.12.2014 skutečně nebyl 100 mil. Kč,  bylo to 

93 613 tis. Kč. 

p. starosta: 

- Ve věci stížností na nadměrný hluk, požívání alkohol mladistvými, rušení 

nočního klidu apod. si vyžádá data od vedoucího MP  Mgr. Kunce, ZM 

obdrží všechna tato data. 

- Telematika – stav na Smetanově je opravdu objektivně problematický 

p. místostarostka: 

- Vysvětlila záležitost telematiky, zkušební provoz, data se vyhodnocují, ZM 

je obdrží. Všechny připomínky se zaznamenávají a budou vyhodnoceny. 

Mgr. Herold: 

- Dotaz k vývozu popelnic ve 14denních  intervalech od září  ve ZR 2,  ZR 5, 

kde jsou RD a bylo sděleno, že za těch 14 dní se vyváží popelnice i ve 

Stržanově, Mělkovicích a Radoníně – kolik stojí vývoz popelnic 

v Mělkovicích? 

 

p.místostarostka: viz zvukový záznam: 

- zjistí to cenu vývozu v Mělkovicích. Jedná se o pilotní projekt, který město 

chce vyzkoušet. Od fa AVE mají informace, že by se to mohlo vyzkoušet 

ve 14denních intervalech. Je to kvůli tomu, že  město ZR nechce zvyšovat 

poplatek za KO a udržet ho na 580 Kč za rok. Všechna města přistupují 

k zvyšování poplatku za svoz KO, město ZR chce tento poplatek udržet ve 

stávající výši. Pokud se to neosvědčí, tak se systém svozu vrátí v určitých 

lokalitách  zpět. 

Mgr. Herold: 

- Navrhuje, aby cena v ulicích, kde jsou RD a kde se bude vyvážet jednou 

za 14 dní, byla stejná jako je  v místních částech ZR, kde je cena nižší než 

580 Kč. 

- ZM by o tom mělo být informováno 

 

p. místostarostka: 
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- uvedla, že cena za svoz KO je snížena pouze v Mělkovicích, výši ceny sdělí  
Mgr. Heroldovi, ale  zvažuje se, že Mělkovicím se bude cena upravovat na 
původní částku, všichni budou platit stejně. 

Ing. Voráček:  

- Upozornil na zapáchající popelnice v letním období, proto byl překvapený, 
že se prodlužuje interval vývozu popelnic jednou za 14 dní. Zastupitelstvo 
o této změně mělo být informováno dříve a dále se dotázal, na jak dlouhou 
dobu bude tento zkušební provoz a zda by byly možné ještě jiné varianty 
pro domkaře. 
 

Paní místostarostka: 

- Uvedla, že občané do KO dávají bioodpady, které tam ale nepatří, je to až 40 

procent. Bioodpady v létě budou vyváženy každý týden. Město proto nabízí 

biopopelnice, kompostéry atd. 

- Zatím se to tento systém vyzkouší a vyhodnotí se to. Zjistí výši úspory a sdělí 

ZM. 

Ing. Voráček: 

- Uvedl, že ví, kam se mají dávat kosti nebo maso, určitě ne do biopopelnic, 

to patří do směsného odpadu a i když to občané zabalí do igelitu, tak to 

bude v létě v popelnicích hodně zapáchat. 

- Dotázal se na to, kdo o tom rozhodl, že to takto bude? A na jak dlouho 

bude zkušební provoz 

Paní místostarostka: 

- Uvedla, že o tom rozhodla ona po dohodě s vedením města, má to ve 

své gesci. Důvod byl nezvyšovat poplatek občanů, zkouší se různé formy 

ušetřit peníze. 

Ing. Zvěřinová: 

- Bydlí na ul. Srázná, je to lokalita RD a jednoho panelového domu, kde je 

21 bytů, mají 1 kontejner, který se vyváží od loňska jednou za týden, 

v letním období je okolo kontejneru spousta obtížného hmyzu. Osobně 

měla konflikt s firmou AVE v této věci. Konzultovala tuto záležitost i 

s krajskou hygienou, nakonec se dohodla s fa AVE, že budou vyvážet 

odpad častěji, když to bude potřeba. Trvá na tom, že kontejner bude 

vyvážen 1 týden, je to volně přístupný kontejner. Vývoz 1 x za 14 dní je 

hygienicky nemožný. V případě, že to bude 1 x 14 dní, tak  se jejich bytový 

dům obrátí na KHS. 

p. místostarostka: 
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- uvedla, že u všech bytových domů bude dále probíhat svoz KO 1x týdně, 

čtrnáctidenní interval vývozu KO se týká pouze RD ve vyjmenovaných lokalitách. 

 

Ing. Havlík: 

- Poděkoval za nepříjemnou informaci p. starosty 

- Uvedl to, co zde pan starosta nezmínil a to je to, že mimo jiné, shodou 

náhod, je na 25.11.2020 nařízeno soudní jednání ve věci jeho žaloby, 

takže rozumí tomu, proč vedení města sáhlo k tomuto kroku. Sdělil, že 

určitě bude rád spolupracovat s orgány činných v trestním řízení. 

Ing. Zlesák: 

- K vyjádření Ing. Havlíka uvedl, že pan starosta musel ze zákona takto 

konat a pokud si to Ing. Havlík vnímá tak, jak uvedl, tak jsou to konspirace 

a problém pana Havlíka. 

 

p. starosta: 

– Informace -  další zasedání ZM se uskuteční  5.11.2020 ve 16:00 

– Proběhne během října seminář pro zastupitele – semafory, bydlení se 

závazky, firemní bydlení – pozvánka bude ZM zaslána. Dne 8.10.2020 

jednání řídícího výboru Generelu dopravy – pozvánka odeslána, pozvání 

na 25.9.2020 v 15.30 slavnostní otevření cyklostezek, 20.9.2020 odhalení 

kamenů zmizelých. Na všechny akce obdrží zastupitelé pozvánky. 

p. místostarosta: 

- pozvánka na poklepání základního kamene pro Domov se zvláštním 

režimem dne 25.9.2020 v 10:00, ul. Komenského 8, staví spol. Senecura.  

 

Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 

Pan starosta ukončil 13.zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou v 21:40. 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v.r. 

starosta města 

 

 

 

Zapsala: I. Bublánová 


