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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 14 

DNE: 5. 11. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 14/2020/STAR/2 

NÁZEV: 

Změny ve vedení města 

ANOTACE: 

Schválení změn ve vedení města a na tyto změny navazujících usnesení v souvislosti se 
zvolením pana místostarosty Ing. Josefa Klementa senátorem 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje usnesení dle předloženého návrhu 

Starosta města: Místostarosta města: Mistostarostka města: 

Tajemnice MěU,: Odbor majetkoprávni: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územniho Odbor školství, kultury, sportu a Odbor sociální: 
plánování: marketingu: 

Odbor občansko-správni a OZU: Odbor životního prostředí: Odděleni informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Technická správa budov města: Krizové řízeni: 

Městská policie: Regionálni muzeum: 

Zpracoval: Předkládá: 

Odbor majetkoprávní Starosta města 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města, v souvislosti se zvolením pana Ing. Josefa Klementa senátorem 

přijalo následující usnesení: 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci pana místostarosty Ing. Josefa Klementa 
o vzdání se funkce místostarosty ke dni ……..  

2. Zastupitelstvo města děkuje panu Ing. Josefu Klementovi za práci, vykonanou pro město 
Žďár nad Sázavou ve funkci místostarosty města a přeje mu hodně úspěchů při výkonu 
funkce senátora, a  vše dobré v osobním i pracovním životě.  

3. Zastupitelstvo města rozhoduje hlasovat o personálních otázkách obsažených v níže 

uvedených usneseních veřejným hlasováním. 

4. Zastupitelstvo města mění bod 6., který byl schválen na ustavujícím zasedání 

zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném dne 2.11.2018 následovně:  

6. Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že pro výkon funkce starosty a jednoho 
místostarosty budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni a dále určuje, že 
pro výkon funkce druhého místostarosty bude člen zastupitelstva města neuvolněn. 

5. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce neuvolněné místostarostky města Žďáru 

nad Sázavou paní MUDr. Romanu Bělohlávkovou počtem …….hlasů. 

6. S ohledem na § 99, odst. 4 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města volí do funkce člena rady 

pana Ing. Josefa Klementa počtem …….hlasů. 

7. Zastupitelstvo města mění bod 9., který byl schválen na ustavujícím zasedání 

zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném dne 2.11.2018 následovně:  

9. Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, pořadí místostarostů k zastupování starosty v době jeho 
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci a ke spolupodepisování 
právních předpisů takto: 

Paní MUDr. Romana Bělohlávková 

Paní Mgr. Ludmila Řezníčková   

8. Zastupitelstvo města mění bod 10., který byl schválen na ustavujícím zasedání 

zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném dne 2.11.2018 následovně:  

10. Zastupitelstvo města svěřuje starostovi a místostarostům některé úkoly, a to 
následovně: 

Starostovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v 
oblastech: 

 projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU 
 rozpočtu a finančního řízení 
 finanční kontroly a interního auditu 
 městské policie 
 správy majetku města 
 sportu 
 strategického rozvoje města a územního plánování, včetně agendy cestovního 

ruchu a agendy Smart City 



 organizační složky Technická správa budov 
 zajišťováním úkolů v krizovém řízení, bezpečnostní radě města, povodňové 

komisi a požární ochrany a jiné potřebné pomoci komisím rady města 
 příspěvkové organizace SPORTIS, příspěvková organizace 

Místostarostce Mgr. Ludmile Řezníčkové plnění úkolů v samostatné působnosti, 
garanci a koordinaci činností v oblastech: 

 regionální a mezinárodní spolupráce 
 komunálních služeb 
 životního prostředí 
 kultury 
 zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci kontrolnímu výboru 

ZM 
 zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci osadním výborům 
 organizační složky Regionální muzeum 
 příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou 
 příspěvkové organizace Kultura Žďár, příspěvková organizace 
 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad 

Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace 
 Active – středisko volného času, příspěvková organizace   

Místostarostce MUDr. Romaně Bělohlávkové plnění úkolů v samostatné 
působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech: 

 zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci finančnímu výboru 
ZM 

 oblasti sociální 
 spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi 
 příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou 
 příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou 
 příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková 

organizace 

 

Členu rady města panu Ing. Josefu Klementovi plnění úkolů v samostatné 
působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech: 

 oblasti školství 
 příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 
 příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 
 příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
 příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 

 

9. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o 

výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků v platném znění, 

odměnu za výkon funkce neuvolněné místostarostky města měsíčně ve výši 46.234 Kč. 

Odměna bude poskytována ode dne 5.11.2020.  

 



Název materiálu: 

Počet stran: 2 

Počet příloh: 1 

Popis 
Schválení změn ve vedení města a na tyto změny navazujících usnesení v souvislosti se zvolením 
pana místostarosty Ing. Josefa Klementa senátorem 

Geneze případu 

Schválení změn ve vedení města a na tyto změny navazujících usnesení v souvislosti se zvolením 
pana místostarosty Ing. Josefa Klementa senátorem 

Návrh řešení 

Schválit navržené usnesení 

Varianty návrhu usnesení 

Nejsou 
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Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč 

Uvolněni členové zastupitelstva 
starosta, mfstost:lrosta, člen rady uvolněný člen 

primátor, náměstek (neuvedený zastupitelstva, 
Počet obyvatel s trvalým pobytem na 

území ůzemniho samosprávného hejtman primátora, vesLla2) (neuvedený 

ceU .. "ll, městské části hlavního města náměstek ve sl. 1 až 3), 

Prahy nebo městské části nebo hejtmana 
městského obvodu ůzemně členěného 

statutát:ního města 

čislo sloupce I 2 3 4 

do300 42959 37804 33 508. 29213 

00301 do 600 48244 42455 37630 32 805 

od 601 do 1 000 54086 47596 42187 36779 

] od 1001 do3 000 60187 52 964 46945 40927 
o od3001do5000 66286 58 332 51703 45 075 

i od5001do10000 72 387 63 700 56462 49223 

.~ 
~ 

od 1000ldo20000 78443 69031 61186 53 341 

·• od 20 001 do 50 000 85 617 75343 66782 58220 t od 50 001 do 100 000 a 
'1l územně nečleněná statutárni 93 007 Sl 847 72545 63245 
,J města do 1 00 000 ~bYvatel .§ od 100001 do 200 000 a 

územně členěná statutární 100 955 88 840 78 745 68 649 
města 

nad200 000 122 434 107 742 95499 83 256 

lcraj do 500 000 128 878 113 412 103 102 87637 

kraj od 500 00 l do 1 000 000 133 174 117 193 106 539 90559 

kraj nad l 000 000 137 470 120 974 109 976 93 479 

hlavní město Praha 141766 124 754 ll3 412 96 401 

Neuvolněni členové zastupitelstva 

starosta, :mistostarosta,. člen rady pfedscda čl on 

_primátor, náměstek (neuvedený v}· boru ·výboru 

hejtman primátora, vesU a 6) 7.astupitelstva, 7astupitelstva, 

náměstek komise rady, komise rady, 

hejtmana zvláštního xvláštniho 

orgánu orgitnu 

5 6 7 8 9 

25 775 23 198 5 155 2577 2 148 

28946 26051 5 789 2 894 2412 

32451 29206 6490 3 245 2 704 

36 ll2 32501 7223 3611 3 010 

39771 35795 7954 3 978 3 314 

43 432 39089 8 687 4 343 3 619 

47065 42360 9413 4707 3923 

51370 46234 10274 5137 4281 

55 804 50224 l11tíl 5 580 4651 

60573 54 515 12 114 6 058 5048 

73460 66II4 14 692 7 346 6 122 

77326 69594 15 465 9021 7 733 

79904 71 914 15 981 9 323 7990 

82482 74234 16497 9623 8 248 

85059 76553 17012 9923 8506 

neuvolněný člen 

zastupitelstva 

(neuvedený 

vesl.5až9) 
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