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Město Žďár nad Sázavou 

ZÁZNAM 
ze 14. zasedání Zastupitelstva města  

Žďáru nad Sázavou konaného dne 5. listopadu 2020 v 16:00 
v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou 

 

Pan starosta města Ing. Martin Mrkos, ACCA  zahájil 14. 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 14. 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 14. zasedání zastupitelstva města  
Ivu Bublánovou. 
 
Pan starosta města sdělil, že počet přítomných členů zastupitelstva města je 26 
 a zastupitelstvo města je usnášeníschopné.   
 

Omluven: Mgr. Luboš Straka 

 

• 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 25, proti 0, zdrž. 0 
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Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního zasedání a to: 

MUDr. Radek Černý 
Mgr. Tomáš Augustýn 
 
Navržení s tímto návrhem souhlasili. 
Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu:  Pro 24, proti 0, zdrž. 1 
 

K PROGRAMU dnešního zasedání: 

Pan starosta: 
- Návrh na programu dnešního zasedání o bod Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu 

Finančního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou – materiál 
14/2020/STAR/14.  Tento materiál byl zastupitelům dodatečně elektronicky 
zaslán 3.11.2020. Finanční výbor na svém zasedání 4.11.2020 navrhl úpravu 
části materiálu v kapitole 6 bod 7 v části on-line. Upravený materiál obdrželi 
dnes zastupitelé na stůl. Tento bod navrhl zařadit jako bod č. 9 a od tohoto 
bodu se posune pořadí dalších bodů. 

 

 

Pan starosta se dotázal zda má někdo další návrh na doplnění nebo změnu programu. 

Dr. Brychtová: 

- Dotázala se, proč není řádným bodem programu to, co bylo úkolem z minulého 
zasedání zastupitelstva města a to odpovědi na čtyři otázky, které byly součástí 
usnesení v souvislosti s pracovněprávním sporem p.  H. H. s PO ZŠ Žďár nad 
Sázavou,  Švermova 4. Kontrolní výbor byl usnesením ZM  pověřen, aby 
prověřil, zda došlo k porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů 
nebo v přímé souvislosti s nimi, v jaké výši vznikla škoda, zda je příčinná 
souvislost mezi vznikem škody a poručení pracovních povinností a zda došlo 
k zavinění zaměstnance. Požaduje, aby toto objasnila garantka kontrolního 
výboru paní místostarostka Řezníčková. 

- Poděkovala za okamžitou odpověď  p.starosty na její prosbu týkající se 
kontrolního výboru. Dotázala se, zda pan starosta toto přeposlal paní 
místostarostce. 

Mgr. Řezníčková: 
- Sdělila, že v bodě Různé bude předloženo ZM usnesení týkající se 

pracovněprávního sporu p. H.H. s PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na 
základě projednání v kontrolním výboru.  

- Uvedla, že od pana starosty obdržela dotaz p. Brychtové, na základě toho také 
připravila do bodu Různé návrh usnesení. 
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Schválený program 14. zasedání zastupitelstva města: 

PROGRAM: 

1. Změny ve vedení města    

2. Zastupování města v orgánech  SATT a.s.  

3. Majetkoprávní jednání     

4. Dodatek č. 1 ke Statutu fondu bydlení se závazkem 

5. Fond zeleně     

6. Konečná výše závazku k akci „Technická infrastruktura pro průmysl. zónu Jamská II“ 

7. Rozpočtové opatření č. 5/2020    

8. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár n. S.   

9. Dodatek č.1 k Jednacímu řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou 

10. Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti 

11. Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb 

12. Obecně závazná vyhláška města o stanovení školských obvodů  

13. Návrh na vyhlášení dotačních programů na rok 2021 

14. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut Sociálního fondu  

15. Různé 

Na vědomí: Zápis ze zasedání kontrolního výboru 29.09.2020 

       Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

 

1. Mat. 14/2020/STAR/2 
Změny ve vedení města 
Materiál uvedl pan starosta města Ing. Martin Mrkos, ACCA. Sdělil, že i když 
nebyly ke dni zpracování písemného materiálu k tomuto bodu známy všechny 
skutečnosti, dalo se předpokládat, že vzdání se funkce místostarosty města Ing. 
Josef Klement podá. Proto byl zastupitelům zaslán tento písemný materiál předem, 
aby se mohli s obsahem materiálu a návrhy usnesení seznámit v dostatečném 
časovém předstihu. Návrh usnesení je poměrně rozsáhlý a tvořit usnesení přímo 
na zasedání by bylo zdlouhavé.  
Dále uvedl, že o každém bodu navrženého usnesení bude zastupitelstvo města 
hlasovat zvlášť.  
Seznámil ZM se skutečností, že pan Ing. Josef Klement se ke dni 4.11.2020   vzdal 
funkce místostarosty města Žďár nad Sázavou.   

O slovo se přihlásil Ing. Klement: 

- Uvedl, že v senátních volbách získal mandát senátora Parlamentu ČR. 
Poděkoval téměř 11.000 voličům, kteří mu dali svůj hlas v rámci okresu Žďár 
nad Sázavou.  Konstatoval, že získal svůj mandát i právě  proto, že se snaží 
ctít a dodržovat dohody. Dále uvedl, že chce dodržovat všechny dohody a 
jednat dále férově, což znamená, že nebude vykonávat současně dvě 
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uvolněné funkce. O této dikci hovoří i koaliční dohoda a chce ji tuto cestou 
ctít. Za 6 let působení ve funkci místostarosty měl v gesci kromě školství a 
sociálních služeb také finance. Uvedl, že si myslí, že finanční kondice města 
ZR se udržela na správné výši. 

- Poděkoval bývalému kolegovi za vol. období 2014-2018 Zdeňku Navrátilovi 
za první čtyři roky v pozici místostarostovi,  poděkoval svým bývalým 
kolegům ve vedení města panu starostovi Martinu Mrkosovi a paní 
místostarostce Ludmile Řezníčkové za  dvouleté období, kdy ve vedení 
působili společně. 

- Uvedl, že by byl rád, aby bylo schváleno usnesení dle předloženého 
materiálu. V rámci klubu KDU-ČSL se jednalo o tom, kdo zaujme post 
místostarosty. Poděkoval MUDr. Bělohlávkové, která se k tomu uvolila a 
ráda by tento post vykonávala, ale jako neuvolněná místostarostka, protože 
chce dále působit ve své lékařské praxi. I z toho důvodu by chtěl dále 
působit v radě města jako neuvolněný člen RM a měl by rád v gesci školství.  
Už šest let v této gesci pracuje, je členem školských rad na žďárských 
školách, je předsedou řídícího výboru MAP vzdělávání a byl by rád, aby tyto 
neplacené funkce členů a předsedů školských rad mu zůstaly. 

- V Senátu je navržen do výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a 
petice a  do podvýboru pro sport. 

- Z pozice dnes již bývalého místostarosty, protože včera předal panu 
starostovi v písemné podobě vzdání se funkce místostarosty by rád 
poděkoval zastupitelům za spolupráci a pokud ho potvrdí v roli 
neuvolněného radního pro školství, bude ji rád vykonávat nejen pro město 
ZR, ale i pro celý okres ZR. Poděkoval všem za dosavadní  spolupráci a těší 
se na další spolupráci. 

Ing. Forst: 

- Uvedl, že jako předseda MO ANO, za zastupitelský klub ANO i za sebe  
blahopřeje Ing. Klementovi ke zvolení senátorem a popřál mu hodně 
úspěchů při výkonu této funkce a aby se mu cíle a představy, které si 
vytknul, podařily alespoň z části naplnit. 

Mgr. Augustýn: 

- Poblahopřál  Ing. Klementovi ke zvolení senátorem 
- K rozdělení gescí uvedl, že to nebylo  úplně standardem  mít to takto 

rozděleno v našem městě, ale doufá, že to bude fungovat. Předpokládá, že 
nová p. místostarostka bude zvolena a vzhledem k tomu, že je to funkce 
náročná a Dr. Bělohlávková má i náročné zaměstnání, tak jí popřál hodně 
sil, aby toto nasazení vydržela a aby město ZR nešlo dolů ale dále nahoru.   

- Uvedl, že ve školství nejsou moc rádi, když jim do toho někdo mluví a nemá 
přímou zkušenost ze školství. Na druhou stranu existují výjimky a uvedl, že 
současný ministr školství Plaga je jedním z nejlepších ministrů školství, umí 
naslouchat lidem z praxe.  Přeje p. Klementovi, aby on byl jednou z těch 
výjimek, že to bude člověk, který bude působit ve školství a i když přímou 
zkušenost ze školství nemá, pouze z funkcí, které zastával a tak mu přeje, 
aby dokázal naslouchat a měl minimálně podobné hodnocení od školských 
zaměstnanců, jako má stávající pan ministr školství.  
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Pan starosta poděkoval za vyjádření. 

Pan starosta k jednotlivým návrhům usnesení vždy otevřel diskusi – nebyly žádné 
přihlášky do diskuse. 

O jednotlivých bodech předloženého usnesení hlasovalo zastupitelstvo 
samostatně. 

 

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 4.11.2020. 
 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
 

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.  
 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 

3. Zastupitelstvo města rozhoduje hlasovat o personálních otázkách obsažených 
v níže uvedených usneseních veřejným hlasováním. 
 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

 

4. Zastupitelstvo města mění bod 6., který byl schválen na ustavujícím zasedání 
Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném dne 02.11.2018 
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. 

      Hlasování: Pro 21, proti 3, zdrž. 2 

 

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 20 hlasů. 

Hlasování: Pro 20, proti 4, zdrž. 2 
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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 města pana Ing. Josefa Klementa počtem 21 hlasů. 

 

Hlasování: Pro 21, proti 4, zdrž. 0 

7. Zastupitelstvo města mění bod 9., který byl schválen na ustavujícím zasedání 
Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném dne 02.11.2018 
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   

   Hlasování: Pro 20, proti 3, zdrž. 2 

 

8. Zastupitelstvo města mění bod 10., který byl schválen na ustavujícím zasedání 
Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném dne 02.11.2018 
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 obce, 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 



7 
Záznam ZM 14 

• 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 
       Hlasování: Pro 20, proti 3, zdrž. 2 

 

 
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 05.11.2020.  

Hlasování: Pro 22, proti 3, zdrž. 1 
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2. Mat. 14/2020/STAR/3 

Zastupování města v orgánech společnosti SATT a.s. se sídlem Okružní 1889/11, 
PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 60749105 
Materiál uvedla JUDr. Prokopová a seznámila ZM s důvody předložení žádosti 
akcionáře a.s. SATT o svolání valné hromady – viz zvukový záznam. 
 
K tomuto bodu nebyly žádné příspěvky do diskuse. 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje žádost akcionáře společnosti SATT a.s., se sídlem 
Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 
3,  IČO  607 49 105 o svolání valné hromady - jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady v předloženém znění. 

 
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 

 
 

3. Mat. 14/2020/OP/4 
Majetkoprávní jednání 
S jednotlivými předloženými body majetkoprávních jednání seznámila 
zastupitelstvo města JUDr. Prokopová. 
K bodu a) nebyly příspěvky do diskuse: 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemku p. č. 9056 - orná 

půda ve výměře 1 900 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z 
vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o., IČO 26227924, se sídlem 
Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  za cenu ve výši 350 Kč/m2 bez DPH, což 
činí celkem 804.650 Kč včetně DPH, za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda 
v celkové výměře 1 196 m2, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 
č. 4647-77/2020 označenou jako pozemek p. č. 8037/66 - orná půda ve výměře 
598 m2 a pozemek p. č. 8037/67 - orná půda ve výměře 598 m2 v k. ú. Město 
Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o. za cenu ve výši 2.152 Kč/m2 
bez DPH, což činí celkem 3.114.288 Kč včetně DPH, když rozdíl v hodnotě 
pozemků ve výši 2.309.638 Kč včetně DPH bude společností UNIT INVEST 
s.r.o. doplacen.  
Zastupitelstvo města schvaluje Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení 
předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a 
společností UNIT INVEST, spol. s r.o., v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 

Diskuse k bodu b) 

Mgr. Navrátil: 

- uvedl, že již po několikáté se prodlužuje termín dokončení stavby. Stavba je 
umístěna na křižovatce Jamská a silnice I/19, nepřehledný terén, nechápe,  že 
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byl ze strany policie dán  souhlas s rozhledovým trojúhelníkem. Nesouhlasí 
s předloženým návrhem usnesení. 

- Konstatoval, že společnost APING toto přebírala s jasným závazkem a věděla, 
jaké riziko jí z toho plyne. 

JUDr. Prokopová: 

- Uvedla, že prodej tohoto pozemku je od začátku problematický, několikrát o 
tom zastupitelstvo jednalo. Ale je také pravda, že  společnost APING to 
převzala až v momentě, kdy byla několikátou firmou v pořadí, která pozemek 
převzala a jako jediná firma tam stavbu realizuje.  Žádost firmy APING je první 
žádostí této firmy o prodloužení termínu dokončení.  

Ing. Havlík: 

- Dotázal se, jaké důsledky bude mít schválení navrženého usnesení pro 
město, jaké to bude mít dopady. 

- Uvedl, že předpokládá, že investor tam vložil nějaké svoje prostředky, které 
v případě, že nebude moci realizovat svůj záměr, mu bude muset někdo 
nahradit, protože do této doby jednal v dobré vůli, byť na základě nějaké 
smlouvy o budoucí smlouvě. Je představa o tom, kolik je tam 
proinvestováno? Chtěl by znát případné dopady na město. 
 

JUDr. Prokopová: 

- Uvedla, že představu o proinvestování samozřejmě nemá. Investor jedná na 
základě uzavřené smlouvy, byla to třístranná smlouva – objasnila smluvní 
vztah.  Dle informací investora by společnost již kolaudovala, ale KHS nařídila 
zkušební provoz. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že když ZM nerozhodne o prodloužení, tak bude sankce vůči společnosti 
APING.  Další věc je to, zda hrozí, že společnost APIGN může odstoupit od 
kupní smlouvy a tak vznikne nějaká škoda na rozestavěném projektu, která 
může být následně vymáhána po městu ZR. Požádal o upřesnění této věci. 

JUDr. Prokopová: 

- Uvedla, že si není vědoma, že byl nějaký důvod odstoupení od smlouvy jenom 
proto, že zastupitelstvo neschválí prodloužení smlouvy. Uvedla, že nařízení 
zkušebního provozu kolaudaci skutečně brání. 

Mgr. Navrátil: 

- Uvedl, že nechápe, kam směruje svým dotazem Ing. Havlík, jedná se přece o 
smluvní vztah, ve kterém jsou i smluvní sankce. 

- Při hlasování se zdrží. 

Mgr. Řezníčková: 

- Uvedla, že většině se asi nelíbí dům, který se v této lokalitě staví, ale je 
v souladu se všemi předpisy, opakovaně byly na tuto výstavbu dotazy na 
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stavební úřad, který měl všechny podmínky od Policie ČR ohledně 
rozhledového trojúhelníku atd.  Konstatovala, že v současné době společnost. 
APING žádá o prodloužení kolaudace a že to vyplývá z toho, že jim to přikázal 
Zdravotní ústav v Ostravě, který vyžaduje zkušební provoz 12 měsíců. Myslí si, 
že by nebylo vhodné, aby se ZM stavělo proti rozhodnutí zdravotního ústavu, 
který chce, aby provoz probíhal zdravotně nezávadně atd.  APING nemůže za 
podmínku dvanáctiměsíčního zkušebního provozu od zdravotního ústavu. 
Zdravotní ústav dal tuto podmínku ze zákona a město by do toho nemělo 
vstupovat. 

p.starosta: 

- navrhnul stáhnout tento bod, aby ZM mělo úplné informace, aby ZM svým 
rozhodnutím někoho nepoškodilo na základě neúplných informací, dává to ke zvážení 
zastupitelům. 

Ing. Forst: 

- Uvedl, že v podobných případech vyhovuje ZM žadatelům o prodloužení. 
Nemyslí si, že by tento případ byl nějak odlišný. Pokud se toto neschválí, má 
dle jeho názoru investor právo požadovat  po městě nějakou náhradu. 

p. starosta: 

- omluvil se, nelze stáhnout tento bod, bere zpět svůj návrh,  termín je do 30.11.2020, 
musí se rozhodnout dnes. 

Ing. Havlík: 

- Uvedl, že RM to doporučila 19.10. ke schválení, nemá již žádné dotazy. 

Ing. Novotný: tech. pozn. 

- Dotaz, co tam hygiena bude měřit, jakou zátěž, měření čeho? Bylo by dobré, 
aby to bylo v materiálu uvedeno, a proč to není teď možné zkolaudovat. 

JUDr. Prokopová: 

- Informovala, že tam má být výroba spojená se dřevem – pila, truhlářství, apod.  
- Doplnila, že zkolaudovat je to možné až po vyhodnocení zkušebního provozu. 

Mgr. Řezníčková: 

 – uvedla, že dle informace vedoucí stavebního úřadu si hygiena vyžádala měření 
hlučnosti a prašnosti provozu. Tyto druhy provozů se zařazují do určitých kategorií,  
buď velkých nebo středních zdrojů znečišťování ovzduší atd.,  proto ten zkušební 
provoz probíhá, aby se následně mohl vyhodnotit. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě 
ze dne 4. 12. 2018, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností 
APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 
111, ve věci prodloužení termínu dokončení výstavby stavby a doložení vydání 
Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby dle čl. II., a to 
nově nejpozději do 31.5.2022 (nyní stanoveného do 31.12.2020), 
v předmětném znění. 

Hlasování: Pro 20, proti 2, zdrž. 4 
 

Diskuse k bodu c): 

Ing. Novotný: tech. pozn.: 

- uvedl, že se zdržel hlasování u bodu b), proto, že dlouhodobě kritizuje povolení 
výstavby této budovy v tomto místě, nechápe, že někdo mohl v jakémkoli řízení 
v této křižovatce povolit výstavbu budovy, budova brání bezpečnému najíždění 
do křižovatky, nemůže s tím souhlasit. 

- K prodlužování termínů kolaudací některým podnikatelům v průmyslové zóně 
z důvodu měření hlučnosti a prašnosti uvedl, ať Zdravotní ústav na žádost 
města změří v průmyslové zóně hluk, smog a prašnost od silnice, kde jezdí 
kamiony a spousta aut. Uvedl, že nechápe požadavky státních orgánů, vč. 
stavebního úřadu, pokud toto požadoval, protože pak v této lokalitě nikdo není 
schopen nic udělat, protože jen ta propojka, za kterou jsou občané rádi, také 
určitě nebude vyhovovat. 
 

Ing. Zlesák: 

- Vyslovil souhlas s první částí, kterou vyslovil Ing. Novotný. Nechápe, kdo mohl 
povolit takto situovanou budovu v té křižovatce povolit. Navrhoval na RM, aby si 
město nechalo zpracovat odborný dopravní posudek, zda je to v souladu 
s platnou legislativou. Dle jeho osobního názoru je to semeniště dopravních 
nehod.  

- Ke zkušebnímu provozu uvedl, že je dobře, že zkušební provoz funguje, 
protože je potřeba, aby reálný provoz v čase ověřil čísla, která jsou 
deklarována, že jsou pravdivá. Např. všechny obchvaty, které staví kraj, jsou 
také ve zkušebním provozu, je to běžný postup. Hlasoval pro z důvodu, že 
všem podobným žádostem ZM vždy vyhovělo. 

Mgr. Řezníčková: 

- K budově spol. APING uvedla, že se RM tímto opakovaně zabývala, dotazovala 
se stavebního úřadu na povolení této stavby, všechna závazná stanoviska i 
vyjádření policie byla kladná, proto stavební úřad neměl důvod stavbu 
nepovolit.  

- V závazném stanovisku, které vydávala hygiena, bylo napsáno jednoznačně, že 
musí být zkušební provoz, jsou to zákony platné v ČR. 
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Hlasování o návrhu usnesení k bodu c) 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Kupní 
smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 12. 2. 2018 ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 22. 6. 2020, 
uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. K. V.  jako 
kupujícím, ve věci prodloužení termínu dokončení výstavby předmětné stavby a 
doložení vydání Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby 
dle čl. VI. – nyní stanoveného do 30. 11. 2020, a to nově nejpozději do 31. 5. 
2021 a zároveň posunutí termínu účinnosti sjednané smluvní pokuty za 
nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 31. 5. 2021 (původní termín do 
30. 6. 2020 prodloužen do 30. 11. 2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy, 
v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

Hlasování o návrhu usnesení k bodu d) 

d) 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. M. W., že p. W. doloží městu povolení umístění a provedení 
stavby (popřípadě jiné povolení stavby), vydané stavebním odborem MěÚ Žďár 
nad Sázavou, nejpozději do 31. 3. 2021.  

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

Hlasování o návrhu usnesení k bodu e) 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výmaz předkupního práva města 
Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 1133 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Město Žďár, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 1190 na ulici 
Komenského ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, ve vlastnictví 
Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, 
IČO 46973451, DIČ CZ46973451, zřízeného do doby doložení potvrzení, 
prokazujícího realizaci investic Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. do uvedené 
nemovitosti ve výši 3.600.000,-- Kč, a to z důvodu, že ze strany HVP a.s. byly 
městu Žďár nad Sázavou doloženy doklady (faktury), prokazující vynaložení 
stanovené výše nákladů na realizaci investic do předmětné nemovitosti. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 

Hlasování o návrhu usnesení k bodu f) 

f) 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. 5073, obec 
Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve spoluvlastnictví p. Ing. S. S. a p. D. Č.  
(každá podíl id. 1/2), postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou p. č. 6266 - zastavěná plocha ve výměře 18 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 
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Diskuse k bodu g: 

Ing. Novotný: 

- Uvedl, že je to přesně pozemek, který ještě může navazovat na stávající domy, 
mohla by tam být stavba, přesně tento pozemek nic nenarušuje, pouze 
navazuje na stávající strukturu. Nechápe, proč se to nemá povolit. 
 

p. starosta: 

- uvedl, že městský architekt má za úkol připravit přehled těchto solitérních 
pozemků. Město nemá zájem tlumit výstavbu a záměr, ale je třeba ještě 
vydefinovat tyto případy i z hlediska urbanistického řešení, pak se lze k tomuto 
vrátit. 

Ing. Havlík: 

- Dotaz zda to má nějaký termín?  Byl by rád, aby město sdělilo konkrétní termín. 

p. starosta: 

- uvedl, že to není záležitost na roky, rámcový termín s MA bude dán, ZM obdrží 
tuto informaci. 

 Hlasování o návrhu usnesení k bodu g): 

g) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5334/1 – trvalý 
travní porost ve výměře 531 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 
výstavby RD v lokalitě ul. Jamská, ZR 1. 

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 8 
 
Hlasování k bodu h): 

h) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě, uzavřené mezi 
městem Žďár nad Sázavou a společností AUTO …  s. r. o., se sídlem Žďár nad 
Sázavou, Nádražní 2118/67, PSČ 591 01, IČO 63470187, v předloženém 
znění.  

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 
 

Dikuse k bodu i) 

Ing. Novotný: 

 – dotaz o jakou pokutu se jedná? ZM by mělo mít o tom nějaké materiály,  neví oč se 
jedná. 
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JUDr. Prokopová: 

 – společnost je vymazána z OŘ, domluví se s vedoucím odboru živnostenského Ing. 
Krčilem, pokud bude moci sdělit o jakou společnost se jedná s ohledem na správní 
řád, pošle to ZM jako informaci. 

Hlasování k bodu i): 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení nedobytné pohledávky 
ve výši 41.000 Kč, dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování:  Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

4. Mat. 14/2020/OP/5 
Dodatek č. 1 ke Statutu fondu bydlení se závazkem 
Materiál uvedla vedoucí majetkoprávního odboru JUDr. Prokopová – viz zvukový 
záznam. 
K tomuto bodu nebyla diskuse a zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém 
návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Statutu fondu bydlení se závazkem 
v předloženém znění. 
     Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

5. Mat. 14/2020/SRI/13 
Fond zeleně 
Materiál uvedl vedoucí odboru SRI Mgr. Joura. 
Dále uvedl, že tento fond je určen k realizaci drobných úprav v oblasti modrozelené 
struktury, týká se to operativních, náhradních výsadeb.  Bude možné na menší 
opatření využít dary a příspěvky veřejnosti či ad hoc úspory některých 
souvisejících položek rozpočtu. Fond zeleně umožní tyto prostředky shromažďovat 
a operativně vynakládat na menší opatření, např. náhradní a dobrovolnické 
výsadby stromů. 

Ing. Havlík: 

- uvedl, že fond je určitý institut, který znamená administrativu, správu a nároky 
na pracovní sílu. Dotaz – co se tím získá? Co tento fond přinese? 

p. starosta: 

-  uvedl, že význam fondu spočívá v tom, že prostředky váže účelově. Příklad – 
účelový dar na zelenou střechu polikliniky. Další příklad, že RM rozhodla o tom, že 
se bude zpoplatňovat sběr reprodukčního materiálu z městských stromů, což je 
věc, která se doposud nedělala. Hlavní smysl je účelovost, kde se prostředky  
v rámci RO nerozptýlí k jinému účelu. Tímto chce město demonstrovat, že na zeleň 
chce klást větší důraz. 
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Mgr. Řezníčková: 

- uvedla, že tento fond je důležitý, např. na náhradní výsadbu zeleně, budou to 
peníze připravené k okamžitému použití. 

Ing. Zvěřinová: 

- Uvedla, že tento počin není tak špatný.  
- Chtěla by slyšet jednu zásadní věc, aby investor v budoucnu nebyl pod tlakem, 

že musí přispět. Uvažuje se o tom, že to bude poplatek za náhradní výsadbu? 
- Do tohoto fondu půjdou sankce za neoprávněné kácení zeleně? 
- Nerada by, aby se firma, občan choval necitlivě k zeleni a vykoupil se tím, že 

vloží prostředky do fondu. 

p. starosta: 

-  reakce na Ing. Zvěřinovou – obava je  zbytečná, bylo by to protizákonné. 

Mgr. Řezníčková: 

 –  investor dostane od SÚ jasně dané pokyny, kde je dané kolik tam má být zeleně 
dle stavebního povolení, pak může, pokud chce, přispět do fondu zeleně. Příjmy 
z pokut - pokud jsou příjmem města, mohou se ze zákona směřovat do tohoto 
fondu. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že o náhradní výsadbě rozhoduje stavební úřad jako orgán státní 
správy, takže není možné se tímto vykoupit. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zřízení Fondu zeleně, znění Statutu 
Fondu zeleně, vytvoření příslušného účtu a princip fungování Fondu zeleně. 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 3 
  
 

6. Usn. 14/2020/OF/7 
Konečná výše závazku k akci „Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu 
Jamská II“ 
Materiál uvedla vedoucí OF Bc. Vácová. 
 
Ing. Havlík: 
- Chtěl by znát co je předmětem dodatku č. 1 a co zvyšuje cenu. 

Mgr. Joura: 

- Jedná se o důsledek víceprací, které vznikly v průběhu roční výstavby, objasnil 
vícepráce, vybudování sjezdů k firmám, atd. 
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Ing. Havlík: 

 – dotaz, zda město bude za svoje peníze sjezdy firmám, které nebyly 
vyprojektovány.  

p. starosta: 

- v rámci projektu bylo třeba zohlednit drobnější infrastrukturní prvky, které nebyly 
v projektu, objasnil důvody, které vedly k navýšení. Projekt nebyl v tomto zcela 
přesný. 

Ing. Zlesák: 

- Upřesnil – je chyba, že tento materiál není obsáhlý, RM se tím zbývala, materiál 
je na webu města, mělo to být i v tomto materiálu.  

Ing. Havlík: 

- Uvedl, že se konečně dozvěděl něco konkrétního a byl by rád, pokud v projektu 
byla chyba, aby se to projevilo i na projektantovi. 

 
Zastupitelstvo města hlasovalo předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje konečnou výši závazku, ke kterému přistoupilo usn. 
čj. 7/2019/OF/7 ze dne 05.09.2019.  
Konečná výše závazku činí 109.585.527,12 Kč. 
 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 3 
7. Usn. 14/2020/OF/6 

Rozpočtové opatření č. 5/2020 
Materiál uvedla vedoucí odboru OF Bc. Vácová. 
 
p.starosta – tlumočil stanovisko finančního výboru, který doporučil návrh 
rozpočtových opatření  ke schválení ZM. 
 
Ing. Havlík: 
- Dotaz na příjmy z podnikání -   Tálský mlýn 200 tis.Kč? 
- Dotaz na položku 33.01 RgM – navýšení - příprava odborných podkladů – 

projekt Ekocentrum Krátká 
- Dotaz na položku projekt Cesta k lepšímu bydlení – 176 tis. Kč. Byl by velice 

rád, aby viděl komplexní výstup projektu, bilanci, co město získalo, co to město 
stálo a co vzniklo. 

p.starosta: 

- uvedl, že k tomu budou poskytnuty písemné informace, je zamýšlena podpora 
všem provozovatelům gastronom. zařízení – je to systémová podpora 

Bc. Vácová – k dotazu příjmu Regionálního muzea, jedná se o příjem 30 tis. Kč,  
předávají se RgM, je to činnost muzea pro nějaký subjekt. 
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Ing. Klement: 

- Objasnil položku Cesta k lepšímu bydlení, informace jsou na webu města,tento 
projekt začal 1.7.2020, končit bude v r. 2022. Má 4 klíčové aktivity – terénní 
program, domovník preventista, podpora byt. politiky ze strany obce, asistenti 
prevence kriminality.  

Ing. Zvěřinová: 

- Položka vodní hospodářství – informace o akci Modernizace a intenzifikace 

ČOV ZR, položka vodní hospodářství 3, SVAK projekty – akce ČOV ZR- 

informace o vývoji akce, hmg, projednáno s p. starostou. 

- Na příští zasedání ZM dát do rezervy téměř 1 mil. Kč. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 vč. 
dodatku.  

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 
 

8. Mat. 14/2020/MKS/8 
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad 
Sázavou 
Materiál uvedla MSK Řezníčková, objasnil důvod předkládaného dodatku - jde o to, 
aby KV mohl hlasovat per rollam. 
 
K tomuto bodu nebyla diskuse. 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu 
Kontrolního výboru města Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 
 
       Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 
 

9. Mat. 14/2020/STA/14 
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Žďár nad 
Sázavou 
Bod uvedl p. starosta, nově bude jednací řád FV upraven předloženým dodatkem 
č. 1, který doplňuje původní JŘ FV o možnost FV využít hlasování per rollam a 
možnost distančně jednat (on line), a to v době vyhlášeného nouzového stavu. 
 
K tomuto bodu nebyla diskuse. 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu 
Finančního výboru města Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
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10. Mat. 14/2020/OS/9 

Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti 
Materiál uvedl vedoucí sociálního odboru Ing. Petr Krábek: 

Diskuse: 

Ing. Havlík: 

- Dotaz na možné příjemce, na definici příjemců, zde je napsáno, že je to 
právnická osoba, vylučuje to tedy, že by to nemohlo být s.r.o. či a.s. Mělo by se 
to sjednotit. 

p. starosta: 

 – uvedl, že to vnímá jako podnět, který by měl být prodiskutován v komisi, která se 
tím zabývá, RM bude čekat na stanovisko komise. 

Ing. Forst: 

- Souhlasí s názorem Ing. Havlíka 
 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města vyhlašuje dotační program „Dotace pro podporu spolkové 
činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2021“ v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 
 
 

11. Mat. 14/2020/OS/10 
Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb  
Materiál uvedl vedoucí sociálního odboru Ing. Petr Krábek. 
  
MUDr. Bělohlávková: 
- Poděkovala nejen za tento materiál, velký dík patří p. Ing. Klementovi, protože 

to byl on, kdo přinesl nápad z kraje na změnu financování tohoto systému, který 
bude mnohem spravedlivější, objektivnější. Budou se rozdělovat dotace na 
činnost a umožní se tím být spravedliví a cílit pomoc, na činnosti,   které budou 
potřebné a upozaďovat ty, které potřebné nejsou a vyhnout se různým 
duplicitám. Poděkování patří pracovní skupině a všem, kteří se na tom podíleli, 
je za tím mnoho jednání a hodin práce a výsledek se povedl. 

Ing. Klement: 

- Poděkoval všem členům pracovní skupiny, kde se vytvářel nový způsob 
financování. Poděkoval i za podnět z Kraje Vysočina, financování v rámci 
služeb je objektivní. Pro poskytovatele byl připraven seminář. Tento způsob 
financování přinese poskytovatelům jednodušší vykazování. Všechny služby, 
které aktuálně materiál obsahuje – daní poskytovatelé musí být zaregistrování 
v síti soc. služeb na Kraji Vysočina, seznam poskytovatelů není konečný, každý 
rok se může měnit.  Poděkoval za podporu tohoto materiálu. 
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Ing. Havlík: 

- Připomínka k okruhům způsobilých žadatelů - jde mu o to, aby se okruh  
příjemců skutečně sjednotil. Je rád, že po loňské diskusi jeho připomínky padly 
na úrodnou půdu, význam to má pro příjemce dotací. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města vyhlašuje dotační program „Dotace pro poskytovatele sociálních 
služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2021“ v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 
 

12. Mat. 14/2020/ŠKSM/11 
Obecně závazná vyhláška města o stanovení školských obvodů 
Materiál uvedl Mgr. Petr Sedlák. 
K tomuto bodu nebyla diskuse. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města  
č. 2/2020 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár 
nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízených městem Žďár 
nad Sázavou, v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 
 
 

13. Mat. 14/2020/ŠKSM/12 
Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2021 
Pan starosta podal návrh, aby se hlasovalo o každé DP zvlášť. 
Vedoucí odboru ŠKSM Mgr. Sedlák podal komentář k položce dotační program 
KULTURA 2021. 
 
Diskuse: 
Mgr. Augustýn: 
 – u každého dotačního titulu je uvedeno v hodnotících kritériích, zda byl dodržen 
rozpočet v předešlém roce, tzn. v r. 2020. Tento rok byl specifický, řada akcí 
nemohla proběhnout, není to vinou žadatelů.  
 
Mgr. Sedlák: 
- Uvedl, že se bude se k tomu přistupovat, tak, že od RM dostal pokyn, že při 

hodnocení má být komise benevolentní. Již teď se ví, že spousta akcí 
neproběhla, byly zrušeny, finanční prostředky byly vráceny nebo bude vracena 
poměrná část v případě, že se uskutečnily pouze některé akce v rámci dotace. 

Ing. Havlík: 

- Poznámka k okruhu žadatelů – obecné podnikatelské subjekty nelze vyřadit, 
pokud to nevadí v kultuře, tak neví, proč to vadilo ve sportu. 
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a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedeného 
dotačního programu pro rok 2021 v předloženém znění: 
KULTURA 2021       900 tis. Kč 

 
      Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

 

Mgr. Sedlák  podal komentář k bodu k dotačnímu programu Volný čas 2021.  

Ing. Havlík:  

-  dotaz proč v okruhu žadatelů jsou nepodnikatelské subjekty podle občanského 
zákoníku za 290 tis. Kč – volný čas, když v  DP  kultura jsou právnické i fyzické 
osoby podnikající, proč to tam musí být, je to nějaký názor? 

Mgr. Sedlák – uvedl, že na to nedokáže nyní zareagovat, tento problém historicky 
„zdědil“. 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedeného 
dotačního programu pro rok 2021 v předloženém znění: 
VOLNÝ ČAS 2021      290 tis. Kč 

 
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 

Diskuse k DP SPORT 2021: 

Ing. Havlík: 

- Uvedl, že sport se stal, dle navržené částky DP,  prioritou této koalice v době, 
kdy se očekává pokles příjmů do rozpočtu 

- Okruh žadatelů – prodražuje se městu tento program jako takový, např. 
odpočet z DPH může být pouze koeficientem, nikoli celý u některých žadatelů. 

p. starosta: 

- uvedl, že ZM napříč politických spektrem se na jaře na něčem dohodlo.  Obecně 
investice do sportu a sportování mládeže, není špatnou investicí, tento dotační 
program je to výsledek konsenzu ZM, byl k tomu seminář, proběhla řada diskusí i 
na zastupitelské půdě – to uvedl  pro upřesnění. 

Ing. Zlesák: 

- Vysvětlil pohled na obchodní společnosti jako žadatelé těchto dotací. 

Ing. Havlík: 

- V tom případě by to mělo být pro všechny žadatele stejné.  Bude ho zajímat, 
z jakých zdrojů bude navýšení realizováno, neměly by to být zdroje investiční a 
neměly by být na dluh a na to si dá pozor. 
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Ing. Forst: 

- Objasnil dotaz, proč v různých dotačních programech je okruh žadatelů různý. 
Rada města vytvořila své poradní orgány pro kulturu, sport atd. Tyto poradní 
orgány doporučují dle svého uvážení radním města dotační programy.  Sport 
doporučuje sportovní komise, mohlo se stát, že tento orgán vyhodnotil tuto 
potřebu jako důležitou v tomto konkrétním dotačním programu. 

Ing. Zlesák : 

– uvedl, že tato pravidla by měla být stejná pro všechny dotační programy. Vnímá 
to jako genezi.  Ing. Havlík sám řekl, že si to v kultuře neumí představit, ale i tam 
by to bylo možné. Obchodní společnost je založená za účelem tvorby zisku, který 
může tvořit i za přispění dotace, pokud ji obdrží, což nezisková organizace nemůže 
tvořit zisk 

p. Trávník 

- dotaz k zápisu z 12.10.2020 ze sportovní komise, kde je uvedeno vyřadit 
cestovné – což bylo neschváleno tzn. ponechat. V dalším bodě je do uznatelných 
nákladů zařadit odměny trenérů - také neschváleno, odměny trenérům nebyl 
schválen, tzn. neuznán?  

Mgr. Sedlák: 

– Uvedl, že v uznatelných nákladech nejsou odměny trenérům.  Je přítomen 
předseda sportovní komise p. Hedvičák, požádal ho o vyjádření. 

p. Hedvičák: 

- podal komentář k připomínce p. Trávníka – na komisi padl návrh zařadit do 
uznatelných nákladů odměny trenérů, ale dle zápisu z komise 12.10.2020 komisí 
tento návrh neprošel, náklady na trenéry nejsou v tuto chvíli v uznatelných 
nákladech.  

MUDr. Mokříš: 

 – uvedl, že dnes v rámci trenérských dotací lze dotace čerpat, jsou na dotační 
programy, proto to je tak. Kdo má klub může čerpat dotace na trenéry. 

Ing. Forst: 

- Hlasoval v bodě zařazení odměn trenérů proti. Dlouhodobě se neumějí trenéři 
ocenit, nemyslí si to, že by to mělo být v rámci dotačního titulu sport, měl by na 
to být zvláštní dotační program. 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení: 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedeného 
dotačního programu pro rok 2021 v předloženém znění: 
SPORT 2021                     4.250 tis. Kč 

 
      Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 2 
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K bodům d) a e) nebyla diskuse a ZM hlasovalo o předložených návrzích usnesení: 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedeného 
dotačního programu pro rok 2021 v předloženém znění: 
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2021            1.050 tis. Kč 

  
      Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 4 
 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedeného  
dotačního programu pro rok 2021 v předloženém znění: 
SPORTOVIŠTĚ  2021             2.000 tis. Kč 

 
      Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

14. Mat. 14/2020/TAJ/1 
Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2020 – Statut sociálního fondu města Žďár nad 
Sázavou 
Materiál uvedla paní tajemnice JUDr. Hostomská. 
K tomuto bodu nebyla diskuse. 
 
Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení. 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – 
Statut sociálního fondu města Žďár nad Sázavou v předloženém znění. 
 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 
 
 
 

15. Různé 

p. starosta: 

• Pozvánka na seminář zastupitelů k rozpočtu města na rok 2021 dne 19.11.2020 

v 16:00 

• Další zasedání ZM se uskuteční  10.12.2020 v 16:00 

 

Mgr. Řezníčková: 

- Uvedla, že zastupitelé obdrželi zápis z kontrolního výboru, jehož předsedou je 
p. Ing. Novotný, místostarostka je garantem a bývá na KV pouze hostem 
Kontrolní výbor se zabýval úkolem, zda vznikla případná škoda 
v pracovněprávním sporu mezi p. H.H. a ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4.  
Citace ze zápisu zasedání kontrolního výboru – viz zvukový záznam. 
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- Citace předloženého návrh usnesení ke schválení ZM – viz zvukový záznam. 

 

Techn. pozn. Ing. Novotný: 

- Uvedl, že předpokládal, že RM rozhodla zařadit vzhledem k epidemiologické 
situaci, aby ZM nezasedalo příliš dlouho, mohlo to být předloženo jako řádný 
bod na další zasedání ZM. Je to zde ale předloženo na základě nějakých 
žádostí, bere to na vědomí, poděkoval p. místostarostce, že se toho ujala a 
předložila zde usnesení. Diskuse v KV byla velice dlouhá. Celá záležitost 
konstatování je jasná. Po mnoha diskusích, KV konstatoval, že škoda jasně 
vznikla, že výše škody je vyčíslitelná, ale že KV nemá žádné další nástroje ani 
možnosti výkladu rozhodnutí nejvyšších soudů. Škoda vznikla, měla by to 
projednat škodní komise projednat, KV je ochoten být škodní komisi 
nápomocen,  případně je možné využít právní radu od JUDr. Jirmana, který byl 
přítomen na zasedání KV, který některá doporučení formuloval,  mimo jiné  i 
doporučení škodní komisi zvážit otázku promlčení nároku na náhradu části 
škody. I v tom, že pokud by se škodní komise na Dr. Jirmana obrátila, mohl by 
vysvětlit některé konkrétní záležitosti diskuse KV vč. toho, že doporučuje KV 
ZM, aby doporučilo RM příspěvkové organizaci po skončení celého soudního 
řízení, požadovat náhradu nemajetkové újmy za průtahy řízení u Ministerstva 
spravedlnosti. Nedá se od toho slibovat žádné vysoké odškodnění, ale šlo by o 
určitou satisfakci a upozornění na to, že je velmi nestandardní délka 
rozhodování ze všech stran. Na KV padl dotaz, jestli je rozhodující to, že bylo 
rozhodování prodlužováno ze strany PO v některých případech svými 
odvoláními, ale jednoznačně bylo řečeno, že na toto se nepřihlíží, že jde o 
délku celého soudního procesu. 

- Všichni členové KV se shodli, že jsou ochotni  záležitost konzultovat se škodní 
komisí 

Dr. Ptáček: 

- Uvedl, že na rozdíl od minulého jednání KV, kde byl přizván na jednání i 
s ekonomkou PO, tak na toto jednání KV nebyl přizván, výsledkem je návrh 
tohoto usnesení. Souhlasí s tímto postupem a poděkoval předsedovi KV za 
sumář k tomuto tématu. 

Ing. Havlík: 

- Uvedl, že po mnoha úhybných manévrech se ZM dostalo tam, kde mohlo být již 
v dubnu. 

Dr. Brychtová: 

- Upozornila na to, že ani na jednu ze 4 otázek, které položila, neobdržela z KV 
odpověď, není to ukončené. Byla by ráda, aby paní místostarostka Řezníčková 
zajistila odpovědi a ty byly všem zastupitelům předloženy. Je ochotná jednat 
s p. místostarostkou, je možné všechny pohledávky zjistit od r. 2014, schopná 
ekonomka dr. Ptáčka by měla zpracovat. Před prázdninami žádala, aby se tím 
ZM zabývalo, ale toto není vyřešeno, občané ji kontaktují v této věci, nesouhlasí 
s tímto řešením 
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- Položila již dříve čtyři otázky – zda došlo k porušení pracovních povinností při 
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, v jaké výši vznikla 
škoda, zda je příčinná souvislosti mezi vznikem škody a porušení pracovních 
povinností, zda došlo k zavinění zaměstnance a dodává, jak se bude 
zaměstnanec spolupodílet na této škodě. 

- p.místostarostka Řezníčková uvádí společně s p. starostou a p. tajemnicí 
Hostomskou, že nelze dohledat veškeré pohledávky, ale dle pohledávky 
dohledat lze. 

p. místostarostka Mgr. Řezníčková 

 – uvedla že KV se zabýval těmito otázkami, neodpovídal na ně jednotlivé, ale 
odpovídal na ně svým usnesením. Ona je pouze host na kontrolním výboru, který je 
poradní orgán ZM, tzn., pokud ZM něco doporučí, zastupitelstvo se tím zabývá. 

Dr. Brychtová: 

– uvedla, že 3.9. 2020 proběhl soud, do 3 dnů mají být veškeré pohledávky 
prohraného soudu zaplaceny. Dotaz -  kdo je platil a z čeho? 

Dr. Ptáček: 

- nerozumí tomu, proč se znovu má vysvětlovat něco, co zde již dříve na ZM 
zaznělo.   

- Odpověď – 3.9.2020 proběhl jeden ze soudů, žalující strana nesouhlasila 
s rozhodnutím soudu, proto je odvolání u Krajského soudu. To je vše, co k tomu 
může říct. Neexistují žádné pohledávky, všechny náhrady byly vyplaceny. 

Ing. Zlesák: 

- Uvedl, že Dr. Brychtová se může zúčastnit jakéhokoli výboru i komise,  
nezúčastnila se. Lze navštívit i ředitele PO a ptát se na věci, které jí nejsou 
zřejmé. 

Mgr. Vintr: 

- Uvedl, že odpovědi jsou v usnesení KV – citace usnesení KV 

Ing. Novotný: 

 – uvedl, že je to přesně tak, jak to řekl Mgr. Vintr.  

Mgr. Brychta: 

- Konstatoval, že z účetnictví každé PO lze doložit veškeré náklady, které byly 
placeny, tudíž i z PO ZŠ Švermova 4, ekonom toto může zpracovat. Zaráží ho 
netečnost ZM, protože ZM 3.9.2020, kdy byl poslední soud, tak p. H. posílala 
do e-mailu všem zastupitelům půl hodiny před konáním zasedání ZM sdělení, 
že proběhl soud a že náklady na soudní řízení je cca 60.tis.Kč – viz zvukový 
záznam. 

- Uvedl, že ředitel PO ředitel ručí za nabírání a propouštění zaměstnanců, je to 
zodpovědnost a vina ředitele PO. Znovu požaduje, aby ZM přijalo usnesení, 
aby ekonomka ZŠ Švermova, případně i s pomocí bývalé ekonomky ZŠ 
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Švermova p.Juklové, která dělá ekonomku ZŠ Palachova, předložila veškeré 
náklady všech soudních procesů.  

Dr. Brychtová 

- Dotaz, z jakých zdrojů platí ředitel školy pana advokáta – ze své kapsy nebo 
z provozních nákladů? Jsou to přece  peníze daňových poplatníků. 

- bývalá ekonomka ZŠ Švermova p. Juklová byla ochotná a řekla, že to není 
problém spočítat 

- požádala, aby Ing. Bořilová zasílala ZM pozvánku vč. programu na zasedání 
KV. 

Dr. Ptáček: 

– ohradil se v souvislosti s reakcí p. Dr. Brychtové,  že on není na ZM u výslechu. Dále 
uvedl, že jestliže se hovoří o pracovněprávních vztazích, je nutné mluvit jasně a  
srozumitelně. 

- citace nálezu Ústavního soudu – viz zvukový záznam. 

- sdělil, že p. Ivana Juklová je ekonomka, která byla zaměstnaná na PO ZŠ Švermova 
4  v roce 2004 a byla tam při přijímání zaměstnankyně, p. ekonomka  Juklová byla u 
toho, co dělo od  2007 do r. 2016. 

p. místostarostka Dr. Bělohlávková: 

- požádala zastupitele o věcné vyjádření k této záležitosti, ať se jednání zastupitelstvs 
posune dále v bodě Různé.  

p.starosta: 

- ocenil by, kdyby se místo neustálého hledání viníka, hledalo věcné řešení. Kontrolní 
výbor odvedl dobrou práci, dal jasné stanovisko a doporučení. 

Mgr. Navrátil: 

 – oceňuje práci kontrolního výboru v této věci, je rád, že se KV zabýval i otázkou 
prodlení ze strany státu. Ať se příslušné odbory města zabývají tím, jakým způsobem 
vlastně tedy lze uplatňovat nároky města díky dlouhému soudnímu řízení. 

Mgr. Vintr  podal návrh k původnímu usnesení – doplnění o další text: 

Zastupitelstvo města doporučuje zvážit otázku nároku na promlčení nároku na 
náhradu škody. 
Zastupitelstvo města doporučuje zvážit po ukončení soudních řízení požadovat 
náhradu nemajetkové újmy za průtahy řízení u Ministerstva spravedlnosti. 

Návrhová komise připravila návrh usnesení vč. doplnění dle návrhu Mgr. Vintra: 

Zastupitelstvo města v návaznosti na usnesení kontrolního výboru č. 1/16/2020 
doporučuje radě města projednat případnou škodu  v souvislosti s rozhodnutím soudu 
ve věci pracovněprávního sporu p. H. H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 ve škodní komisi města. 
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Zastupitelstvo města doporučuje zvážit otázku nároku na promlčení nároku na 
náhradu škody. 

Zastupitelstvo města doporučuje zvážit po ukončení soudních řízení požadovat 
náhradu nemajetkové újmy za průtahy řízení u Ministerstva spravedlnosti. 

       Hlasování:  Pro 25, proti 0, zdrž. 0 

Ing. Zlesák: 

- informace ze SvaK Žďársko – SFŽP jako administrátor žádosti Modernizace a 
intenzifikace ČOV ZR stanovil způsobilé výdaje ve výši 63,7 % na tuto akci, 
dotace ve výši 148 mil. Kč, které pomohou markantně zvýšit účinnost ČOV ZR 
a výrazně zlepší kvalitu vody v Sázavě. Poděkoval VAS a.s. a především SVaK 
Žďársko Ing. Zvěřinové za  práci při přípravě této žádosti, je to dobře odvedená 
práce. 

p.starosta: 

- poděkoval za skvělou práci v této věci p. Ing. Zvěřinové a kolegovi Zlesákovi, je to 
velmi dobrá zpráva, je to obrovský posun v tomto projektu. 

Mgr. Vintr: 

- obracel se v říjnu na RM ve věci zřízení odběrového místa (COVID-19) ve ZR, 
aby nemuseli občané ZR jezdit na odběry do jiných měst. Poděkoval za to, že 
odběrové místo ve ZR již brzy vznikne u zimního stadionu, poděkoval RM za 
odvedenou práci v tomto případě, občané toto ocení. 

- Průjezd cyklistů náměstím Republiky je dosti nebezpečný – dotaz, zda tato 
otázka bude konzultována s architekty a vítězem architektonické soutěže, aby 
průjezd cyklistů byl bezpečnější. Poskytnout ZM o tomto informace. 

- Informace k dopisu od fa TOKOZ  ve věci východní varianty obchvatu města – 
uvedl, že bude zásadně proti. 
 

p. starosta: 

-  vyjádřil se k dotazu na bezpečnější průjezd cyklistů náměstím, osobně bude 
požadovat hledání řešení. 

Dr. Hostomská: 

- informovala, že v 5.ročníku soutěž Přívětivý úřad  obhájil MěÚ ZR 1.místo v rámci 
Kraje Vysočina, neobhájil celostátní výsledek. 

p. starosta: 

- uvedl k umístění v soutěži Přívětivý úřad, že toto je hlavně práce všech zaměstnanců 
v úřadě, je velice rád, že se  MěÚ ZR umisťuje v kraji na předních příčkách, všem za 
toto umístění poděkoval. 

Ing. Havlík: 
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- Požádal, aby p. starosta do příštího ZM  zařadil informace o  pokračování sporu 
se společností itelligence. 

 

Mgr. Herold: 

- Ke změnám vývozu KO u RD – z jakého důvodu se ve  ZR 1  popelnice odváží 
každý týden a v ostatních částech města ZR 2, ZR 5, ZR 7 se odváží jednou za 
14 dní. 

Mgr. Řezníčková: 

- Lokality byly vytipovány ve spolupráci s AVE s ohledem na množství 
vyváženého odpadu v daných lokalitách 

Mgr. Navrátil: 

- Vyjádřil prosbu na zastupitele města  především klubu Změna 2018 – už v r. 
2016, kdy se řešily požadavky místních částí Mělkovice, Veselíčko, tak se 
začaly připravovat projekty infrastruktury – především chodníků podél hlavní 
komunikace. Na Veselíčku nejdou zatím zaměřit pozemky, protože probíhá 
digitalizace katastru. Jiná situace je v Mělkovicích, chodník lze realizovat, lze 
připravit projekt, ale od r. 2016 se není město možné posunout z důvodu 
majetkových,  problém majetkový je u místní obyvatelky Ing. Z. Š., která 
kandidovala do ZM za Změnu 18 a zároveň je členkou KV. Z tohoto důvodu zde 
veřejně apeluje na Změnu 2018, zda by zastupitelé za  Změnu 2018 mohli 
s Ing. Š. toto projednat, pokusit se o nějaké dobré řešení pro město ZR, Ing. Š. 
nesouhlasí s věcným břemenem. Kupní cenu, kterou Ing. Š. navrhuje, nelze za 
město ZR akceptovat, protože město se musí chovat jaké řádný hospodář. 
V této věci je vhodné se obrátit na p. místostarostku Řezníčkovou a odbor SRI, 
jde cca o 6 m2 a je  to škoda, že se  nedá projekt realizovat, je tam možnost 
získat dotaci. 
 

Mgr. Řezníčková: 
- Konstatovala, že v případě, že není vyřešeno právě těch 6 m2, nemůže město 

žádat o dotaci, protože dotace může být poskytnuta jen  na celou výměru. 
 
Ing. Novotný: 

- Vyjádřil se ke zdražování parkovného na náměstí, bylo by dobré, když už se 
zdražuje také zjistit, zda funguje parkovací automat. Má zkušenost, že 
parkovací automat špatně funguje. Požaduje opravit parkovací automat nebo 
dát jiný modernější. 

 
Mgr. Řezníčková: 

- Záležitost stavu parkovacího automatu na náměstí projedná s příslušným 
odborem. 

 
Ing. Novotný: 

- požadavek na zvýšenou kontrolu MP v lokalitě Farská humna, především ve 
večerních hodinách. 
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- Připomínka k napojení na PZ a Novoměstská – jsou tam chodníky, které 
částečně vyúsťují na Novoměstskou, nefunguje napojení k Mountfieldu a 
propojení na chodníky k Vodojemu – prověřit tyto komunikace, zvážit propojení 
chodníku k Mountfieldu. 

 
 
p. starosta:  
– napojení na PZ a Novoměstskou - nechá prověřit, bude písemná odpověď 
-  Městská policie zvýší kontrolu na Farčatech 

Dr. Černý: 

- Ke 14dennímu vývozu komunálního odpadu uvedl, že uznává rovnost všech lidí  
v příležitostech a před zákonem. Proto neví z jakého důvodu mají občané ZR 
platit stejný poplatek za svoz KO, když někdo má vývoz každý týden a někdo 
jednou za 14 dní. Principiálně s tím nesouhlasí, požádal Mgr. Řezníčkovou, aby  
mu písemně podala vysvětlení. 

Mgr. Řezníčková 

 – uvedla, že poplatek za KO je poplatek kolektivní, dělá se podle trvalého bydliště. 
MUDr. Černému poskytne odpověď. 

Ing.  Havlík: 

- Uvedl, že se na něho v této věci obrátilo několik občanů, je to o rovnosti. Občan 
má za stejný poplatek dostat stejnou službu. 

p.starosta: 
- jedná se o zkušební provoz, musí z toho vyplynout nějaké vyhodnocení, aby 

fungovalo nějaké plošné řešení – naprosto oprávněně to vyvolává emoce, kdy 
část občanů má zcela oprávněně pocit, že dostávají za stejný poplatek něco 
méně, toto téma je nutné dobře komunikovat. Vnímá to tak, že je to jedno ze 
složitých témat. 
 

Dr. Bělohlávková: 
- uvedla, že se úplně neztotožňuje s tímto 14denním vývozem popelnic, měla 

hodně negativních reakcí od občanů.  Zatím to brát jako zkušební provoz, ale 
musí to projít diskusí, ale diskuse na radě byla spíše ex post. Zdůrazňuje, že je 
to zkušební provoz a je přesvědčena, že především v letních měsících je 
naprosto neudržitelný. 

 

Mgr. Brychta : 
- k dopisu GŘ a. s. TOKOZ  -  návrh p.  Ing. Chládka je založen na velice 

reálném základě – viz zvukový záznam. 
- Ke změnám ve vedení města  - gratulace p. senátorovi Ing. Klementovi ke 

zvolení, rovněž paní místostarostce MUDr. Bělohlávkové poblahopřál ke 
zvolení do této funkce. Uvedl, že by byl pro to, aby tuto funkci raději vykonávala 
jako uvolněná členka ZM. 

Dr. Bělohlávková: 
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- K jejímu zvolení do funkce neuvolněné místostarostky města uvedla, že si cení 
kladných i záporných hlasů. Konstatovala, že je to umění možného,  vzdala se 
jednoho dne, kdy vyučovala pediatrii na Střední zdrav. škole, dva a půl dne je 
fyzicky schopná být přítomna na MěÚ, gescím, které má přiděleny, rozumí. 
Poděkovala za názor, děkuje za všechny hlasy kladné i záporné a doufá, že 
společně se všichni budou snažit dělat Žďár lepším městem.  

Mgr. Navrátil: 
– reakce na Mgr. Brychtu o tzv. východní variantě obchvatu – pokud by se zvolila tato 
varianta, posunul by se obchvat města v řádu několika desítek let, obchvat ve 
vzdálené variantě nic nevyřeší, je nutné ulevit dopravě v blízkosti ZR. 
 
p. starosta: 
- uvedl, že se nyní zpracovává generel dopravy, měl by poskytnout relevantní data, 
matematický model, jak může ve ZR doprava fungovat. Chápe, že obchvat v jakékoli 
variantě vyvolává emoce,  musí se počkat na výsledky, jaká míra dopravy je skutečně 
ta tranzitní atd. 
 

Ing. Klement 
- Doplnil vyjádření p. místostarostky Bělohlávkové, je zde určité tenzum práce 

z pozice garantů a gescí, kteří uvolnění či neuvolnění radní vykonávají, toto 
rozdělení má svoji logiku. 

 

Ing. Zlesák: 
- Poděkoval za dnešní konstruktivní průběh zasedání ZM 
- Obchvat města je potřeba, ale východní varianta opravdu není reálná, zasáhlo 

by to ochranné pásmo vodního zdroje. 
 

JUDr. Prokopová – odpověď na dotazy, které zazněly na ZM_ 

- K odpisu pohledávky – viz bod i) majetkoprávní jednání –  jedná se o 
společnost JAKI s.r.o., z r. 2007, která se nyní odepisuje 

- K dotazu snížení nájemného Tálského mlýna  – 200 tis. Kč, byl schválen na RM 
proto, že to byl materiál pro RM na rozhodnutí, mezitím přišla další pomoc státu 
COVID nájemné II, s tím, že rada města pojala snižování nájemného jako 
komplexní a 2.11.2020 snížila RM nájemné nájemníkům bufetů, restaurací, 
kaváren v nemovitostech města a v nemovitostech PO. Na následující schůzi 
se RM  bude zabývat pomocí pro provozy, které jsou zavřené, jako jsou služby, 
obchody, apod., kde bude rozhodovat o snížení nájemného, snaží se kopírovat 
státní programy, 50 % od státu, 25 % od města – jedná se o III.Q tohoto roku. 
Ke IV. čtvrtletí se RM vrátí později, až budou známy další skutečnosti a bude se 
vědět, jak bude e pokračovat státní pomoc. 

Ing. Havlík: 
– Požadavek na zaslání tabulky ve věci snižování nájemného. 

JUDr. Prokopová: 
- Uvedla, že tabulka bude zaslána za III. Q jako celek. 
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Další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Pan starosta města ukončil 14. zasedání 
Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou v 20:36. 

       Ing. Martin Mrkos, ACCA 
              starosta města 
 

Zapsala: I. Bublánová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


