
 
         

Žďár nad Sázavou 03.12.2020 

 
 

POZVÁNKA  
 

na 15. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se bude konat 
  ve čtvrtek 10. prosince 2020 v 16:00 

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

 

PROGRAM: 

1. Smlouva o finanční zápůjčce pro TJ Žďár n. S.   
Anotace: 
TJ Žďár nad Sázavou z. s. požádal město Žďár nad Sázavou o finanční zápůjčku za účelem 
dofinancování nákladů spojených s generální opravou palubové podlahy ve sportovní hale. 
 

2. Vyhlášení dotačního programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2021 
Anotace: 
Návrh na vyhlášení dotačního programu města Žďár nad Sázavou v souladu s projektem Vizuální 
strategie města Žďár nad Sázavou. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 6/2020     
Anotace: 
Změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 22.567 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 
6/2020. 
 

4. Rozpočet města na rok 2021     
Anotace: 
Návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2027. 

 
5. Komunitní plán sociálních služeb  

Anotace:   
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, mají obce možnost zpracovávat střednědobé plány 
rozvoje sociálních služeb. Komunitní plán sociálních služeb vychází z místních a regionálních potřeb, 
stanoví vize, opatření a aktivity pro jednotlivé cílové skupiny a také potřebné sociální služby. 

 
6. Strategický plán sociálního začleňování    

Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou má zájem řešit situaci ve Žďáře nad Sázavou 3. Jednou z možností je 
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, která má dlouhodobé zkušenosti z více měst ČR. 
Výhodou této spolupráce je komplexnost řešení a možnost čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů. Město Žďár nad Sázavou bylo Agenturou vybráno ke spolupráci, proto se realizují 
další kroky. 

 
7. Majetkoprávní jednání  

Anotace: viz přiložená tabulka  
 
 
 



 
 
    

 
8. Vložení vodovodu a kanalizace v projektu PZ Jamská II do hospodaření SVAK 

Anotace: 
Smlouva o vložení vodovodu s příslušenstvím a splaškové kanalizace ze stavby „Technická 
infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, I. etapa, 1. část“ do hospodaření Svazu vodovodů a 
kanalizací Žďársko. 
 
 

9. Různé 
 
 
 
 
Na vědomí: Zápis ze zasedání kontrolního výboru 23.11.2020 

 

 

 

 

 S pozdravem 

 

 

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



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 15 – j.č. 15/2020/OP/7 dne 10. 12. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemků 

- schválení 
 

Kovo Koukola Invest s.r.o., 
Brno 
 

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

části 9012, 9013/1, 9014, 
9015, 9016, 9017/1, 9017/2, 
9018, 9019/1, vše orná 
půda ve výměře cca 
- 10 100 m2 
(část 1 a část 1 A) 

Realizace podnikatelských záměrů – 
výstavba novostavby areálu 
společnosti 

b) Prodej pozemků 
- schválení 
 

Wstec s.r.o., Bohdalov 
 

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

části 9007, 4989, 4990, 
4991, 4992, 9004/13, vše 
orná půda ve výměře cca 
- 3 600 m2 
(část 3) 
 

Realizace podnikatelských záměrů – 
výstavba novostavby areálu 
společnosti 

c) Prodej pozemků 
- schválení 
 

HENNLICH s.r.o., 
Litoměřice 
 

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

části 9007, 9008, 4992, 
9004/13, 5010/8, vše orná 
půda ve výměře cca 
- 7 100 m2 
(část 2) 
 

Realizace podnikatelských záměrů – 
výstavba novostavby areálu 
společnosti 

d) 
 

Převod práv a 
povinností z Kupní 
smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkupního 
práva 
- schválení  
 

Autobazar Vysočina s.r.o., 
Mělkovice, ZR 

k.ú. Město Žďár 
ul. Neumannova, ZR4 

3738 – zastavěná plocha 
- 683 m2 

Převod práv a povinností na 
společnost Byty Žďár nad Sázavou, 
s.r.o. v rámci přestavby bývalého 
objektu občanské vybavenosti na 
bytový dům 

e) 
 

Prodej pozemku 
- schválení Dodatku 
č. 3 Kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení 
předkupního práva  
 

LENOX  INVEST a.s., 
Praha 

k.ú. Město Žďár 
ul. Veselská, ZR 1 

119/9 – ost.pl.-236 m2 
č.119/13 – ost.pl.  
- cca 40 m2 

Novostavba víceúčelového – 
polyfunkčního objektu – IOOV – 
prodloužení termínu pro vydání 
povolení a dokončení stavby 

 


