Město Žďár nad Sázavou
ZÁPIS
z 22. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou konaného
04.11.2021 v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 25
Omluveni:

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.
Mgr. Luboš Straka

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Šuhaj
Bohumil Trávník

Schválený program 22. zasedání zastupitelstva města:
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bod jednání
Změny ve vedení města
Změny ve vedení města
Změny ve vedení města
Změny ve vedení města
Změny ve vedení města
Změny ve vedení města
Změny ve vedení města
Změny ve vedení města
Změny ve vedení města
Změny ve vedení města

11.

OZV města Žďár nad Sázavou č. 6/2021, o místním poplatku za městský
systém odpadového hospodářství

12.

OZV města Žďár nad Sázavou č. 5/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství ve městě Žďár nad Sázavou
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

Strategie odpadového hospodářství města
Taxík Maxík - Senior a handicap taxi
Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti v sociální oblasti
Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb
Návrh na vyhlášení dotačního programu Sport 2022
Návrh na vyhlášení dotačního programu Sportoviště 2022
Návrh na vyhlášení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2022
Návrh na vyhlášení dotačního programu Volný čas 2022
Návrh na vyhlášení dotačního programu Kultura 2022
Návrh na vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2022
Schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP).
Obecní byty. Prominutí části poplatku z prodlení.
Odpis nedobytné pohledávky
Prodej pozemku po upřesnění výměry prodávaných pozemků dle nově
zpracovaného náčrtu GP - p. č. 9008/2 ve výměře 7 374 m2 v k. ú. Město
Žďár v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 - vybudování novostavby areálu
společnosti - schválení uzavření dodatku ke smlouvě
Prodej pozemku po upřesnění výměry prodávaných pozemků dle nově
zpracovaného náčrtu GP - p. č. 4989 ve výměře 3 874 m2 (původně v
celkové výměře cca 3 600 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská II, ZR
1 - vybudování novostavby areálu společnosti - schválení uzavření dodatku
ke smlouvě
Prodej pozemku části p. č. 3765 ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v
lokalitě nám. Republiky 13, ZR 1 - vybudování prosklené přístavby zádveří
obchodního domu č.p. 149 na p. č. 3763 - schválení
Prodej pozemku části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár - nově dle GP č. 473322/2021 ze dne 20. 4. 2021 p.č. 4669/117 - ostatní plocha, jiná plocha ve
výměře 142 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Pelikánova, ZR 7 - rozšíření
pozemku zahrady u RD č.p. 1654/36 na p. č. 4320 - schválení
Odprodej pozemku p. č. 6468 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 260
m2, jehož součástí je budova s č.p. 128 v k. ú. Město Žďár na ul. Jihlavská,
ZR 1 - schválení
Směna části pozemků p. č. 774/16, k.ú. Zámek Žďár ve vlastnictví fyzické
osoby za p. č. 8059/1, k.ú. Město Žďár ve vlastnictví města v lokalitě sídliště
Klafar III, ZR 8 - za účelem výstavby části místní komunikace za pozemek
navazujícího na vlastnictví fyzické osoby - schválení
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

Nevyužití předkupního práva ke koupi garáže na pozemku p.č. 6365 v k. ú.
Město Žďár
Zrušení organizační složky - Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, Tvrz 8
Zrušení organizační složky města – Technická správa budov města
Dar TJ Žďár nad Sázavou
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Různé
Schválení návrhu programu: Pro 24, proti 0, zdrž. 0
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PŘEHLED USNESENÍ
1. bod programu
Číslo usnesení: 103/2021//ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Změny ve vedení města
Zastupitelstvo města
I. Bere na vědomí
1. informaci paní místostarostky MUDr. Romany Bělohlávkové o vzdání se funkce
místostarostky ke dni 3.11.2021.
Usnesení bylo Schváleno
Počet hlasů: 24/0/0

2. bod programu
Číslo usnesení: 104/2021//ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Změny ve vedení města
Zastupitelstvo města
II. Děkuje
1. paní MUDr. Romaně Bělohlávkové za práci vykonanou pro město Žďár nad
Sázavou ve funkci místostarostky města a přeje jí hodně úspěchů při výkonu
funkce poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a vše
dobré v osobním i pracovním životě.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 24/0/1

3. bod programu
Číslo usnesení: 105/2021//ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Změny ve vedení města
Zastupitelstvo města
III. Rozhoduje
1. hlasovat o personálních otázkách obsažených v níže uvedených usneseních
veřejným hlasováním.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 25/0/0
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4. bod programu
Číslo usnesení: 106/2021//ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Změny ve vedení města
Zastupitelstvo města
IV. Mění
1. bod 6., který byl schválen na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Žďáru
nad Sázavou, konaném dne 2.11.2018 a změněn na zasedání zastupitelstva
města dne 5.11.2020, 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 2 místostarostů budou členové zastupitelstva města dlouhodobě
uvolněni.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 20/2/3

5. bod programu
Číslo usnesení: 107/2021//ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Změny ve vedení města
Zastupitelstvo města
V. Volí
1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů, do funkce uvolněného místostarosty města Žďáru nad
Sázavou pana Rostislava Dvořáka počtem 17 hlasů.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 17/0/8

6. bod programu
Číslo usnesení: 108/2021//ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Změny ve vedení města
Zastupitelstvo města
VI. Odvolává
1. z funkce člena rady pana Ing. Josefa Klementa a děkuje mu za práci vykonanou
ve funkci člena rady.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 23/0/2
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7. bod programu
Číslo usnesení: 109/2021//ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Změny ve vedení města
Zastupitelstvo města
VII. Volí
1. 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, do funkce členky rady paní
MUDr. Romanu Bělohlávkovou počtem 17 hlasů.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 17/0/8
8. bod programu
Číslo usnesení: 110/2021//ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Změny ve vedení města
Zastupitelstvo města
VIII. Mění
1. bod 9., který byl schválen na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Žďáru
nad Sázavou, konaném dne 2.11.2018 a změněn na zasedání zastupitelstva
města dne 5.11.2020 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 Mgr. Ludmila Řezníčková
Pan Rostislav Dvořák
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 22/0/3
9. bod programu
Číslo usnesení: 111/2021//ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Změny ve vedení města
Zastupitelstvo města
IX. Mění
1. bod 10., který byl schválen na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Žďáru
nad Sázavou, konaném dne 2.11.2018 a změněn na zasedání zastupitelstva
města, konaném dne 5.11.2020, následovně:
10. Zastupitelstvo města svěřuje starostovi a místostarostům některé úkoly, a
to následovně:
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Starostovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci
činností v oblastech:












projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU
finanční kontroly a interního auditu
rozpočtu a finančního řízení
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
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

Místostarostovi Rostislavu Dvořákovi plnění úkolů v samostatné
působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:
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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,
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Zastupiteli města panu Ing. Josefu Klementovi plnění úkolů v samostatné
působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:






oblasti školství
příspěvkové organizace
Komenského 2
příspěvkové organizace
Komenského 6
příspěvkové organizace
Švermova 4
příspěvkové organizace
Palachova 2189/35

Základní škola Žďár nad Sázavou,
Základní škola Žďár nad Sázavou,
Základní škola Žďár nad Sázavou,
Základní škola Žďár nad Sázavou,

Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 22/0/3
10. bod programu
Číslo usnesení: 112/2021//ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Změny ve vedení města
Zastupitelstvo města
X. Poskytuje
1. v souladu s § 72 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků v platném znění, odměnu za výkon funkce
uvolněného místostarosty města měsíčně ve výši 75 343 Kč. Odměna bude
poskytována ode dne 4.11.2021.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 21/0/4
11. bod programu
Číslo usnesení: 113/2021/KS/ZM
Předkladatel: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru
OZV města Žďár nad Sázavou č. 6/2021, o místním poplatku za městský systém
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 6/2021, o místním
poplatku za městský systém odpadového hospodářství ve znění dle přílohy.
Usnesení bylo Schváleno
Počet hlasů: 25/0/0

12. bod programu
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Číslo usnesení: 114/2021/KS/ZM
Předkladatel: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru
OZV města Žďár nad Sázavou č. 5/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství ve městě Žďár nad Sázavou
Protinávrh č. 1, k bodu programu č. 12:
Předkladatel: Mgr. Karel Herold, zastupitel
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství ve městě Žďár nad Sázavou v upraveném znění.
Usnesení bylo: Neschváleno
Poměr hlasování: 8/3/14
Usnesení dle předloženého materiálu:
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství ve městě Žďár nad Sázavou ve znění dle přílohy.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 21/0/4
13. bod programu
Číslo usnesení: 115/2021/KS/ZM
Předkladatel: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru
Strategie odpadového hospodářství města
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. Strategii rozvoje odpadového hospodářství 2021+ města Žďár nad Sázavou a
ukládá městskému úřadu zahájit realizaci Návrhu systémových opatření pro
město uvedených ve Shrnutí návrhové části Strategie.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 23/0/0
14. bod programu
Číslo usnesení: 116/2021/OS/ZM
Předkladatel: Ing. Petr Krábek, vedoucí odboru
Taxík Maxík - Senior a handicap taxi
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Nadací Charty
77 v předloženém znění
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2. Smlouvu o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“
uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Nadací Charty 77 v předloženém
znění.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 21/0/0

15. bod programu
Číslo usnesení: 117/2021/OS/ZM
Předkladatel: Ing. Petr Krábek, vedoucí odboru
Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti v sociální oblasti
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. vyhlášení dotačního programu „Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a
zdravotní oblasti 2022“ v předloženém znění.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 23/0/0

16. bod programu
Číslo usnesení: 118/2021/OS/ZM
Předkladatel: Ing. Petr Krábek, vedoucí odboru
Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. vyhlášení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na
území města Žďáru nad Sázavou 2022“ v předloženém znění.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 22/0/0

17. bod programu
Číslo usnesení: 122/2021/ŠKSM/ZM
Předkladatel: Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru
Návrh na vyhlášení dotačního programu Sport 2022
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. vyhlášení dotačního programu Sport 2022 ve výši 4.400 tis. Kč
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 21/0/1
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18. bod programu
Číslo usnesení: 123/2021/ŠKSM/ZM
Předkladatel: Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru
Návrh na vyhlášení dotačního programu Sportoviště 2022
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. vyhlášení dotačního programu Sportoviště 2022 ve výši 2.800 tis. Kč
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 21/0/0
19. bod programu
Číslo usnesení: 124/2021/ŠKSM/ZM
Předkladatel: Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru
Návrh na vyhlášení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2022
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. vyhlášení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2022 ve výši
1 100 tis. Kč.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 20/0/2
20. bod programu
Číslo usnesení: 121/2021/ŠKSM/ZM
Předkladatel: Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru
Návrh na vyhlášení dotačního programu Volný čas 2022
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. Vyhlášení dotačního programu Volný čas 2022 ve výši 320 tis. Kč
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 22/0/0
21. bod programu
Číslo usnesení: 119/2021/ŠKSM/ZM
Předkladatel: Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru
Návrh na vyhlášení dotačního programu Kultura 2022
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. vyhlášení dotačního programu Kultura 2022 ve výši 900 tis. Kč
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 21/0/0/
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22. bod programu
Číslo usnesení: 120/2021/ŠKSM/ZM
Předkladatel: Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru
Návrh na vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2022
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2022 ve výši 150 tis. Kč.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 23/0/0
23. bod programu
Číslo usnesení: 125/2021/oDP/ZM
Předkladatel: Mgr. Adam Joura, vedoucí odboru
Schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP).
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 19/0/2
24. bod programu
Číslo usnesení: 126/2021/OP/ZM
Předkladatel: JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., vedoucí odboru
Obecní byty. Prominutí části poplatku z prodlení
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. prominutí úhrady části dlužného nezaplaceného poplatku z prodlení, dle
předloženého návrhu.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 22/0/0
25. bod programu
Číslo usnesení: 127/2021/OP/ZM
Předkladatel: JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., vedoucí odboru
Odpis nedobytné pohledávky
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. odpis - vyřazení nedobytné pohledávky z účetní evidence a následný převod na
podrozvahový účet ve výši 20.388 Kč
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 23/0/0
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26. bod programu
Číslo usnesení: 128/2021/OP/ZM
Předkladatel: JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., vedoucí odboru
Prodej pozemku po upřesnění výměry prodávaných pozemků dle nově
zpracovaného náčrtu GP - p. č. 9008/2 ve výměře 7 374 m2 v k. ú. Město Žďár
v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 - vybudování novostavby areálu společnosti schválení uzavření dodatku ke smlouvě
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a předkupním právu
ze dne 15. 3. 2021 ve věci prodeje pozemků z vlastnictví města Žďáru nad
Sázavou do vlastnictví společnosti HENNLICH s.r.o., IČO 14869446, se sídlem
Českolipská 1996/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice, a to původně: části pozemku
p.č. 9007, orná půda, části pozemku p.č. 9008, orná půda, části pozemku p.č.
4992, orná půda, části pozemku p.č. 9004/13 orná půda a pozemku p.č. 5010/8
orná půda, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v celkové výměře cca 7
100 m2 - nově: po upřesnění výměry prodávaných pozemků dle zpracovaného
náčrtu GP - p. č. 9008/2 ve výměře 7 374 m2 (odděleného z části p.č. 9007,
/9007/1/, orná půda, části p.č. 9008, /9008/2, 9008/6/, orná půda a p.č. 5010/8,
orná půda) 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 – za účelem výstavby novostavby areálu
společnosti za stanovených podmínek v souladu s povolením, vydaným
stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou s tím, že přesná
výměra prodávaného pozemku bude stanovena po zaměření oddělovacím GP, v
předloženém znění.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 21/0/0
27. bod programu
Číslo usnesení: 129/2021/OP/ZM
Předkladatel: JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., vedoucí odboru
Prodej pozemku po upřesnění výměry prodávaných pozemků dle nově
zpracovaného náčrtu GP - p. č. 4989 ve výměře 3 874 m2 (původně v celkové
výměře cca 3 600 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 vybudování novostavby areálu společnosti - schválení uzavření dodatku ke
smlouvě
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a předkupním právu ze dne 11. 3. 2021 ve věci odprodeje pozemku ve
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Wstec s.r.o., IČO
28282957 se sídlem č.p. 124, 592 13 Bohdalov, a to původně: části pozemku
p.č. 9007, orná půda, části pozemku p.č. 4989, orná půda, části pozemku p.č.
4990, orná půda, části pozemku p.č. 4991, orná půda, části pozemku p.č. 4992,
orná půda a části pozemku p.č. 9004/13 orná půda, zapsáno v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální
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pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město
Žďár v celkové výměře cca 3 600 m2, v rozsahu dle mapového podkladu,
označeném jako část 3 - nově: po upřesnění výměry prodávaných pozemků dle
zpracovaného náčrtu GP p.č. 4989, orná půda ve výměře 3 874 m2 (oddělených
z části p.č. 9007, /9007/1/, orná půda, části p.č. 4989, orná půda, části p.č. 4990,
orná půda, p.č. 4991, orná půda, p.č. 4992, orná půda a části p.č. 9008 /9008/2/,
orná půda, původně v celkové výměře cca 3 874 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě
PZ Jamská II, ZR 1 - za účelem vybudování novostavby areálu společnosti - za
stanovených podmínek v souladu s povolením, vydaným stavebním odborem
Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou s tím, že přesná výměra prodávaného
pozemku bude stanovena po zaměření oddělovacím GP,v předloženém znění.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 21/0/0

28. bod programu
Číslo usnesení: 130/2021/OP/ZM
Předkladatel: JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., vedoucí odboru
Prodej pozemku části p. č. 3765 ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v
lokalitě nám. Republiky 13, ZR 1 - vybudování prosklené přístavby zádveří
obchodního domu č.p. 149 na p. č. 3763 - schválení
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, do spoluvlastnictví
pana T H i N
a paní N
T T
(každý podíl 1/2), oba trvale bytem
Moravany, 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. 3765 – ostatní
plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 25 m2 (dle mapového podkladu) v k ú.
Město Žďár v lokalitě nám. Republiky 13, ZR 1 – za účelem vybudování prosklené
přístavby zádveří obchodního domu č.p. 149 na p.č. 3763 v k. ú. Město Žďár - za
kupní cenu ve výši 6.000 Kč/m2, když k této ceně bude připočtena platná sazba
DPH, pokud bude prodávaný pozemek dani podléhat.
Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena po kolaudaci stavby –
zádveří obchodního domu.
Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření
oddělovacím GP.
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy v předloženém znění.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 22/0/0
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29. bod programu
Číslo usnesení: 131/2021/OP/ZM
Předkladatel: JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., vedoucí odboru
Prodej pozemku části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár - nově dle GP č. 473322/2021 ze dne 20. 4. 2021 p.č. 4669/117 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře
142 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Pelikánova, ZR 7 - rozšíření pozemku
zahrady u RD č.p. 1654/36 na p. č. 4320 - schválení
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví
manželů O
a L
Z
(SJM), oba trvale bytem
ZR 7, 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. 4733-22/2021 ze dne 20.4.2021 z části
pův. p. č. 4669/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár odděleného dílu
ve výměře 142 m2 - nově označeného jako p. č. 4669/117 - ostatní plocha, jiná
plocha ve výměře 142 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření pozemku
zahrádky u RD čp. 1654 v ul. Pelikánova 36 ZR 7 - za kupní cenu obvyklou dle
ZP ve výši 1.000 Kč/m2, t.j. celkem ve výši 142.000 Kč bez DPH.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 21/0/0
30. bod programu
Číslo usnesení: 102/2021/OP/ZM
Předkladatel: JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., vedoucí odboru
Odprodej pozemku p. č. 6468 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 260
m2, jehož součástí je budova s č.p. 128 v k. ú. Město Žďár na ul. Jihlavská, ZR
1 - schválení
Zastupitelstvo města
I. Ruší
1. usnesení ZM ze dne 17. 6. 2021 ve znění:
ZM schvaluje prodej objektu č.p. 128, stojícího na pozemku p. č. 6468 v k. ú.
Město Žďár, ulice Jihlavská, ZR 1, zapsaného v Katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava na LV č. 1 pro
město Žďár nad Sázavou, do vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a
dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05
Praha 4, zastoupené ŘSD ČR Správa Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01
Jihlava, pro zajištění veřejně prospěšné stavby: „I/37 Žďár nad Sázavou,
Jihlavská – Brněnská“, pro kterou bylo dne 28.5.2020 pod č.j. KUJI 50252/2020
vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 29.6.2020, Pozemek, na
kterém se nachází stavba, nebude předmětem tohoto převodu.
Prodej bude uskutečněn za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.808.180 Kč, když
tato cena vychází ze znaleckého posudku dle odst. 3.1 s přihlédnutím k ust. § 3b
zák. č. 416/2009 Sb., v platném znění, tj. cena ve výši 3.205.450 Kč je
vynásobena koeficientem 1,5.
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II. Schvaluje
1. odprodej pozemku p. č. 6468 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 260 m2,
jehož součástí je budova s č.p. 128 v k. ú. Město Žďár na ul. Jihlavská, ZR
1, zapsaného v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště Jihlava na LV č. 1 pro město Žďár nad Sázavou, do
vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové
organizaci se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupené ŘSD ČR
Správa Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava, pro zajištění veřejně
prospěšné stavby: „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“, pro kterou
bylo dne 28.5.2020 pod č.j. KUJI 50252/2020 vydáno územní rozhodnutí, které
nabylo právní moci dne 29.6.2020,
Prodej bude uskutečněn za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.792.680 Kč, když
tato cena vychází ze znaleckého posudku dle odst. 3.1 s přihlédnutím k ust. § 3b
zák. č. 416/2009 Sb., v platném znění, t.j. je vynásobena koeficientem 1,5. Dle ZP
č, 1121-1/2021 ze dne 20.2.2021 činí celková cena 4.528.450 Kč - z toho cena
stavby č.p. 128 činí 3.205.450 Kč a cena pozemku p. č. 6468 činí 1.323.000 Kč
(t.j. 1.050 Kč/m2).
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 21/0/0
31. bod programu
Číslo usnesení: 132/2021/OP/ZM
Předkladatel: JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., vedoucí odboru
Směna části pozemků p. č. 774/16, k.ú. Zámek Žďár ve vlastnictví fyzické osoby
za p. č. 8059/1, k.ú. Město Žďár ve vlastnictví města v lokalitě sídliště Klafar III,
ZR 8 - za účelem výstavby části místní komunikace za pozemek navazujícího
na vlastnictví fyzické osoby - schválení
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. směnu části pozemku ve vlastnictví Mgr. D
Z
, bytem
ZR 2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1367, obec
Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár, a to dle náčrtu GP části p. č. 774/16 – orná
půda ve výměře 3 242 m2 a 177 m2 (t.j. celkem 3 419 m2) v hodnotě 1.100 Kč/m2,
t.j. celkem 3.760.900 Kč za část pozemku p. č. 8059/1 – orná půda ve
výměře 1408 m2 (využití dle ÚP jako veřejná zeleň) v hodnotě 300 Kč/m2, t.j.
celkem 422.400 Kč ve vlastnictví města Žďár 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, k. ú. Město
Žďár v lokalitě Klafar III, ZR 8 - za účelem výstavby části komunikace pro další
výstavbu za část pozemku, který navazuje na pozemek Z
s tím,
že doplatek rozdílu výměry směňovaných pozemků v hodnotách kupní ceny činí
výši 3.338.500 Kč a bude městem Žďár nad Sázavou doplacen.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 22/0/0
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32. bod programu
Číslo usnesení: 133/2021/OP/ZM
Předkladatel: Stanislava Prokopová, vedoucí odboru
Nevyužití předkupního práva ke koupi garáže na pozemku p.č. 6365 v k. ú.
Město Žďár
Zastupitelstvo města
I. Rozhoduje
1. 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. 4956, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve
vlastnictví manželů Z
a L
S
(SJM), oba trvale
bytem
ZR 6, postavené na pozemku ve vlastnictví města
Žďáru nad Sázavou p. č. 6365 - 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 130.000 Kč.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 22/0/0
33. bod programu
Číslo usnesení: 134/2021/ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Zrušení organizační složky - Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, Tvrz 8
Zastupitelstvo města
I. Ruší
1. k 31. 12. 2021 organizační složku města - Regionální muzeum Žďár nad
Sázavou, Tvrz 8.
II. Ruší
1. k 31. 12. 2021 zřizovací listinu organizační složky města - Regionální muzeum
Žďár nad Sázavou, Tvrz 8.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 16/1/6
34. bod programu
Číslo usnesení: 135/2021//ZM
Předkladatel: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Zrušení organizační složky města – Technická správa budov města
Zastupitelstvo města
I. Ruší
1. ke dni 31. 12. 2021 organizační složku města - Technická správa budov města.
II. Ruší
1. ke dni 31. 12. 2021 zřizovací listinu včetně dodatku č. 1 organizační složky města
- Technická správa budov města.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 15/3/4
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35. bod programu
Číslo usnesení: 136/2021/OF/ZM
Předkladatel: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
Dar TJ Žďár nad Sázavou
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. poskytnutí daru ve výši 100.000,- Kč pro TJ Žďár nad Sázavou z. s., se
sídlem Jungmannova 1495/8 Žďár nad Sázavou 1, IČO: 00547492 a pověřit
starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 22/0/0
36. bod programu
Číslo usnesení: 137/2021/OF/ZM
Předkladatel: Ing. Tomáš Vlček, vedoucí odboru
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Zastupitelstvo města
I. Schvaluje
1. rozpočtové opatření č.7/2021 vč. dodatku.
Usnesení bylo: Schváleno
Počet hlasů: 21/0/0

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Miroslav Šuhaj v. r.
Bohumil Trávník v. r.

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

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.
místostarostka města

Rostislav Dvořák v. r.
místostarosta města
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