
 
 

Zápis č. 6/2015 
 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 23. 9. 2015 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Přítomni:  p. Aleš Koutný, Ing. Irena Pechová, Ing. Martin Petr, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Bc. 

Roman Souček, Ing. Petr Stoček  
Omluveni: Bc. Ladislav Bárta, RNDr. Pavel Milička, Ing. Radim Technik   
 
Hosté: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 

Ing. Josef Klement, místostarosta města (garant kontrolního výboru) 
 
   
 
Program jednání:  
 
1. projednání schválených usnesení zastupitelstva města 
2. petice (předložen seznam peticí podaných na město v období 2010 - 2015)  
3. počet a aktuálnost vyhlášek města (předložen seznam platných vyhlášek města)  
 
Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 18:45 h 

 
 

V úvodu přivítal přítomné členy kontrolního výboru místostarosta města Ing. Josef Klement, 
garant KV. Místostarosta omluvil ze zasedání předsedu kontrolního výboru z důvodu nemoci. 
Zastupováním předsedy byl stanoven Ing. Petr Stoček, který bude dohlížet na průběh zasedání, 
zákonnost usnesení a schválení zápisu ze zasedání. Program uvedený v pozvánce je stejný jako 
při minulém zasedání, pouze je jako první bod uvedeno projednání schválených usnesení 
zastupitelstva města, jehož zařazení v úvodu každé schůze si členové KV odsouhlasili na minulém 
zasedání. 

 
1. Projednání schválených usnesení zastupitelstva města 

 
O slovo se přihlásil Bc. Roman Souček, který na minulém zasedání přislíbil vytvořit seznam 

všech usnesení ze zastupitelstva města za toto volební období. V úvodu Bc. Souček upozornil na 
nesrovnalosti při procházení jednotlivých zápisů, usnesení nejsou optimálně zapisována (chyby 
v označování jednotlivých bodů písmenem – chybějící nebo opakované). Dále Bc. Souček promítl 
návrh přehledů – tabulky v programu excel. Přehledy by zobrazovaly údaje již uvedené v zápise ze 
zasedání ZM (číslo zasedání, datum konání, přítomnost členů, číslo usnesení, bod, zkrácený 
popis, kolik lidí hlasovalo a jak a stav), dále by údaje čerpané ze zápisu ZM doplnil o předkládající 
odbor, zodpovědnou osobu, stav (stáhnuto, schváleno, neschváleno, dlouhodobé řešení, splněno, 
nesplněno). Některé údaje Bc. Souček doplnil, další data by musela do tabulky zadat kompetentní 
osoba, a následně by kontrolní výbor hodnotil, jak je splněno. Bc. Souček informoval o počtu 
usnesení. Celkem bylo 131 usnesení za toto volební období, 1 bylo stáhnuto, 13 neschváleno, 117 
schváleno. Jedním z důvodů pro zavedení statistického sledování je možnost opomenutí splnění 
některého usnesení zastupitelstva.  

Členové KV prodiskutovali statistický význam přehledů, zazněly názory na administrativní 
zátěž, využitelnost pro kontrolní výbor. Další hledisko bylo, že by si kontrolní výbor měl nechat 
předložit vybraná usnesení a následně zjistit, zda již bylo splněno a jak. Dle názoru starosty by 
kontrolní výbor měl stanovit, která konkrétní usnesení chce předložit ke kontrole. Tajemnice výboru 



 
zkontaktuje jednotlivé odbory, které předloží informace o splnění. Dále byla diskutována možnost 
doplnění zápisu ze zasedání ZM o „semafor - splněno/nesplněno“ nebo termín splnění. Po 
rozsáhlé diskusi bylo odsouhlaseno, aby na příští zasedání kontrolního výboru byl přizván tajemník 
městského úřadu, který podá informaci o plnění usnesení odbory města (kdo kontroluje jejich 
splnění a zda je tato kontrola procesně nastavena).  
K výše uvedené diskuzi bylo přijato usnesení: 
 
Usnesení č. 1/6/2015 
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města, aby zápisy ze zasedání zastupitelstva města byly 
doplněny o informace: předkladatel; za splnění odpovídá a termín splnění. 

 
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 
2. Petice 

K bodu petice ani k zaslaným doplňujícím materiálům nebyly vzneseny další požadavky ani 
dotazy.  
 
3. Počet a aktuálnost vyhlášek města 

Místostarosta na minulém zasedání KV přislíbil předložit informaci, jak jsou revidovány 
vyhlášky města. Dotaz byl přednesen na poradě vedení města – vyhlášky jsou aktualizovány na 
základě novely příslušného zákona nebo na základě podnětu (občana, členů ZM, KV,…). Byl 
vytvořen seznam vyhlášek podle odborů a místostarosta zadal úkol do 10. 9. 2015 zkontrolovat 
znění vyhlášek a současně do uvedeného termínu seznam vyhlášek doplnit o údaje kdo je 
kontroloval a zda bude nutná změna nebo zůstane vyhláška beze změny. Místostarosta promítl 
seznam vyhlášek doplněný o uvedené informace. Dále místostarosta informoval členy o přípravě 
změny vyhlášky městské policie – Vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
na veřejných prostranstvích. Změna vyhlášky byla iniciována vedoucím městské policie, je řešena 
s JUDr. Hostomskou, konzultační pracovnicí MVČR. V úvahu také přichází možné rozdělení 
vyhlášky do více samostatných vyhlášek (např. problematika psů).   
 
 
V závěru byl stanoven program jednání příštího zasedání KV: 
 
1. Informace k proceduře kontroly usnesení zastupitelstva města (host - tajemník MěÚ) 
2. Kontrola plnění podmínek smlouvy o prodeji 1. ZŠ  

 
V závěru byl po dohodě členů KV stanoven termín příštího zasedání kontrolního výboru na 11. 

11. 2015 v 17:00. Pozvánku na zasedání obdrží členové elektronickou poštou. 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. 9. 2015 
 
 
                      Ing. Petr Stoček v. r. 
          člen kontrolního výboru 
 
 
 
Zapsala: Ing. Bořilová 
 
 
 


