
 
 

Zápis č. 8/2015 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 9. 12. 2015 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Přítomni:  Bc. Ladislav Bárta, p. Aleš Koutný, RNDr. Pavel Milička, Ing. Martin Petr, Bc. 

Roman Souček, Ing. Petr Stoček,  
Omluven: Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Radim Technik   
 
Hosté: Ing. Josef Klement, místostarosta města (garant kontrolního výboru) 

Ing. Jan Havlík, tajemník MěÚ 
p. Radka Remarová, komunitní koordinátorka 

 
Program jednání:  
 

1. Návrh systému kontrol usnesení (informace p. tajemník) 

2. Návrh plánu činnosti na rok 2016 (informace/příprava členové kontrolního výboru) 

3. Diskuse, různé 

 
Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 19:45 h 

 
V úvodu předseda kontrolního výboru Bc. Ladislav Bárta přivítal přítomné členy kontrolního 

výboru, místostarostu a tajemníka MěÚ. Místostarosta požádal předsedu KV o umožnění účasti 
na jednání komunitní koordinátorky p. Radky Remarové která je navrhována jako osoba na 
administraci přehledu plnění usnesení. Členové kontrolního výboru nevznesli námitky proti její 
účasti na jednání. Připomínky k minulému zápisu ze zasedání nebyly vzneseny. Byl odsouhlasen 
program zasedání. 
 
1. Informace k proceduře kontroly usnesení zastupitelstva města  

 
K projednávanému prvnímu bodu obdrželi členové kontrolního výboru písemně na stůl 

„Návrh kontrolní tabulky plnění usnesení“, zpracovanou tajemníkem MěÚ.  
Předseda kontrolního výboru předal slovo panu tajemníkovi a požádal jej o komentář 

předloženého návrhu. Tajemník informoval členy, že proběhlo jednání s odborem právním, 
oddělením informatiky a oddělením finanční kontroly. Snaha nalézt řešení, aby administrativa 
byla co nejjednodušší, s nejmenšími náklady a zároveň se naplnil cíl požadovaný KV. Vychází 
z předpokladu, že usnesení se stává usnesením, až okamžikem jeho schválení, proto by další 
informace o neschválených usneseních, nebo o kterých se nehlasovalo, do přehledu neuváděl. 
Tyto údaje i data o průběhu a počtu hlasování jsou zaznamenány v zápise ze zastupitelstva 
města, které jsou dostupné veřejně a nejsou podstatné pro vlastní kontrolu plnění usnesení. Díky 
softwaru je možnost vyexportovat údaje - identifikace zasedání, název bodu a vlastní usnesení. 
Další tři údaje musí být do tabulky vyplněny. U většiny usnesení je zanesen i zpracovatel/řešitel. 
Jsou ale i usnesení, které informaci o zpracovateli nenesou, jde o manažerské rozhodnutí. 
Zastupitelstvo např. pověří radu výkonem usnesení, po projednání na radě města, případný úkol 
přenese starosta na poradu vedení, kde se přidělí konkrétnímu odboru, který připraví řešení. Co 
se týče údaje o „Stavu“ byly navrženy varianty – splněno, zrušení usnesení, částečná revokace, v 
realizaci. Nejproblematičtější údaj je v realizaci, proto je navrhován do přehledu údaj o poznámce 
(např. u schválených smluv - údaj o jejich zaslání protistraně, stav dlouhodobých návrhů). Někdo 
tyto tři údaje musí zjistit a doplnit do přehledu. Musí to být osoba uvnitř úřadu, která bude 
zjišťovat údaje jak na MěÚ, tak i od samostatných právních subjektů (příspěvkové organizace). 
Na jednání se řešila možnost sdílení tabulky, údaje by do tabulky zadávali přímo řešitelé, v tomto 
případě by neexistovala kontrola. Proto byla navržena na editaci tabulky komunitní koordinátorka, 



 
která koordinuje činnosti mezi úřadem, příspěvkovými organizacemi, neziskovými organizacemi. 
Dále byla projednána otázka četnosti aktualizace údajů v přehledu – od zasedání zastupitelstva 
do příštího zasedání, nebo pro potřeby navrhovatele přehledu plnění usnesení - od jednání KV 
do dalšího jednání KV. Je to na diskusi, kontrolní výbor zasedá častěji, může vzniknout mezera 
mezi jednáním kontrolního výboru a zasedáním zastupitelstva města.  

Předseda poděkoval p. tajemníkovi za informaci. Diskuse proběhla k četnosti zadávání 
údajů, k možným údajům v poznámce, způsobu a četnosti získávání údajů správcem, možnosti 
vyhotovení přehledu zpětně za toto volební období nebo vytvořit přehled o usneseních 
schválených od roku 2016. Předseda se pozastavil nad zapojením komunitní koordinátorky do 
tohoto procesu kolem usnesení ZM a poukázal na to, že její náplň byla vedením města 
prezentována pro úplně jiné účely, především v komunikaci mezi radnicí a vedením města. Dále 
zazněl návrh na zadávání termínů splnění přímo do usnesení ze ZM. Řešena byla i možnost 
zveřejňování přehledu do budoucna. Dalším návrhem bylo nezhotovovat samostatný 
přehled/tabulku s plněním usnesení, ale rozšířit zápis ze zasedání ZM o požadované údaje. Byl 
vznesen požadavek, aby pro hlasování na zastupitelstvu města, již byla tabulka vizualizována. 

 
Usn. 1/8/2015 
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení: 
„Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit vytvoření přehledu plnění usnesení 
zastupitelstva města s obsahem dle předloženého návrhu v termínu do 31. 3. 2016.“ 
 
Hlasování:   PRO 5              PROTI  1          ZDRŽEL SE 0 

 
2. Návrh plánu činnosti na rok 2016 (informace/příprava členové kontrolního výboru) 

Předseda uvedl druhý bod jednání, shrnul činnost kontrolního výboru za rok 2015. 
V diskusi byla navrhnuta témata kontrolní činnosti: 

 využívání grantových programů a dotačních titulů rady města, uvolněných zastupitelů 

 veřejné zakázky (např. park U Ivana, Divadlo,..) 

 investice města (např. Neumannova ulice, propojka Jamská) 

 revize vyhlášek města 

 příspěvkové organizace 

 řešení stížností 
 
Vzhledem k omluveným členům KV navrhl předseda výboru, aby se plán činnosti dokončil 

až na příštím zasedání, aby nepřítomní členové měli možnost doplnit do plánu své návrhy k 
činnosti KV v roce 2016. 
 
3. Diskuse, různé 
 

Byl stanoven termín příštího zasedání kontrolního výboru na středu 20. 1. 2016 od 17:00 
h. Pozvánku na zasedání obdrží členové elektronickou poštou. Předseda poděkoval členům za 
účast. 
V závěru byl stanoven program jednání příštího zasedání KV: 
 

1. Návrh plánu činnosti na rok 2016 (informace/příprava členové kontrolního výboru) 

2. Diskuse, různé 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 11. 12. 2015 
 
 
                Bc. Ladislav Bárta v. r. 
           předseda kontrolního výboru 
Zapsala: Ing. Bořilová 


