
 
 

Zápis č. 14/2016 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 

uskutečnilo dne 19. 10. 2016 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 

Přítomni:  Bc. Ladislav Bárta, p. Vít Filipenský, RNDr. Pavel Milička, Ing. Martin Petr,    

Bc. Roman Souček, Ing. Petr Stoček,  

Omluven: p. Aleš Koutný, Ing. Irena Pechová, Ing. Radim Technik 

Hosté: Ing. Josef Klement, místostarosta města 

Program jednání: 

1. Přehled plnění usnesení zastupitelstva města    

2. Diskuse, různé 

Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 18:45 h 

Předseda zahájil zasedání kontrolního výboru a přivítal místostarostu města a členy 

kontrolního výboru. Na posledním zasedání se zabývali výběrovým řízením na veřejnou 

zeleň. Návrh zápisu byl rozeslán dnešního dne, za co se předseda omlouvá. Zápis byl 

rovněž předložen v písemné podobě členům na stůl. Připomínky k zápisu nebyly vzneseny. 

Program zasedání byl odsouhlasen.  

1. Přehled plnění usnesení zastupitelstva města 

Předseda zahájil první bod jednání. Na základě dřívějšího podnětu od kontrolního 
výboru, byla úřadem zpracována přehledná tabulka přijatých usnesení zastupitelstva města 
a jejich průběžné naplňování.  Na dnešním zasedání se blíže seznámíme s tímto přehledem 
usnesení, a hlavně jakým způsobem dochází k jejich naplňování. Byl promítnut aktuální 
přehled plnění usnesení ZM.  

Místostarosta informoval o bodu jednání (kontrola přehledu usnesení) na poradě 
vedení, kontrolu přehledu vykonává komunitní koordinátorka. Data by měla být k dnešnímu 
dni aktualizována. 

Předseda představil tabulku – je členěna dle dat, obsahuje všechna usnesení, která 
byla za toto volební období přijata. Místostarosta dodal, že lze údaje filtrovat dle data, 
odpovědného útvaru, stavu. Byl doplněn požadavek kontrolního výboru o úpravu formátování 
počtu usnesení zobrazených na stránce (od pěti do sta usnesení na stránku). Přehled 
aktualizují jednotlivé odpovědné útvary a komunitní koordinátorka za odpovědné osoby mimo 
úřad (příspěvkové organizace). Data se doplňují průběžně, k termínu zasedání zastupitelstva 
a kontrolního výboru jsou údaje kontrolovány komunitní koordinátorkou.  
RNDr. Milička – zda lze vyčíslit náklady a kolik času stráví zadáváním údajů – místostarosta 
uvedl, že náklady nejsou vyčísleny. 

Byly zobrazeny usnesení se stavem „v realizaci“ a všechny byly prodiskutovány. Dle 
názorů členů kontrolního výboru již jsou některá usnesení pravděpodobně splněna a 
v tabulce není aktualizován stav plnění, jako např.:  

- Prodej pozemku výchovnému ústavu 
- Grantový program prevence kriminality 
- Smlouva s Radou dětí a mládeže Kraje Vysočina 
- Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou 

 



 
 

Členy kontrolního výboru byla vyžádána informace o plnění usnesení k prodeji 
pozemku výchovnému ústavu (dlouhá doba beze změny stavu). Místostarosta si vzal za 
odpovědnost zjistit aktuální stav tohoto usnesení a objasnění problematiky a následně bude 
KV informován.  
p. Filipenský – Proč tabulka neobsahuje termín pro splnění. Předsedou a členy bylo 
odpovězeno, že toto již bylo řešeno v úvodu při tvorbě tabulky a data by muselo zadávat 
zastupitelstvo přímo v usnesení a ne vždy termín existuje.  
 

Členové kontrolního výboru vzali na vědomí tabulku přehledu usnesení, doporučují 
k usnesením ve stavu v realizaci přesněji konkretizovat podrobnosti do poznámky a častěji je 
aktualizovat (např. urgováno dopisem ze dne….). 

V rámci bodu bylo také diskutováno plnění usnesení rady města – petice za zklidnění 
provozu a bezpečnost dopravy na sídlišti Klafar (studentská práce - dopravní řešení celé 
ulice, příčné prahy). Místostarosta informoval, že se budou ještě řešit dvě autobusové 
zastávky na této ulici. Předseda informoval o situaci, kdy se informace k petentům dostávají 
pouze z médií a nikdo neví, jaký je skutečný stav situace se slibovanou dopravní studií.   
 
2. Diskuze, různé 
 

Předseda požádal místostarostu o sdělení aktuálního stavu soudního sporu Základní 
školy Švermova 4 s Ing. Humpolíkovou (nález ústavního soudu v této věci), vzhledem 
k tomu, že na jednom z minulých zasedání se touto problematikou členové zabývali.  

Místostarosta seznámil členy kontrolního výboru s nálezem ústavního soudu. Vedení 
města požádalo ředitele i jeho právního zástupce o vysvětlení a sdělení aktuálního stavu. 
Dále seznámil členy s možnými řešeními vzniklé situace.  

 
V závěru byl řešen zápis z minulého zasedání. Rozsah zápisu, schvalování a úpravy 

zápisu. Předseda uvedl, že na počátku zasedání se vždy dotazuje, zda jsou připomínky 
k zápisu a tyto by byly zaznamenány v dalším zápise. Připomínky k zápisu nikdy nebyly 
vzneseny. K nahlédnutí byl předložen požadovaný materiál k výběrovému řízení veřejná 
zeleň, členové požadují zaslat kopie tohoto materiálu.  

Na minulém zasedání obdrželi členové předběžnou informaci o plánovaném 
společném zasedání finančního a kontrolního výboru 21. 11. 2016 k plánovanému rozpočtu 
na rok 2017. Podkladové materiály k zasedání budou zaslány.   

 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 24. 10. 2016 

 

 

                         Bc. Ladislav Bárta v. r. 

         předseda kontrolního výboru  

 

Zapsala: Ing. Bořilová 

 


