
 
 

Zápis č. 15/2017 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 18. 1. 2017 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 

Přítomni:  p. Vít Filipenský, RNDr. Pavel Milička, Ing. Irena Pechová, Bc. Roman 
Souček, Ing. Petr Stoček 

Omluven: Bc. Ladislav Bárta, p. Aleš Koutný, Ing. Martin Petr, Ing. Radim Technik 

Hosté: Ing. Josef Klement, místostarosta města 

Program jednání: 

1. Plán kontrolní činnost na rok 2017 
2. Diskuse, různé 

Zahájeno: 17:20 h             Skončeno: 18:35 h 

Z účasti na zasedání se telefonicky omluvil předseda kontrolního výboru. Vedením zasedání 
byl pověřen Ing. Petr Stoček, zastupitel města. Jediným bodem programu je stanovení plánu 
kontrolní činnosti na rok 2017.  

1. Plán kontrolní činnosti na rok 2017 

Ing. Stoček zahájil první bod jednání. Současně s pozvánkou byl členům kontrolního výboru 
pro informaci zaslán přehled navržených témat ke kontrole na rok 2016 a jejich naplnění. 
V loňském roce se nejednalo o rekreačním areálu Pilák, o využití nemovitého majetku města 
ke komerčním účelům, využívání dotací, revizi vyhlášek města. Tyto body by zůstaly v plánu 
činnosti na rok 2017. K tématům příspěvkových organizací by Ing. Stoček navrhoval časově 
rozdělit organizace v průběhu roku – navrhuje tři: Sociální služby (co zajišťují, v jakých 
objemech, kolik hradí město, platby od klientů,…), Sportis (např. rekreační areál Pilák, zimní 
stadion) po zimní sezóně v dubnu – květnu, Kulturu v červnu.   

Místostarosta informoval o přípravě vyhlášek (psi a veřejný pořádek), které jsou plánovány 
ke schválení do březnového zastupitelstva města. Doporučuje upřednostnit toto téma, pokud 
by se s aktualizací vyhlášek chtěli členové seznámit před jejich schválením v ZM.  

Shrnutí navržených témat k činnosti v roce 2017: 
- vyhlášky města – informace o aktualizaci vyhlášek a jejich případné připomínkování; 
- příspěvková organizace Sociální služby města – co zajišťují, v jakých objemech, kolik 

hradí město, platby od klientů); 
- Sportis – zimní stadion, rekreační areál Pilák (využitelnost; jakým způsobem jsou 

nastaveny podmínky na pronájem restaurace; jakým způsobem je zajišťována 
ochrana majetku); 

- příspěvková organizace Kultura Žďár; 
- využití nemovitého majetku města ke komerčním účelům (např. Radniční restaurace, 

stará radnice, bývalý městský úřad, budova České pojišťovny,…); 
- využívání dotací EU, Kraje Vysočina, státního rozpočtu; 
- odpadové hospodářství – využití systému podnikateli.   

 
Na příští zasedání bylo stanoveno téma - vyhlášky města. Dalším bodem bude dokončení 
plánu kontrolní činnosti na rok 2017. Návrh termínu příštího zasedání 1. 3. 2017. 
 
 



 
 
2. Diskuse, různé 

Vzhledem k četným dotazům občanů na úklid komunikací (sněhová situace) přednesl 
místostarosta k této problematice několik informací. Zimní úklid komunikací provádí 
staronová firma Ing. Josef Pitka. Spravuje cca 60 – 70 km místních komunikací a stejné 
množství chodníků. Všechny odklízecí stroje mají lokalizaci GPS, lze dohledat, kde a kdy 
stroj pracoval. Informace lze srovnat s plánem zimní údržby, kde jsou stanoveny pořadí 
důležitosti. Dle sdělení odboru komunálních služeb byly reakční doby správné, plán byl 
dodržován, všechny stroje byly nasazeny. Probíhá i odvoz sněhu. Komunitní koordinátorka 
zajistí informování jednotlivých bytových domů, společenství vlastníků jednotek nebo 
družstev, o možnosti úklidu sněhu v případě, se společně domluví na vyklizení parkoviště u 
domu nebo konkrétní ulice od aut a oznámí to 1 – 2 dny dopředu.  

p. Filipenský – Chválil upravené stopy pro běžecké lyžování. Z hlediska cestovního ruchu by 
bylo ideální, kdyby stopy vedly městem až na nádraží.  

Bc. Souček – Dotaz, co se děje s usneseními kontrolního výboru a zda jsou předkládána 
zastupitelstvu města a plněna. Konkrétně jde o usnesení č. 1/10/2016 – „KV doporučuje 
doplnění přehledové tabulky o realizovaných veřejných zakázkách o celkovou vynaloženou 
částku pro jednotlivé zakázky“ ze zasedání dne 24. 2. 2016.  

Místostarosta – Zápisy ze zasedání kontrolního výboru jsou předkládány zastupitelstvu na 
vědomí. Předseda nebo jakýkoli zastupitel může navrhnout usnesení ZM s úkolem dle návrhů 
kontrolního výboru. V tomto případě pravděpodobně usnesení zastupitelstvu nebylo navrženo.  

V závěru místostarosta informoval členy o vývoji stavu pracovněprávního sporu Ing. 
Humpolíkové se Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20. 1. 2017 

 

 

                         Ing. Petr Stoček v. r.       
          člen kontrolního výboru  

 

Zapsala: Ing. Bořilová 

 


