
 
 

Zápis č. 16/2017 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 1. 3. 2017 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 

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

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

Hosté: Ing. Josef Klement, místostarosta města 
 JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D. vedoucí odboru majetkoprávního  
 Mgr. Martin Kunc, strážník pověřený vedením městské policie 
 

Program jednání: 

1. Vyhlášky města – informace o aktualizaci vyhlášek (JUDr. Prokopová, Mgr. Kunc) 

2. Dokončení plánu kontrolní činnost na rok 2017 

3. Diskuse, různé 

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

Z účasti na zasedání se písemně omluvil předseda kontrolního výboru a současně vedením 
pověřil Ing. Petra Stočka. Byl odsouhlasen zápis z minulého zasedání. Prvním bodem jsou 
vyhlášky města. Návrh vyhlášek, mapové podklady, komentáře osadních výborů byly před 
zasedáním členům rozeslány. Pro úvod do problematiky bylo předáno slovo JUDr. 
Prokopové. 

1. Vyhlášky města – informace o aktualizaci vyhlášek  

JUDr. Prokopová – Město přistoupilo k aktualizaci, resp. k vydání nových vyhlášek z důvodu 
novely přestupkového zákona od 1. 10. 2016, která upravila noční klid a možnost zkracování 
nočního klidu. Současné vyhlášky nejsou zcela v souladu se zákonem. Navrhovány jsou 
obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích a vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na 
veřejném prostranství. Pravomoc vydávat vyhlášky je zakotvena v § 10 zákona o obcích. 
Obce mají v samostatné působnosti možnost vydávat místní vyhlášky ve vyjmenovaných 
oblastech např. k zabezpečení veřejného pořádku, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství a další. Vyhláška o pohybu psů je v současné době součástí vyhlášky 
o veřejných prostranstvích, nově je navrhována samostatná vyhláška.   
Složitější a hodně diskutovanou je vyhláška o zabezpečení místního pořádku. Vyhláška řeší 
několik oblastí – pořádání veřejných produkcí, nevhodné užívání veřejné zeleně, nepovolené 
vylepování plakátů, reklam, inzerátů, používání pyrotechnických výrobků, žebrání, nabízení, 
sjednávání, provozování a využívání sexuálních služeb. Pro pořádání veřejných produkcí na 
veřejných prostranstvích vyhláška navrhuje dobu provozování veřejných produkcí. V málo 
obydlené lokalitě Pilská nádrž je prodloužená doba produkce. Veřejné prostranství vymezují 
mapové podklady. Návrh vyhlášky bude zaslán před projednáním v zastupitelstvu 
dozorovému orgánu, kterým je ministerstvo vnitra. Rovněž mu je zaslána zastupitelstvem 
schválená verze.  
 
V rámci následné diskuse bylo uvedeno, že vyhlášky jsou v přípravě rok, tak jak probíhaly 
celostátní diskuse na téma rušení nočního klidu. Zákon omezil pravomoci orgánů města.  
Doba nočního klidu je definována od 22 do 6 hodin do rána. Pokud by se měla zkrátit, ve 



 
 
vyhlášce musí být přímo vyjmenovány opakující se akce, které se konají každoročně 
v přesně stanovenou dobu. Bylo rozhodnuto pro variantu vyhlášky, která nebude upravovat 
zkrácení doby nočního klidu. Situace se bude monitorovat.  
Místostarosta doplnil, že existuje reálná možnost novelizace obcemi kritizovaného 
ustanovení zákona. Návrh vyhlášek byl zaslán i osadním výborů, které neměly zásadní 
připomínky. K vyhlášce k pohybu psů uvedl, že jsou navrhovány dvě výběhové plochy (ulice 
Jihlavská, prostor staré pískovny a vedle stezky u Pennymarketu). Mgr. Kunc doplnil, že 
vyhláška musí obsahovat minimálně jednu plochu, výhodou je samostatná vyhláška, pokud 
by byla potřeba lokality změnit. Vyhláška zmírňuje povinnosti pro vodění psa (vodítko, 
náhubek). Dle veterinárního zákona musí být pes plně ovladatelný, jinak dojde k porušení 
zákona. Venčit se pes může kdekoliv, ale povinností je uklízet (pokutování MP při přistižení).  
 
Kontrolní výbor se seznámil s navrhovanými vyhláškami, nebyly k nim vzneseny připomínky. 
 
Ing. Stoček poděkoval hostům za účast. 
 
2. Dokončení plánu kontrolní činnosti na rok 2017 
 
Na minulém zasedání byla stanovena témata do plánu kontrolní činnosti, Ing. Stoček zahájil 
diskusi pro doplnění a dokončení plánu.  
Pan Filipenský navrhl, aby plán byl sestaven v obecnější rovině. Dle vývoje situace si 
můžeme téma konkretizovat. Jako další oblast ke kontrole navrhl revizi smluv. 
Po diskusi a doplnění plánu bylo schváleno usnesení:  
 
Usn. 1/16/2017 

Kontrolní výbor se usnesl, že plán práce bude obsahovat body  
- vyhlášky města 
- příspěvkové organizace 
- využití nemovitého majetku města ke komerčním účelům 
- využívání dotací 
- odpadové hospodářství – využití systému podnikateli 
- revize smluv 

 

Hlasování:   PRO 5              PROTI  0          ZDRŽEL SE 0 
 

3. Diskuse, různé 
 
V rámci posledního bodu jednání místostarosta informoval o vývoji kolem Azylové ubytovny. 
Město chce přesunout azylovou ubytovnu a na jejím místě vytvořit nové byty, systém 
prostupného bydlení. Na základě informací z úřadu vlády nebude v letošním roce vyhlášen 
program pro tuto oblast. Projekt azylové ubytovny (modulárních staveb) bude dokončen a 
připraven pro možné vyhlášení dotačních programů v dalších letech. 
 
RNDr. Milička se dotazoval, zda má město stanoveny politiky v oblasti sportu, práce 
s mládeží. Místostarosta – odbor neorganizuje programy, jsou zřízeny komise prorodinná, 
komise pro sport a volný čas, které by mohly vést přednáškovou a mediální kampaň. Ve 
městě existuje řada organizací zabývající se práce s mládeží.  
 
Bc. Souček – Na jednom z minulých kontrolních výborů bylo řečeno, že ze strany města 
došlo k pochybení – pozdnímu vyvěšení smlouvy na zeleň v registru smluv. Dotaz, zda se 
jednalo o ojedinělé pochybení, nebo bylo zavedeno nějaké systémové opatření, které by 
chybám zabránilo.  



 
 
Po diskusi si místostarosta si vzal za úkol zjistit informace o systému vyvěšování a 
zveřejňování smluv, zda existuje workflow, v jakých bodech se má postupovat, a kdo to 
kontroluje.  
 
Při výběru příspěvkové organizace ke kontrole bylo řešeno u PO Sportis – kolik peněz 
z rozpočtu jde do jednotlivých sportů, není vyčíslený konkrétní podíl přímých a nepřímých 
dotací do jednotlivých oddílů, náklady na jednoho sportovce a nákladovost jednotlivých 
sportů.   
 
Termín příštího zasedání kontrolního výboru byl stanoven na středu 19. 4. 2017 v 17:00, 
jako téma byla vybrána kontrola příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad 
Sázavou. Vysvětlující informace poskytne ředitel organizace. V termínu do 20. 3. jednotliví 
členové výboru zašlou písemně dotazy, které chtějí, aby jim zástupce PO objasnil.  
 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 3. 2017 

 

                         Ing. Petr Stoček v. r.        
            člen kontrolního výboru  

Zapsala: Ing. Bořilová 

 


