
 
 

Zápis č. 17/2017 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 19. 4. 2017 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 

Přítomni:  p. Vít Filipenský, RNDr. Pavel Milička, Ing. Irena Pechová, Ing. Martin Petr,  
Ing. Petr Stoček, Ing. Radim Technik 

Omluveni: Bc. Ladislav Bárta, p. Aleš Koutný, Bc. Roman Souček 
Hosté: Ing. Josef Klement, místostarosta města 
 Ing. Jan Havlík, MPA, tajemník MěÚ  
 Mgr. Václav Šerák, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár 

nad Sázavou 
 
Program jednání: 

1. Informace k dotazu z minulého zasedání k systému vyvěšování a zveřejňování smluv 

2. Kontrola příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou  

3. Diskuse, různé 

 

Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 18:40 h 
 
Z účasti na zasedání se omluvil předseda kontrolního výboru a současně vedením pověřil 
Ing. Petra Stočka. Vzhledem k omluvě pana tajemníka z důvodu pozdějšího příchodu bylo 
zasedání zahájeno druhý bodem – kontrolou PO Sociální služby města ZR. Ing. Stoček 
přivítal ředitele příspěvkové organizace a předal mu slovo. 
 
1. Kontrola příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou.  
 
Mgr. Šerák promítl prezentaci činností příspěvkové organizace. Sociální služby jsou 
největším zaměstnavatelem mezi příspěvkovými organizacemi města, mají 130 
zaměstnanců. Celkové výdaje v roce 2016 byly 49 mil. Kč, příjmy (49 mil. Kč) jsou tvořeny 
příjmy tržeb z poskytovaných služeb 25 mil. Kč, další čtvrtinu tvoří příspěvek zřizovatele (12 
mil. Kč), zbytek jsou dotace MPSV, krajského úřadu, EU – v projektu azylový dům, a další.  
Příspěvková organizace poskytuje služby: 

- Domov pro seniory (služba poskytována nepřetržitě pro klienty ve věku nad 60 let) 
- Senior penzion, domov se zvláštním režimem (je určena pro osoby s nějakým typem 

demence ve věku nad 40 let) 
- Pečovatelská služba (domy na Libušíně a ul. Haškově, služba se poskytuje terénně a 

ambulantně, na každém domě je středisko osobní hygieny) 
- Domácí ošetřovatelská péče (je poskytována u klientů, hrazena z veřejného pojištění) 
- Půjčovna zdravotnických a rehabilitačních pomůcek (doplňková služba) 
- Denní centrum pro děti (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ambulantní i 

terénní forma) 
- Denní stacionáře Stacík (pro klienty od 3 do 60 let) a Domovinka (od 60 let) 
- Azylový dům pro muže 

Ředitel seznámil s jednotlivými službami, počty zaměstnanců, kapacitou dané služby, 
způsobem financování, maximální a skutečnou výší úhrad od klientů za vybrané 
poskytované služby. Uvedl výši celkových nákladů dané služby, výši příjmů a jejich strukturu 
včetně příspěvku města. 
 
Ing. Petr – Vyhláška stanovuje maximální výši úhrady, jak se stanovuje skutečná cena? Mgr. 
Šerák - Vyhláška udává strop, kolik klienti maximálně mohou zaplatit. Snaží se přihlížet 
k možnostem klientů, aby daná služba byla využívaná. Jaký je zájem klientů o dům klidného 



 
 
stáří a seniorpenzion, je poptávka větší než nabídka? Mgr. Šerák – Poptávka je výrazně 
větší, hlavně pro domov se zvláštním režimem.  
Ing. Technik – Jaký je převis? Mgr. Šerák – Evidují cca 80 žádostí. 
Ing. Pechová - Jaký je systém přijímání klientů? Mgr. Šerák – je nastavený systém bodového 
hodnocení (např. jestli je člověk ze Žďáru, využívá pečovatelské služby, zdravotní stav)  
Ing. Petr – Jestli se stane, že si službu nemůže klient dovolit? – Ano, klientům musí zůstat  
15 % jejich příjmu, pomohou klientovi vyřídit příspěvek na péči, spolupracují s rodinami a 
využívají dotací. 
Ing. Technik – Jak se rozděluje příspěvek města pro jednotlivé instituce? Mgr. Šerák – Podle 
výše příjmů a získaných dotací se úměrně sníží příspěvek města. 
RNDr. Milička – Jaká je účast v zařízení denním centru pro děti? Mgr. Šerák - Průměrně je 
10 klientů, za měsíc se vystřídá 30 dětí. Zaměstnanci poradí s přípravou do školy, 
s domácími úkoly, děti se mohou svěřit se starostmi apod. Služba je zdarma, děti mohou 
přijít a odejít, kdy chtějí.  
Ing. Technik – Zda si ve službě domácí ošetřovatelská péče nekonkurují s Charitou? Mgr. 
Šerák - Služba je hrazena z veřejného pojištění, Sociální služby mají uzavřené smlouvy 
s VZP a ČPZP, Charita s jinými pojišťovnami - přeposílají si klienty navzájem.  
p. Filipenský – Jak se daří udržet a získávat zaměstnance? Mgr. Šerák – Na domově se 
zvláštním režimem měli fluktuaci, zde jsou na tom klienti nejhůř. Finanční podmínky jsou 
podprůměrné, platy tabulkové, doplácí se do zaručené mzdy. Probírali situaci na radě města, 
pokusí se navýšit platy pečovatelů o 5 %.   
 
Ing. Klement – V rámci diskusí s Krajem Vysočina se podařilo navýšit službu Senior 
penzionu ze 40 lůžek na 100 lůžek. Při prodeji budovy na Komenského 8 Krajem Vysočina 
město požadovalo využití pro tuto službu. Budova je majetkoprávně již vyřešena, službu 
bude provozovat Seniorholding. Poslední známý termín pro zahájení je konec roku 2018. 
Měli by převzít kapacitu našich 40 klientů a i naše zaměstnance a měl by zaměstnat více lidí 
úměrně počtu klientů.  
 
Ing. Stoček – Na zastupitelstvu byla dotknuta otázka stížností, které byly podány na město a 
byly i s odpověďmi předány zastupitelům. Zda se k tomu chce ředitel vyjádřit? Mgr. Šerák - 
Jednalo se o dvě stížnosti. Souvisely s personálními změnami a přesuny na organizaci.  
 
Stoček poděkoval řediteli za poskytnuté informace. Promítnutá prezentace bude zaslána 
členům kontrolního výboru. 
 
2. Informace k dotazu z minulého zasedání k systému vyvěšování a zveřejňování 

smluv 

Na minulém zasedání byl položen dotaz k vyřešení pozdního vyvěšení smlouvy na zeleň 
v registru smluv. Zda se jednalo o ojedinělé pochybení, nebo bylo zavedeno nějaké 
systémové opatření, které by chybám zabránilo. Úkolem bylo zjistit informace o systému 
vyvěšování a zveřejňování smluv, zda existuje workflow, v jakých bodech se má postupovat, 
a kdo to kontroluje.  
Informaci přednesl tajemník MěÚ Ing. Havlík. Jednalo se o pochybení jednoho člověka, kdy 
smlouva byla vyvěšena jen v interním informačním systému evidence smluv. Pozdě 
zveřejněnou smlouvu již nelze v registru opravit, neplatí pro ni pravidlo o neplatnosti 
smlouvy, které bude účinné od 1. 7. 2017. Pochybění bylo řešeno v rovině pracovněprávní.  
Městský úřad provedl kontrolu všech zveřejněných smluv. Problémem je zveřejňování smluv 
v registru na základě pravidel transparentnosti (smlouvy do 50 tisíc Kč a smlouvy uzavřené s 
fyzickými osobami). Tyto smlouvy do registru smluv nepatří. Na internetu již existují 
programy, hlídače smluv, které kontrolují údaje v registru smluv a sledují chyby ve 
zveřejnění. V rejstříku smluv musí dojít ke ztotožnění stran podle různých rejstříků a to u 



 
 
fyzických osob nelze provést. Dále např. při zveřejnění smlouvy v registru druhou stranou 
město nemůže opravovat záznam, můžeme pouze druhou stranu upomínat o opravu chyby v 
rejstříku.  
Koncem roku byl u příspěvkových organizací implementován modul pro zveřejnění smluv 
v registru rozšířením jejich informačního systému pro řízení. Město požadovalo po dodavateli 
našeho ekonomického systému pro evidenci smluv, aby software rozšířil o modul pro 
zveřejnění smluv v registru a kontrolu. V současnosti probíhá instalace testovací verze, na 
květen je naplánováno školení. Do 30. 6. bude modul do našeho programu implementován. 
Existuje také možnost, že by nový modul smlouvy zveřejněné podle zásad transparentnosti 
přefiltroval do jiného úložiště než je registr smluv, dosud jinou možnost nemáme.  
Byla vydána směrnice ke zveřejňování smluv (určuje povinnosti a odpovědnosti). 
V rámci diskuze byly řešeny otázky nemožnosti programem vyloučit lidskou chybu, kontrola 
práce nadřízenými vedoucími, hmotné odpovědnosti a zda byla ovlivněna pozice města při 
vyjednávání kvůli registru smluv. 
Ing. Stoček poděkoval panu tajemníkovi za podané informace.   
 
3. Diskuse, různé 
 
Termín příštího zasedání kontrolního výboru byl stanoven na středu 24. 5. 2017 v 17:00, 
téma bude stanoveno dodatečně. Ing. Petr sdělil informaci, že předal předsedovi kontrolního 
výboru svou rezignaci na člena KV z pracovních důvodů. Členové KV mu poděkovali za práci 
pro kontrolní výbor.  
 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 21. 4. 2017 

 

                     Ing. Petr Stoček v. r.        
                               člen kontrolního výboru  

Zapsala: Ing. Bořilová 

 


