
 
 

Zápis č. 18/2017 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se uskutečnilo 
dne 7. 6. 2017 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 

Přítomni:  Bc. Ladislav Bárta, p. Vít Filipenský, Ing. Jaroslav Kovačka, RNDr. Pavel Milička, Ing. 
Irena Pechová, p. Stanislav Růžička, Bc. Roman Souček, Ing. Petr Stoček, Ing. Radim 
Technik 

Omluveni: - 
Hosté: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 
 Ing. Josef Klement, místostarosta města 
 Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru komunálních služeb 
 
Program jednání: 

1. Veřejná zeleň – sečení trávy – aktuální stav, kontrolní činnost, nápravná opatření 

2. Využívání dotací ze strany města  

3. Diskuse, různé 

 

Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 20:00 h 
 
Předseda kontrolního výboru zahájil zasedání. Přivítal nově zvolené členy kontrolního výboru Ing. 
Jaroslava Kovačku a pana Stanislava Růžičku za členy KV, kteří na své funkce rezignovali. Přivítal 
starostu, místostarostu a vedoucí odboru komunálních služeb. Dále poděkoval Ing. Stočkovi, který ho 
zastoupil ve vedení výboru v době předsedovi nepřítomnosti.  
 
1. Veřejná zeleň – sečení trávy, aktuální stav, kontrolní činnost, nápravná opatření  
 
Téma veřejná zeleň bylo stanoveno vzhledem k aktuální situaci, hojným diskusím na sociálních sítí a 
dotazovně, dotazům spoluobčanů, jak stav veřejné zeleně bude řešit kontrolní výbor. Místostarosta 
uvedl, že nejsou spokojeni se stavem sečení veřejné zeleně a podnikají spolu s komunálními službami 
veškeré kroky, které by vedly k nápravě, nebo měli jiné řešení. V minulosti se pracovalo s jinými 
finančními prostředky, ale nedávají do rovnítka kvalitu a cenu, vždy chtějí zachovat požadovanou 
kvalitu služeb. 
Starosta – Nejsme spokojeni s nasazenými kapacitami při sečení, opakovaně žádáme o jejich 
posílení. Smlouva má nástroje, se kterými se dá pracovat, aby problém nepřetrvával. 
 
Bc. Bárta předal slovo vedoucí odboru komunálních služeb. Ing. Wurzelová konstatovala, že nejsou 
spokojeni se stavem veřejné zeleně. Postupují dle uzavřené smlouvy. Je stanovený orientační 
harmonogram, kdy mají být seče dokončeny, dle jednotlivých intenzit sečení. Bylo uskutečněno 
několik jednání s firmou, kde byli, a to i písemně, upozorněni na vady plnění, byla doporučena úprava 
organizace prací a navržena výpomoc při ručních pracích pracovníky města. OKS provádí kontrolu 
firmou odváděných prací, dodržování dílčích termínů a kvality. Využívají možností smlouvy 
k odstranění nedostatků. Nedostatky byly v termínu odstraněny, proto dosud nebyly využity sankční 
mechanismy ze smlouvy. Jsou stanovovány dílčí termíny a byl stanoven termín 15. 6. pro dokončení 
druhých sečí u I. a II. intenzity třídy a prvních sečí u ostatních, vyjma ruderálních ploch, které by měly 
být dokončeny do konce června. Hrazeno je dle skutečně provedené práce. Informovali a znovu 
budou informovat radu města o aktuálním stavu. Vedoucí seznámila s různými variantami dalšího 
postupu řešení situace. 
 
Dotazy členů kontrolního výboru směřovaly na stav posečených ploch, kdy budou neposečené plochy 
posekány, na tvorbu harmonogramu jednotlivých sečí, jeho úpravu a způsob ukládání posečené trávy. 
Srovnávány byly kapacitní možnosti dodavatelské firmy (počty používaných strojů a pracovníků), 
dotazy na odbornou způsobilost firmy. Členy kontrolního výboru byla probírána jednotlivá smluvní 
ustanovení, k vedoucí odboru směřovaly návrhy/doporučení na možnost využití některých ustanovení 
ve smlouvě a jejich ověření právním oddělení. Řešeny byly reklamační postupy, sankční ujednání ve 
smlouvě. Kontrolní výbor opětovně diskutoval podmínky výběrového řízení a dodržení zákonných 
možností.   



 
 
 
Kontrolní výbor přijal usnesení 
 
Usnesení č. 01/18/2017 
 
Kontrolní výbor deklaruje, že není spokojen se způsobem sečení, seznámil se s postupem úřadu ve 
vztahu k plnění smlouvy. 
Kontrolní výbor doporučuje uplatnit reklamační a sankční mechanismy plynoucí ze smlouvy. 
Kontrolní výbor doporučuje pro příští smlouvy města v obecném náhledu uplatňovat instrumenty 
jistina, zápočet sankcí, sankce pro silové odstoupení od smlouvy. 

Pro 9          Proti 0         Zdržel se 0 

 
Předseda poděkoval vedoucí odboru komunální služeb za podané informace. 
 
 
2. Využívání dotací ze strany města.  
Stanovené téma vyplývá z plánu kontrolní činnosti výboru. Členové obdrželi podrobný přehled akcí a 
podaných žádostí o dotace, připravený pracovníky MěÚ. Podívat se, jak město využívá dotační 
možnosti a kolik toho financuje ze svých prostředků, zda se na některou akci podíváme podrobněji. 

Dotazy zazněly na využívání dotačních příležitostí, jejich provázanost se Strategickým plánem, 
stanovení časového harmonogramu, připravenost využít dotační příležitosti, jak jsou stanoveny 
kompetence a odpovědnosti v rámci úřadu. Místostarosta seznámil členy kontrolního výboru s prací 
projektového koordinátora, který pracuje se Strategickým plánem rozvoje města. Slučuje a zaštiťuje 
všechny činnosti, pravidelně informuje o stavech projektů. V oblasti sociální spolupracuje Ing. 
Navrátilová s Agenturou sociálního začleňování, v oblasti vzdělávání Ing. Půžová (systém Místních 
akčních skupin), na odboru rozvoje Ing. Vráblová, a další.  
 
3. Diskuse, různé 
V závěru místostarosta Klement poprosil členy kontrolního výboru, aby bylo vždy na zasedání staveno 
téma pro příští zasedání. Pro dnešní zasedání bylo téma stanoveno v týdenním předstihu, materiál 
nebyl jednoduchý na zpracování, bylo málo časového prostoru.   
 
Termín příštího zasedání kontrolního výboru byl stanoven na středu 6. 9. 2017 v 17:00, téma bylo 
stanoveno pokračování bodu 2 - Využívání dotací ze strany města. Na jednání bude přizván Ing. Jan 
Prokop, projektový koordinátor (systém vyhledávání a uplatňování dotací, strategický plán a akční 
plán k nahlédnutí). 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13. 6. 2017 

 

                         Bc. Ladislav Bárta          
                předseda kontrolního výboru  

Zapsala: Ing. Bořilová 

 


