
 
 

Zápis č. 22/2018 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se uskutečnilo 
dne 31. 1. 2018 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Přítomni:  Bc. Ladislav Bárta, p. Vít Filipenský, RNDr. Pavel Milička, p. Stanislav Růžička,    
  Bc. Roman Souček, Ing. Petr Stoček, Ing. Radim Technik  
 
Omluven: Ing. Jaroslav Kovačka, Ing. Irena Pechová   
 
Hosté: Ing. Josef Klement, místostarosta 
 
Program jednání: 

1. Dokončení plánu činnosti na rok 2018 
2. Kontrola plnění usnesení ZM 
3. Diskuse, různé 

 
Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 18:40 h 
 
Předseda kontrolního výboru přivítal přítomné členy KV a pana místostarostu. Připomínky k zápisu 
z minulého zasedání ani k navrženému programu nebyly vzneseny. Na minulém zasedání byl 
připomenut požadavek na možnou účast zástupců kontrolního výboru u výběrových řízení. Předsedovi 
již byla nabídnuta účast na výběrovém řízení – elektronické aukci na elektřinu.  
 
1. Dokončení plánu činnosti na rok 2018  
 
Předseda výboru přiblížil náměty ke kontrolní práci definované na minulém zasedání. Témata by se 
měla konkretizovat, případně navrhnout další. U příspěvkových organizací byla navrhována kontrola 
hospodaření, realizované investice, vize do budoucna. Navrženy ke kontrole byly příspěvkové 
organizace Kultura, Poliklinika, případně Knihovna nebo Základní umělecká škola (dotazy k investiční 
akci pořízení koncertního křídla). Zazněly návrhy na předložení hospodaření za uplynulý rok, vize 
organizace, požadavky PO ve vztahu k finančním možnostem města. Místostarosta doporučil zařadit 
jednotlivé organizace na program kontrolního výboru až ve druhém čtvrtletí, protože v prvním čtvrtletí 
dochází k sumarizaci a schvalování výsledků hospodaření za minulý rok. Na minulých zasedáních 
byla prověřena smlouva na sečení, nově zjistit aktuální stav naplňování smlouvy, vynucování 
smluvních podmínek, sankční ustanovení. Dále byly navrženy k prověření smlouvy na údržbu zeleně, 
letní a zimní údržba komunikací. U kontroly dotací bylo diskutováno, zda se tímto tématem rovněž 
nezabývá finanční výbor – námět, zda neuspořádat společné zasedání FV a KV. 
 
Usn. č. 1/22/2018  
Členové kontrolního výboru odsouhlasili plán kontrolní činnosti na rok 2018: 

 kontrola usnesení  

 kontrola příspěvkových organizací  

 dotační programy města, dary města  

 využívání dotací městem  

 kontrola dodržování smluv (odbor komunálních služeb)  
 
Hlasování: Pro 7   Proti 0   Zdržel se 0 
 
Místostarosta představil nově navržený systém pro hodnocení ředitelů školských příspěvkových 
organizací, již byl schválen dokument pro neškolské PO (hodnocení ředitelů dle několika kritérií - vize, 
jednání se zaměstnanci, klienty, dodržování rozpočtu a příspěvku od zřizovatele,…). Dotaz na 
výběrová řízení ředitelů – místostarosta informoval, že v letošním roce bude vyhlášeno na ředitele 2. 
ZŠ a 4. ZŠ, v minulém roce obhájili posty ve výběrovém řízení ředitelé Sportisu a Kultury. 
  
 
 



 
 
2. Kontrola plnění usnesení ZM  
Byla promítnuta Kontrolní tabulka plnění usnesení ZM a filtrovány stavy usnesení „v realizaci“ a 
„zrušené“, komentován aktuální stav. Nebyl podán žádný návrh na předložení plnění některého 
konkrétního usnesení na dalším KV. 
 
 
3. Diskuse, různé 
 
V diskusi zazněl dotaz na aktuální stav pracovněprávního soudního sporu Základní školy ZR, 
Švermova 4. O aktuální situaci informoval místostarosta a p. Filipenský, který se kauzou podrobněji 
zabýval.  
Místostarosta informoval o seminářích, které pořádá město pro obce a příspěvkové organizace 
k otázkám nařízení evropské unie na ochranu osobních údajů (GDPR). Byla iniciována e-petice, aby 
se zákonodárci zastali veřejného sektoru proti vysokým sankcím. 
Jako poslední informace zazněla pozvánka na komentované setkání s obyvateli k obnově zeleně ve 
čtyřech lokalitách, kdy bylo město úspěšné v získání dotace (60 % uznatelných nákladů). První 
setkání se uskuteční 9. února v lokalitě u nádraží. 
 
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 28. 2. od 17:00, tématem bude kontrola 
dodržování smluv (sečení trávy - zhodnocení současného stavu; údržba zeleně, letní i zimní údržba 
komunikací).   
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 5. 2. 2018 

 

                       Bc. Ladislav Bárta v. r.       
                  předseda kontrolního výboru  

Zapsala: Ing. Bořilová 

 


