
 
 

Zápis č. 24/2018 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se uskutečnilo 
dne 18. 4. 2018 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Přítomni:  Bc. Ladislav Bárta, p. Vít Filipenský, Ing. Jaroslav Kovačka, RNDr. Pavel Milička,  
  Ing. Irena Pechová, Ing. Petr Stoček, Ing. Radim Technik  
Nepřítomni: Bc. Roman Souček, p. Stanislav Růžička 
Hosté: Ing. Josef Klement, místostarosta  
 Ing. Jan Prokop, projektový koordinátor 
 Mgr. Blanka Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
 
Program jednání: 

1. Využívání dotací 
2. Poskytování dotací 
3. Diskuse, různé 

 
Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 19:15 h 
 
Předseda kontrolního výboru přivítal přítomné členy, pana místostarostu. Připomínky k zápisu 
z minulého zasedání ani k navrženému programu nebyly vzneseny.  
 
1. Využívání dotací městem 

 
Ing. Prokop, projektový koordinátor města, informoval členy o jednotlivých v současnosti podaných 
žádostech, o  přidělených dotacích, jejichž projekty jsou v realizaci a dále s projekty, na které město 
v minulosti obdrželo dotace a jsou aktuálně v udržitelnosti.   
Žádosti, které má město aktuálně podané (fáze rozhodování o přidělení či nepřidělení dotace), 
jsou např. rozvoj cyklodopravy (soubor cyklostezek), zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy 
(ZR – Stržanov), IT projekt na jednotný informační systém z IROP, 4 žádosti na úpravu zahrad (2 x 
MŠ, 4. ZŠ a 5. ZŠ), modernizace odborných učeben 2. ZŠ, naučná stezka kolem Vetelských rybníků. 
Průběžně po celý rok se podávají žádosti do Fondu Vysočina nebo Kraje Vysočina např. oprava 
cyklostezky za kulturním domem, zlepšení ekologické výchovy, připravují se projekty do Podpory 
prorodinné politiky, Investujeme v sociálních službách, Regionální kultury a další.  
Projekty, pro které se připravuje žádost nebo projektová dokumentace, jsou např. dopravní 
telematika, rekonstrukce naučné stezky pod Zelenou horou, s PO Kultura modernizace Kina Vysočina, 
zateplení svobodáren č. 4 a 5.  
Realizovány jsou projekty např. koncept Smart city + generel komunikací + pasport komunikací, 
revitalizace lokalit zeleně, rekonstrukce Vodárny, kompostéry z OPŽP, nákup nákladního 
elektromobilu, revitalizace lokality pod Zelenou horou (na ul. Lesní a Polní), energetické úspory 
svobodáren č. 3 a 7, revitalizace místní části Stržanov, revitalizace sportovní zóny (zázemí fotbalu a 
tenisu).  
Projekty v udržitelnosti jsou rekonstrukce náměstí, modernizace interiéru Kina Vysočina, 
rekonstrukce regionálního muzea, rekreační oblast Pilák. 
 
RNDr. Milička – Navrhoval vytvořit přehled dotací za 10 posledních let v rozlišení dle typu dotace, 
který by byl přístupný i pro veřejnost. A dále, zda by nebylo možné nabídnout seminář k základním 
informacím o dotacích? Ing. Prokop – MěÚ informuje spolky, neziskové organizace o dotačních 
příležitostech (např. Kraj Vysočina, ministerstva). Oblast dotací je široká, seminářů by muselo být 
desítky, aby obdrželi základní informaci o různých dotačních možnostech (kde se čerpá, kolik se dá 
získat, na co se dá žádat apod.). 
Ing. Stoček – Informoval o složité situaci, kdy sportovní kluby mohou žádat o dotace na investice do 
svého majetku. V ZR vlastní svůj majetek sportovní organizace Orel, SKP Unitop, TJ Sokol, TJ Žďár, 
90 % ostatních sportovišť je v majetku města. Tyto objekty jsou z poloviny minulého století a bez 
zásadních investic. Ing. Prokop doplnil, že se jedná o mnohamilionové investice, přičemž dotace jsou 
většinou vypláceny ex post a spolky si to nemohou dovolit zainvestovat z vlastních zdrojů.  



 
 
p. Filipenský – Navrhl doplnit přehled projektů, který byl prezentován Ing. Prokopem o projekty, které 
jsou vhodné pro žádost o dotaci a jsou k ní cíleny a o investice, které hledají příležitosti. Mělo by být 
následně zřejmé, které investici město dá přednost. 
RNDr. Milička – Chtěl jen informaci pro veřejnost, jak je město v projektech úspěšné, ne rozsáhlé 
informace, které se nebudou číst. Ing. Prokop vidí možný problém s přehledem, kdy informace budou 
pouze zobrazovat, co je realizované, ale nebude z toho zřejmé, že na některé aktivity nebo 
z některých dotačních programů nemá město možnost čerpat.  
p. Filipenský – Souhlasí s poradenstvím města. Vzhledem k pestrosti dotací není školení vhodná 
forma poskytnutí informací. Přestože město nemá reálně kapacitu, měl by koordinátor tazateli 
poskytnout základní dotační zacílení ke konkrétní záležitosti. Cílem je zvýšit absorpci dotací pro Žďár 
nad Sázavou prostřednictvím organizací, které mají potenciál čerpat. Město by mělo dát najevo, že 
subjekty mohou vznést dotaz (poskytnout know-how – nasměrovat určitou činnost do operačních 
programů). Ing. Prokop – V současné době poskytuje pouze základní informaci (cca 10 min), kde je to 
možné (různé typy organizací, příležitostí). Z časových důvodů nelze podávat podrobné informace + 
časová příprava.  
Ing. Klement – Malé oddíly jsou odkázány na regionální politiku města nebo kraje. Velké oddíly 
znalosti o dotačních příležitostech mají. Povrchní informování by bylo následně pro oddíly poloviční 
šancí na získání dotace.   
p. Filipenský – Předpokládal pouze poskytnout základní informace, další si organizace musí ověřit 
sama. Dále se dotazoval, zda má Ing. Prokop čas na rešeršní činnost - vyhledávání uplatnitelných 
dotací do investičního plánu, informování vedení o nich. Ing. Prokop -  Nemá prostor na řešeršní 
činnost v uvedeném rozsahu. Veškeré plány, aktivity, které se realizují v horizontu dvou let, prošly 
základní analýzou, zda lze nebo nelze získat dotaci (nárokované investice 2018, projekty v přípravě 
2019). 
Bc. Bárta – Poslední akční plán města je i na stránkách města včetně Strategie rozvoje města. 
Základní informace jsou zde sumarizovány v jednoduché tabulce. Složitější by bylo zahrnout i subjekty 
mimo město.  
Ing. Klement – Doplnil, že strategický plán je dlouhodobý, poslední krátkodobý akční plán je 
aktualizován k 31. 3. 2018, říká priority a čerpání, snaží se cílit na jednotlivé projekty.  
p. Filipenský – Upozornil, že jsou poslední dva roky, kdy bude moci ČR čerpat velkou sumu finančních 
prostředků ze strukturálních fondů EU.  Projektový koordinátor by měl mít vymezený čas na cyklickou 
rešeršní činnost vývoje dotací. Město by mělo mít příležitost posoudit, zda přehodnotí priority akčního 
plánu v závislosti na vývoji dotačních priorit státu a finančních alokací jednotlivých dotačních kapitol a 
zvážit, zda nově vznikající dotační příležitosti nezařadí do priorit akčního plánu ve formě vhodných 
projektů. Nemyslí tím v žádném případě využívat dotace za každou cenu. 
Ing. Stoček – Považuje za ztrátu času referenta, když budeme mít hodně informací o záležitostech, 
které nebudeme realizovat. Prioritou je hledat dotační programy na to, co je v akčním plánu. 
Ing. Kovačka – Chybí mu propojení s realizací – výběrová řízení by měla být plánována s dostatečným 
předstihem ideálně do zimních měsíců (možnost výběru z více dodavatelů, výhodná cena). Ing. 
Klement - Informoval o zakázce na sportoviště a důvodech výběrového řízení až v jarních měsících.  
Bc. Bárta – V září u stejného tématu diskutovali, zda by se dalo do náplní ředitelů PO, aby vyhledávali 
dotační příležitosti. Ing. Klement – Je začleněno v rámci hodnocení ředitelů. 
p. Filipenský – Zda si město zpracovává všechny dotace interně, kolik lidí má město na zpracování 
dotací. Ing. Prokop – Žádost na informační technologie zpracovávala externí odborná firma, ostatní 
žádosti se zpracovávaly na MěÚ. Žádosti na malé dotace z Fondu Vysočiny se zpracovávají na 
odborech, dále kromě něj jsou na MěÚ další tři lidé (na odboru sociálním, odboru rozvoje a UP, 
speciální pracovník pro MAP II).  
Ing. Klement – Doplnil, že na nadlimitní zakázku na dopravce byla najmuta externí právní agentura. 
Předseda ukončil diskusi a poděkoval za podané informace. 
 
2. Dotační programy města  
 
Předseda přivítal vedoucí odboru školství, kultury a sportu, která představí druhé téma dotační 
programy města.  
Mgr. Lučková seznámila členy kontrolního výboru s historií a vývojem dotační (v minulosti grantové) 
politiky města od roku 2003. Zásadním zlomem pro udělování dotací byl rok 2015, kdy byl novelizován 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který procesně upravil 



 
 
poskytování dotací. V zastupitelstvu města byly schváleny Zásady pro poskytování dotací. Návrh 
dotačních programů na každý rok projednávají komise, společně s přípravou rozpočtu navrhují i 
objemy. Dotační programy jsou zveřejněny na webových stránkách v zákonné lhůtě 30 dnů předem, 
následně jsou přijímány žádosti. Po ukončení odbor otevře v tříčlenné skupině obálky, zkontroluje 
požadované přílohy a zpracuje tabulku se všemi údaji o žadatelích jako podklad pro komisi. U komise 
pro sport a volný čas probíhá hodnocení ve dvojicích členů komise, kterým jsou přiděleny dvě až tři 
žádosti, body se doplňují do tabulky. Díky bodům je stanovena výše částky, a to je návrh pro 
schválení v radě města (do 50 tis. Kč schvaluje rada města, nad tuto částku zastupitelstvo). Následně 
jsou uzavírány veřejnoprávní smlouvy (na OŠKS zpracováno 111 smluv). V součinnosti s odborem 
finančním je u dotací nad 50 tis. Kč dohodnuto vyplácení na poloviny nebo na třetiny. Ve smlouvách je 
stanovena povinnost závěrečného vyúčtování a další podmínky. Na jednu akci není možné žádat ve 
více programech. Veškeré informace jsou na webu města (zásady, metodika hodnocení, výzvy, 
příjemci dotací,…). Prostřednictvím odboru školství, kultury a sportu se v dotačních programech r. 
2018 rozdělilo 7,5 mil. Kč. Na MěÚ jsou další garanti dotačních programů, a to odbor sociální, odbor 
rozvoje a UP nebo oddělení projektů a marketingu. V současné době jsou vyhlášeny 2 dotační 
programy, které nejsou vyhlašovány každoročně - Ediční činnost, Prezentace ZR v zahraničí. Odbor 
školství, kultury a sportu kontroluje správnost předloženého závěrečného vyúčtování.  
Ing. Bořilová - Kontrolní oddělení provádí následné veřejnosprávní kontroly na místě u příjemce 
dotace. V loňském roce se oddělení zaměřilo na větší příjemce dotace, v rámci jedné kontroly jsou 
prověřeny všechny dotační tituly, které subjekt za kontrolované období obdrží. Může se kontrolovat 
více období zpětně.   
Ing. Klement – Doplnil, že z bývalého grantového programu Volný čas byly vyčleněny specifické 
organizace, kluby a byl vytvořen Dotační program Spolková činnost (garant odbor sociální). Dále byl 
od roku 2015 vytvořen dotační program Uvolnění zastupitelé, který je vyhlašován ve dvou kolech. 
K sportovním dotacím upřesnil, že navrhovaná částka je krácena koeficientem, aby objem přidělených 
prostředků dotačního programu byl rozdělen mezi všechny žadatele, kteří splňují podmínky.  
Bc. Bárta – Jedním z kritérií pro bodové hodnocení žádosti je naplnění rozpočtu v předchozím období 
dle závěrečného vyúčtování (zvýhodněna reálnost rozpočtu).  
 
Předseda poděkoval Mgr. Lučkové za přednesené téma.  
 
Členové kontrolního výboru vzali poskytnuté informace z obou témat na vědomí.  
 
 
3. Diskuse, různé 
Příští termíny pro zasedání kontrolního výboru byly stanoveny na středy 23. 5. 2018 a 27. 6. 2018 
vždy od 17:00 h. Tématem příštího zasedání bude příspěvková organizace Poliklinika Žďár nad 
Sázavou (ekonomická stránka, výhled do budoucna, data k omezení pohotovosti). 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. 4. 2018 

 

                       Bc. Ladislav Bárta v. r.        
                  předseda kontrolního výboru  

Zapsala: Ing. Bořilová 

 


