
 
 

Zápis č. 4/2019 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se uskutečnilo 
dne 19. 3. 2019 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Přítomni:  Ing. Vladimír Novotný, p. Jiří Bidmon, p. Vít Filipenský, Ing. Miroslav Keller, Ing. Petr 
  Stoček, Ing. Zuzana Šánová  
Omluveni: JUDr. Miloš Jirman, p. Miroslav Stehno, p. Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA,                
  Ing. Jaroslav Kovačka 
Nepřítomna: Ing. Irena Pechová 
  

Program jednání: 
1. Dary města 
2. Usnesení zastupitelstva a rady města 
3. Diskuse, různé 
 
Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 18:40 h 

 
Předseda kontrolního výboru přivítal členy kontrolního výboru. Byl odsouhlasen program zasedání. 
Připomínky k zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny. 
 

1. Dary města 
 

Členové kontrolního výboru obdrželi seznam darovacích smluv uzavřených v průběhu roku 2018 a 
odkazy, kde jsou uveřejněné na webových stránkách. Po diskusi byly ke kontrole vybrány 4 
darovací smlouvy na kulturní akce (Den Žďáru) a 1 smlouva na zajištění rozvoje města. Na příští 
zasedání bude k podání informací přizvána vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Bude 
předložena smlouva, datum schválení v orgánech města, výše, datum přijetí a účel použití daru.  
 
2. Usnesení rady města a zastupitelstva města 
 
Předseda poděkoval Ing. Kellerovi za zaslaný námět ke kontrole usnesení - Program Obnova 
kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb. Zastupitelstvo 8. 2. 2018 usn. 
26/2018/ORÚP/5 schválilo vyhodnocení dotačního programu pro rok 2018. Bude provedena 
kontrola předložených vyúčtování.  
Další náměty předsedy kontrolního výboru:  

- 8. 2. 2018, usn. 26/2018/ŠKS/6 – schválení Veřejnoprávní smlouvy se spolkem SE.S.TA    
z. s.  v upraveném znění – dotace zastupitelstva města, plnění usnesení  

- 8. 2. 2018, usn. č. 26/2018/OP/2 - Prodej pozemků pro řadové rodinné domy v lokalitě ulice 
Barvířská, Klafar, Žďár nad Sázavou – Kontrola splnění usnesení - počet uzavřených 
smluv, zda jsou všechny realizovány, prodány  

- 17. 5. 2018, 28/2018/OP/5 bod j – Uzavření dodatku č. 5 ke Kupní smlouvě a Dodatku č. 1, 
2, 3 a 4 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení př. práva – prodloužení termínu pro vydání 
povolení stavby s Autobazarem VYSOČINA s. r. o. Předmětem dodatku je změna termínu 
pro vydání povolení k provedení stavby, který se prodlužuje nejpozději do 31. 12. 2018 a 
termín pro dokončení stavby zůstává nezměněn s tím, že povolení k trvalému užívání 
stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2021 – kontrola splnění nebo změny termínu.  

Další návrhy nebyly předloženy. 
 
Členy kontrolního výboru byla odsouhlasena kontrola výše uvedených usnesení.  
 
 
 
 
 
 



 

3. Diskuse, různé 

Kontrolní výbor dne 19. 3. 2019 obdržel anonymní dopis, který byl na zasedání otevřen a přečten. 
Jde o stížnost na řízení příspěvkové organizace. Kontrola příspěvkových organizací je zařazena 
v plánu kontrolní činnosti.   

Kontrolní výbor bere na vědomí předložený anonymní dopis. 
 
Ing. Šánová iniciovala diskusi k různé výši odměňování členů výborů zastupitelů a ostatních členů 
– nezastupitelů.   
Předseda upřesnil, že odměňování členů zastupitelstev se řídí nařízením vlády, kde je stanoveno 
rozmezí dle velikostí obcí a nezastupitelé jsou odměňováni dle dohody o provedené práci. V obou 
případech jsou konkrétní částky schváleny v orgánech města.   
 
Ing. Stoček připomenul, že v minulých letech bylo na kontrolním výboru schváleno usnesení, aby 
členům KV byla nabídnuta účast ve výběrových řízeních veřejných zakázek. Bylo realizováno cca 
ve dvou případech.  
p. Filipenský by se přikláněl k předložení zadávací dokumentace před jejím schválením a 
zveřejněním.  
Po diskusi k pravomocem výboru a k možným způsobům přípravy veřejných zakázek byl vznesen 
členy KV požadavek na informaci, jak je realizován proces tvorby a přípravy zadávací 
dokumentace veřejných zakázek. Případně kde je možné zjistit informace o zakázce předtím, než 
je schválena. 
 

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 23. dubna od 17:00 h. Na duben byla stanovena 
kontrola - vyhodnocení zimní údržby, dále budou zařazeny darovací smlouvy města a usnesení 
orgánů města.  
  
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 21. 3. 2019 
 
 
                         Ing. Vladimír Novotný v. r.  
                     předseda kontrolního výboru  
 
Zapsala: Ing. Bořilová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


