
 
 

Zápis č. 5/2019 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se uskutečnilo 
dne 23. 4. 2019 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Přítomni:  Ing. Vladimír Novotný, p. Jiří Bidmon, p. Vít Filipenský, Ing. Miroslav Keller, p. Miroslav 
  Stehno, Ing. Petr Stoček, Ing. Zuzana Šánová  
Omluven: JUDr. Miloš Jirman  
Nepřítomni: Ing. Irena Pechová, p. Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Jaroslav Kovačka 
Host:  Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka 
  p. Dana Hrstková, zástupkyně vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
  

Program jednání: 
1. Zimní údržba  
2. Dary města 2018 (vybrané smlouvy odboru ŠKS na kulturní akce)  
3. Usnesení zastupitelstva a rady města (vybrané usnesení odboru ŠKS) 
4. Diskuse, různé 
 
Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 18:00 h 

 
Místopředseda kontrolního výboru Ing. Stoček přivítal členy kontrolního výboru, omluvil pozdější 
příchod předsedy výboru.  
Zasedání bylo zahájeno, byl změněn program zasedání – bod 1 Zimní údržba byl přesunut z důvodu 
nekompletního vyhodnocení zimní údržby 2018/2019 na červnové zasedání výboru. Ing. Dvořák, 
zástupce vedoucí komunálních služeb, podal informaci o aktuálních pracích na hodnocení zimní údržby 
a dalších plánovaných hodnoceních i ve spolupráci s dodavatelem. Po celkovém vyhodnocení zimní 
údržby budou informace výboru poskytnuty.  

 
 
2. Dary města 
 

Členové kontrolního výboru obdrželi 5 darovacích smluv na kulturní akce uzavřené v průběhu roku 
2018, které má v kompetenci odbor školství, kultury a sportu. Ing. Stoček přivítal zástupkyni 
vedoucí odboru ŠKS paní Hrstkovou, aby seznámila se smlouvami a jejich užitím.  
p. Hrstková – U všech darovacích smluv roku 2018 se jednalo o finanční dary. Dary obdrželo 
město od firem a podniků na kulturní akce roku 2018, některé firmy specifikovaly, na které akce má 
být dar použit (ve smlouvě jsou vybrané akce vyjmenovány). U jedné smlouvy byl konkretizován  
účel použití, a to na úhradu honorářů a služeb na kulturní akce 2018. P. Hrstková informovala o 
rozdělení a použití částek jednotlivých smluv na akce města (Filipojakubská noc, Den Žďáru, 
Slavnosti jeřabin, 100 let republiky, Advent). Dary byly použity na honoráře, pronájmy a služby. Na 
Den Žďáru byl rozpočtován včetně prostředků města větší obnos, než byl vyčerpán.  
Ing. Šánová – Pokud by se dary nedočerpaly, lze je použít v dalším roce. – Nelze.  
p. Bidmon – Konkrétní vyjmenování na co byly použity – Největší část jde na honoráře umělců.  
 
Usnesení č. 1/5/2019 
Kontrolní výbor se seznámil s darovacími smlouvami na kulturní akce roku 2018 uzavřené s 
firmami AVE Vysočina s. r. o., ComGate, a. s., Cooper-Standard Automotive Česká republika 
s. r. o., SATT a. s., ŽĎAS, a. s. a konstatuje, že splňují všechny náležitosti včetně užití 
prostředků.  
 
Hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdržel se 0 
 
 
 
 



 

 
3. Usnesení zastupitelstva a rady města (odbor ŠKS) 
 
Ke kontrole bylo na minulém zasedání vybráno usnesení ZM č. 26/2018/ŠKS/6 ze dne 8. 2. 2018 – 
schválení Veřejnoprávní smlouvy se spolkem SE.S.TA z. s. v upraveném znění – dotace 
zastupitelstva města. Členům výboru byla zaslána uzavřená smlouva se spolkem SE.S.TA č. 
ŠKS/VPS/00017/2018 na poskytnutí dotace.   
p. Hrstková informovala, že poskytnutá dotace ve výši 400 tis. Kč byla účelově vázána na provoz 
Expozice barokního umění ze sbírek NG Praha a Muzea nové generace. Uznatelnými náklady jsou 
provozní energie (elektrická energie, plyn, voda), pojištění exponátů umístěných v Expozici baroka 
a Muzea nové generace, náklady na úklid prostor, zabezpečovací služby (elektronické 
zabezpečení objektu a vystavených exponátů). Příjemce předložil závěrečné vyúčtování akce dne 
14. 3. 2019. Byly předloženy kopie dokladů na spotřebu elektrické energie (faktury + výpisy z účtu) 
a doklady na střežení objektu a pojištění. Vyúčtování akce bylo na celkovou částku 538 600 Kč.  
 
Usnesení č. 2/5/2019 
Kontrolní výbor se seznámil se smlouvou na poskytnutí dotace a vyúčtováním předloženým 
příjemcem a konstatuje, že vyúčtování bylo předloženo ve stanoveném termínu do 31. 3. 
2019 a obsahuje požadované doklady (faktury a výpisy z účtu).  
 
Hlasování:  Pro 7 Proti 0  Zdržel se 0 
 
 
4. Různé 
 
Mgr. Řezníčková na vyžádání sdělila aktuální informace z rady města – Bylo projednáváno 
hospodaření příspěvkových organizací a hodnocení ředitelů, vyhlášení podlimitní veřejné zakázky 
přírodní zahrady, zadávací řízení na dopravní telematiku, ocenění a dar Martině Sáblíkové. 
Podklady ke schvalování na radě jsou následně veřejně dostupné na internetu. Dále 
místostarostka informovala o bodovém hodnocení operačního programu Jihovýchod NUTS 2 od 
roku 2021. Město bude hodnoceno nižšími body s nižším procentním podílem dotace. Bude snaha 
v posledních dvou letech o získání co nejvíce dotací s podílem 95 %. 
 
Na příští zasedání bude přizván ředitel PO Active – SVČ - kontrola hospodaření PO, dalším 
bodem bude kontrola darovací smlouvy odboru majetkoprávního a kontrola vybraných usnesení 
(odbor majetkoprávní a odbor rozvoje a územního plánování).  
Termín zasedání byl stanoven na úterý 28. 5. 2019 od 17:00 h. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. 4. 2019 
 
 
                          Ing. Vladimír Novotný v. r.  
                   předseda kontrolního výboru  
 
Zapsala: Ing. Bořilová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


