
Zápis č. 7/2019 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 12. 6. 2019 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Přítomni:  Ing. Vladimír Novotný, p. Jiří Bidmon, p. Vít Filipenský, Ing. Miroslav Keller,              
  Ing. Jaroslav Kovačka, JUDr. Miloš Jirman, p. Michal Hubert Zrůst MSc., MBA   
Omluveni: Ing. Irena Pechová, p. Miroslav Stehno, Ing. Petr Stoček, Ing. Zuzana Šánová,          
Hosté:  Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka 
  Ing. Dana Wurzelová, vedoucí OKS 
 
Program jednání: 
1. Vyhodnocení zimní údržby 
2. Diskuse, různé 
 
Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 18:15 h 

 
Předseda kontrolního výboru přivítal členy kontrolního výboru a hosty. Byl odsouhlasen zápis 
z minulého zasedání, připomínky nebyly vzneseny. Byl schválen program zasedání.  
 
1. Vyhodnocení zimní údržby 
Předseda poděkoval Ing. Wurzelové za materiál k vyhodnocení zimní údržby, který projednávala 
rada města, a jeho doplnění.  
Ing. Wurzelová shrnula zhodnocení zimní údržby dle předaných materiálů. První část obsahuje 
čísla vyhodnocující zimní údržbu (vyhodnocení služeb – fakturace dle dodavatelů, ujeté km dle 
GPS, tuny spotřebovaného posypového materiálu). Posuzováno bylo pouze, co zadával odbor 
komunálních služeb (ne veřejně prospěšné práce, údržba u škol, hřbitovů). V roce 2019, za první 
část sezony, již bylo čerpáno 6,8 mil. Kč. V předchozích obdobích to bylo méně než polovina za 
celý rok. Trvalá smlouva je uzavřena s Ing. Josefem Pitkou, Krajskou správou a údržbou silnic 
Vysočiny a Agroslužbami Žďár nad Sázavou na údržbu místních částí. Objednávali i další externí 
firmy, které již nebyly zapojeny do zimní údržby. Poděkování patří všem, kteří se do údržby 
zapojili. Doplňující materiál shrnuje, co dle odboru funguje a nefunguje (zhodnocení podmínek 
v rámci stávající smlouvy, vynutitelnost a kontrolovatelnost dle smlouvy, možnosti návrhů na 
úpravu smlouvy a úpravy plánu zimní údržby). Bylo uskutečněno jednání s dodavatelem 
k vyhodnocení zimní údržby letošní sezóny, kde byly zvažovány návrhy úprav se snahou o 
jasnější zadání (např. upřesnění spotřeb posypu v jednotlivých činnostech). Diskutovalo se nad 
posílením dispečerské služby. Cílem je přesunout dispečerskou a organizační část na 
dodavatele. Dalším projednávaným bodem bylo lepší zajištění průjezdnosti techniky.  
Ing. Novotný – V materiálu nenašel porovnání inertu a soli s minulými obdobími. Zda existuje 
srovnání? – Vedoucí srovnávala předpokládanou nebo obvyklou spotřebu dle zadávacích 
podmínek (předpokládáno tisíc tun odpadu v jiném rozdělení).  
Ing. Novotný – Zda byla udělena nějaká pokuta za prodlevu. – Nebyla. Lze vytknout případné 
nedostatky, je vymezený čas na nápravu. Vazba na plán zimní údržby. 
p. Bidmon – Zda je kilometrická sazba přínosem, upozorňováno bylo na jízdy se zvednutou 
radlicí. – Vše má své plusy a mínusy. Klíčem je smlouva, hradí se za ošetřený km, přejezdy se 
nezapočítávají. Lze sledovat, kde stroje projely, což je výhodou oproti hodinové sazbě. 
Ing. Kovačka – Na předchozích zasedáních zazněla myšlenka malých technických služeb, zda se 
od toho opustilo.  
Ing. Řezníčková – Neopustilo. Chceme postupně vyzkoušet určitou variantu údržby chodníků. 
Jde o variabilitu. 
 
Dále se diskutovalo množství úrazů a neochota pojišťoven hradit pojistné plnění. Pojišťovny 
zkoumají, zda město plní své povinnosti. Pokud jsou k dispozici doklady, že je dodržován plán 
zimní údržby, tak nechce platit. Konečné rozhodnutí je na pojišťovně, i když jí město předá 
informaci, že souhlasí s úhradou. Diskutovala se nutnost přepracovat plán zimní údržby, 
zapracování „kalamitního“ nebo obdobného stavu, možnost zřízení „štábu zimní údržby“ a jeho 
operativnost. Byla diskutována i otázka případného vypovězení smlouvy.  



 
Usnesení č. 1/7/2019 
Kontrolní výbor bere na vědomí vyhodnocení zimní údržby a doporučuje úpravu plánu 
zimní údržby a stávající smlouvy dle připomínek uvedených v zápisu z jednání ze dne 22. 
5. 2019 a v souladu s doporučením kontrolního výboru ze dne 29. 1. 2019. V případě 
nedohody doporučuje kontrolní výbor zvážit výpověď smlouvy a přípravu nové veřejné 
zakázky. 
Hlasování:  Pro 7 Proti 0   Zdržel se 0 
 
 
2. Diskuse, různé 
 
Termín příštího zasedání kontrolního výboru byl stanovený na úterý 24. 9. 2019 od 17:00 h. 
Téma – kontrola hospodaření PO Kultura (přizvána ředitelka příspěvkové organizace).  
Předseda požádal členy kontrolního výboru, aby v termínu do konce července zaslali tajemnici 
případné návrhy na kontrolu vybraných usnesení nebo smluv.   
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 17. 6. 2019 
 
 
                             Ing. Vladimír Novotný v. r.  
                       předseda kontrolního výboru  
 
Zapsala: Ing. Bořilová 
 


