
Zápis č. 9/2019 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 22. 10. 2019 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Přítomni:  Ing. Vladimír Novotný, p. Jiří Bidmon, p. Vít Filipenský, JUDr. Miloš Jirman,     
  Ing. Miroslav Keller, Ing. Jaroslav Kovačka, Ing. Petr Stoček, Ing. Zuzana Šánová 
Omluvena: Ing. Irena Pechová 
Nepřítomni: p. Miroslav Stehno, p. Michal Hubert Zrůst, MSc. 
Hosté:  Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka 
  Mgr. Roman Kratochvíl, ředitel PO Knihovna 
 
Program jednání: 
1. Kontrola hospodaření PO Knihovna M. J. Sychry  
2. Kontrola vybraných smluv 
3. Diskuse, různé 
Zahájeno: 17:00 h             Skončeno: 18:45 h 

 
Předseda kontrolního výboru přivítal členy kontrolního výboru a hosty. Byl schválen program 
zasedání.  
 
1. Kontrola hospodaření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry 
 
Členům KV byly zaslány podklady k hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018.           
Mgr. Kratochvíl představil příspěvkovou organizaci Knihovna M. J. Sychry. Organizace je 
pověřenou knihovnou, plní dvě funkce – půjčování knížek a výkon regionálních funkcí. Aktuálně 
vozí knižní fond do 97 malých obecních knihoven v okrese ZR (čtvrtletní, pololetní obměna 
fondu). Základní knižní fond a fond regionálních funkcí jsou odděleny. Provozují i meziknihovní 
výpůjční službu. V knižním fondu mají necelých 200 tisíc položek (knihy, CD, audioknihy, …). 
Snahou je udržovat knižní fond na této úrovni. Knihovna má 15 zaměstnanců, 3 pracovnice na 
výkon regionálních funkcí jsou placeny krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě. Knihovna má 
pobočky na přednádraží a v místní části Stržanov. Mimo půjčování knížek Knihovna pořádá akce 
pro veřejnost (besedy, koncerty, Josefská noc, pasování prvňáčků, dětská představení,…). Má 2 
galerie – Čechův dům, galerie Sychry, udělali průchod na terasy. Postupně klesají počty čtenářů, 
za posledních 10 let knihovna přišla o 500 čtenářů. Naopak akce navštěvuje každoročně více lidí. 
Rozpočet organizace je 11 mil. Kč ročně. Příspěvek od města je 8 280 tis. Kč, z toho převážná 
část jde na platy zaměstnanců (6,3 mil. Kč), od krajské knihovny je příspěvek na platy a nákup 
knih ve výši 1,5 mil. Kč.  
Ředitel dále představil architektonickou soutěž na proměnu vnitřních prostor knihovny (stáří 
regálů je 30 let). Nechtěli jít cestou prosté výměny regálů. Architektonická soutěž se zaplatí 
z financí knihovny (necelých 150 tis. Kč vítězi). Průběžně studii připomínkovali, čekají na 
projektovou dokumentaci, která by mohla sloužit jako zadávací dokumentace a na nacenění. 
Poté se budou domlouvat s městem na možnostech realizace. Spolupracují s projektovým 
koordinátorem, ale zatím v česku neexistuje dotační titul na rekonstrukce knihoven. Projekt by 
měl mít tři hlavní finanční položky - výtah, podlahy a mobiliář. Pokud se projekt zrealizuje, 
knihovna získá multifunkční sál s kapacitou 70 osob, nové dětské oddělení i oddělení dospělého 
čtenáře, dojde k úpravě sociálního zařízení. Členům kontrolního výboru byla představena 
vizualizace architektonického projektu.  
Ing. Novotný - Jde o službu pro město, rozpočet organizace je stabilní ve výši kolem 10 mil. Kč. 
Z pohledu hospodaření není co vytýkat. Dotaz na zkušenosti s programem Croseus (SW nástroj 
pro finanční kontrolu), z počátku bylo kritizováno dvojí zadávání údajů – Ano, pro účetní je to 
zdvojená práce. Knihovna ale nemá takový počet dokladů, jako větší příspěvkové organizace 
(Sportis,…). 
Ing. Šánová – Dotaz na užitek termínovaného vkladu (nízké úročení). Dotaz na nákladovou 
položku úroků, vykázáno 7 tis. Kč. – Aktuálně vklady u banky přehodnocují, termínovaný účet 
budou rušit. Informaci k úrokům doplní.    
Ing. Kovačka – Zda byl architekt omezen nějakou částkou, za kolik se projekt může zrealizovat. – 
Tuto otázku konzultovali, ve výsledku studie nebyla omezena částkou. Pokud bude cena 
realizace vyplývající ze studie vysoká, budou se snažit hledat cestu, kde šetřit.  



Ing. Novotný – Při změnách záleží, jak je dílo vysoutěžené (otázka licencí).   
Mgr. Řezníčková – Výtah a některé další akce se budou realizovat, jen pokud naleznou dotační 
titul (alespoň 50 % podíl).   
JUDr. Jirman – Souhlasí, že se měly nastavit mantinely. Upozornil na soudní spory vzniklé 
z neplacení za studie s předraženou cenou realizace.  
Ing. Stoček – Zda uvažují s etapizací projektu a jestli mají nějaké další požadavky na zřizovatele 
(na provoz, investice). – Realizaci projektu lze rozdělit do více etap (např. zrealizovat výtah, 
rozdělit realizaci na jednotlivá patra, následně může vzniknout multifunkční sál). 
Ing. Šánová – Zda rekonstrukce vyvolá nějaké další opravy (rozvody, elektroinstalace,…) – Ne, 
konzultoval i s pracovníky technické správy budov.   
Ing. Novotný – Požádal o dodatečné informování kontrolního výboru o nacenění projektu dle 
představené studie.  
p. Filipenský – Dotaz na požadavky od města, spolupráci s městem. – Za dobu své působnosti 
nenarazil na překážku.  
 
Usnesení č. 1/9/2019 
Kontrolní výbor vzal poskytnuté informace o příspěvkové organizaci Knihovna M. J. 
Sychry a jejím hospodaření na vědomí.  
Hlasování:  Pro 8 Proti 0   Zdržel se 0 
 
2. Kontrola vybraných smluv  
 
Ke kontrole byla členům výboru předložena smlouva k poskytnutí dotace Kraje Vysočina na 
realizaci projektu „Zalesnění městského lesa ve Žďáře nad Sázavou“.  
Ing. Řezníčková - Projekt zalesnění již byl zrealizován. Žádají o dotace, hlavní zdroje jsou na 
oplocenky. Nedostatek sazenic, využívají se odrostky.  
p. Bidmon - Kdo realizuje sázení.  
Ing. Řezníčková – Město má správce lesa, který vše zajišťuje. Aktuální informaci o stavu 
městských lesů podal i na radě města. Využíváme i projekty založené na dobrovolnictví.   
Proběhla diskuse ke kůrovcové kalamitě, oblasti finanční podpory kraje a státu.  
 
Usnesení č. 2/9/2019 
Kontrolní výbor vzal informace ke kontrolované smlouvě na vědomí. 
Hlasování:  Pro 8 Proti 0   Zdržel se 0 
 
3. Diskuse, různé 
 
Na základě dotazu Ing. Šánové byl diskutován připravovaný integrovaný dopravní systém a 
příspěvek na veřejnou dopravu Kraje Vysočina. Místostarostka uvedla, že vedení se zabývá 
veřejnou hromadnou dopravou (snaha zabránit nerušení spojů). Až bude ve VDV nějaký posun, 
podá informace. 
Místostarostka dále informovala, že po dlouhém vyjednávání se podařilo změnit plán zimní 
údržby (např. množství posypu, jeho kvalita, přeřazení některých ulic do tříd s jinou intenzitou 
údržby), materiál byl projednán v radě města, bude zveřejněn.  
Místostarostka podala informace k dotazu z minulého zasedání k využívání pódia. Pódium bylo 
pořízeno před 3 lety, v minulém roce byl příjem za pronájem 55 tis. Kč, za letošní rok již 60 tis. 
Kč. Pro naše akce je využíváno 5 - 6x ročně, dříve jsme si pódium půjčovali. 
Termín příštího zasedání kontrolního výboru byl stanoven na úterý 26. listopadu od 17.00 h. 
Zvolené téma z minulého zasedání – investiční činnost odboru rozvoje a územního plánování 
(průběh investičních akcí, postupy kontroly výstavby, dodržování plnění termínů, způsoby řešení 
problémů, aktuální investiční akce). Bude přizvána vedoucí odboru rozvoje a územního 
plánování.  
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. 10. 2019 
 
 
                                 Ing. Vladimír Novotný v. r.       
                         předseda kontrolního výboru  
Zapsala: Ing. Bořilová 


