
Zápis č. 14/2020 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 16. 6. 2020 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. Irena Pechová, Ing. Petr 
  Stoček 
Nepřítomni: p. Miroslav Stehno, Ing Zuzana Šánová, p. Michal Hubert Zrůst, MSc 
Hosté:  Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka 
  Mgr. Václav Šerák, ředitel PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
 
Předseda kontrolního výboru přivítal členy kontrolního výboru a hosty. Předseda konstatoval, 
že je výbor usnášeníschopný. Byl odsouhlasen zápis z minulého zasedání a program 
zasedání.  
 
Program jednání: 
1. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou  
2. Diskuse, různé 
 
1. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad  
Sázavou  
 
V úvodu ředitel příspěvkové organizace na základě dotazů informoval o průběhu a aktuální 
situaci na organizaci s ohledem na nouzový stav. Aktuálně platí omezený režim návštěv v počtu 
osob i časově, je měřena teplota, návštěva podepisuje prohlášení o bezinfekčnosti, musí mít 
roušku, ideálně využít venkovní prostory, ve vícelůžkových pokojích odděleni zástěnou. Postupně 
se začínají rozbíhat akce pro klienty. Co se týče financí, organizace podala žádost na vyhlášenou 
výzvu MPSV na odměny zaměstnanců (cca 3 mil. Kč). Ubyly tržby za denní stacionář, 
zaměstnance využili na posílení v jiných službách. Organizace nakupovala dezinfekci, roušky, 
opět budou žádat o dotaci.  
K hospodaření organizace ředitel uvedl, že se podařilo navýšit příjmy od zdravotních pojišťoven, 
a to změnou systému vykazování na základě auditu asociace poskytovatelů soc. služeb 
(navýšení cca o 2 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že jsou v podnájmu, velké investice řeší zřizovatel. 
Organizace v rámci projektu získala „sociální automobil“, dále je např. podaná žádost na projekt 
auta pro vozíčkáře. Plánovali revitalizaci zahrady domu klidného stáří, kterou musí investičně 
zajišťovat město. Organizace má 132 zaměstnanců, 7 registrovaných služeb a jedno nestátní 
zařízení. Pobytové služby jsou Dům klidného stáří, Seniorpenzion, Azylová ubytovna pro muže. 
Organizace má velkou pečovatelskou službu (3 domy na Libušíně a 1 dům na ulici Haškova). U 
mateřské školy Vláček je denní stacionář. Dále poskytuje služby terénní program, domácí péče a 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  
 
Ing. Novotný – Zda jsou zapojeni do projektů paliativní péče - Nejsou.  
Ing. Řezníčková – Doplnila, že z iniciativy Domu klidného stáří budou nově poskytovat 
odlehčovací službu. 
p. Filipenský – Dotaz na počty žádostí – Na pobytový domov je 180 žádostí, čeká se 1,5 až 2 
roky. Akutních žadatelů je cca 40, protože si klienti podají žádost, ale když se uvolní místo, tak 
ještě nechtějí nastoupit.  
Ing. Novotný – Klienti podávají žádosti i ve více zařízeních, proto stav není takový, jak to vyplývá 
z čekacích listů. 
Ředitel informoval, že se má stavět nové zařízení na ulici Okružní místo bývalého učiliště 
s kapacitou 120 lůžek. To je trojnásobek kapacity Seniorpenzionu na Fitu. Jsou ve fázi žádosti o 
stavební povolení. Pronájem Fitu je do roku 2023, do té doby by se mělo postavit nové zařízení a 
celá služba i s klienty se přesune do nového zařízení. Úhrady klientů by měly být stejné, budou 
zařazeni do sítě, což je podmínkou pro získání dotací. Nájem ve Fitu bude ukončen, pokud se 
nevymyslí jiná možnost využití (kapacita 40 klientů). 



JUDr. Jirman – Zda v novém zařízení bude provozovat privátní subjekt nebo vaše organizace? – 
Bude provozovat soukromé zařízení.  
JUDr. Jirman - Co je to za subjekt, zda je představa o skutečných vlastnících? – Jde o 
soukromou firmu, která poskytuje službu po celé republice. Byli se podívat na provoz zařízení 
v Chrudimi a Modřicích.   
Ing. Novotný – Doplnil, že také Telč převedla své zařízení na tuto organizaci, firma je původem 
z Rakouska. 
p. Bidmon – Dotaz na financování - Sociální služby zajistily, že budou zařazeni do sítě 
poskytovatelů sociálních služeb a to znamená, že budou mít dotace. Platby od klientů jsou 
zastropované. 
p. Filipenský – Dotaz na poskytovatele ve Žďáře a jejich portfolio, které služby jsou jedinečné – 
Jedinečný je domov pro seniory, domov se zvláštním režimem. Nízkoprahové zařízení má i 
Charita. Charita má i pečovatelskou službu, která ale jezdí mimo Žďár a domácí péči. Ječmínek 
provozuje domov pro matky s dětmi a má i terénní program.  
p. Filipenský - Co by potřebovali od města – Plánovali revitalizaci zahrady, ale investice města se 
pozastavily. V současné podobě se využívá pouze 40 % zahrady (horní část), ve zbytku je velké 
převýšení.  
Předseda poděkoval panu řediteli za podané informace.  
 

Usnesení č. 1/14/2020 
Kontrolní výbor vzal na vědomí aktuální informace o provozu příspěvkové organizace 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 
Hlasování:  Pro 8 Proti 0   Zdržel se 0 
 

2. Diskuse, různé  
 
Místostarostka Ing. Řezníčková informovala, že bude probíhat výměna a následná skartace 
listinných akcií Sattu. Dotaz na členy kontrolního výboru, zda by měl někdo za kontrolní výbor 
zájem být přítomen této likvidaci akcií. Za kontrolní výbor se zúčastní Ing. Keller, bude 
informován o termínu.  
 
Termín zasedání kontrolního výboru byl stanoven na úterý 25. 8. 2020 a následně na 22. 9. 2020.  
Vzhledem k změně vlastnictví Sattu a přidání nové organizační složky bude přizván k jejímu 
představení a informování o změnách pan místostarosta, který je předsedou představenstva 
Sattu, ředitel Sattu, nový šéf technických služeb a vedoucí odboru komunálních služeb. 
Požadavek na zaslání smlouvy, představení organizační a personální struktury, nakoupené 
zařízení, plán investic, řešení vztahů s městem, nastavování ceníků, přejímání služeb – časový 
harmonogram a princip fungování. 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19. 6. 2020 
 
 
                            Ing. Vladimír Novotný v. r. 
                                    předseda kontrolního výboru  
Zapsala: Ing. Bořilová 
 
 


