
Zápis č. 16/2020 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 29. 9. 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,   
Omluveni:  Ing. Irena Pechová, p. Miroslav Stehno, Ing. Petr Stoček, Ing. Zuzana Šánová 
Hosté:  Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka,  
  Mgr. Adam Joura, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic 
 
Předseda kontrolního výboru přivítal členy kontrolního výboru a hosty. Předseda konstatoval, 
že je výbor usnášeníschopný, byl odsouhlasen zápis z minulého zasedání. 
  
Program jednání: 
1. Kontrola rekonstrukce ulice Studentská  
2. Usn. ZM č. 13/2020/STA/1 - Pověření kontrolního výboru zastupitelstva města řešením 

případné vzniklé škody z pracovněprávního sporu p. H.H. s PO Základní škola Žďár nad 
Sázavou, Švermova 4 

3. Diskuse, různé 
 

1. Kontrola Rekonstrukce ulice Studentská   
 
V úvodu se členům kontrolního výboru představil nový vedoucí odboru strategického rozvoje 
a investic. Předseda požádal Mgr. Jouru, aby na další zasedání připravil představení vize, 
plánů směřování rozvoje města ZR na dalším zasedání kontrolního výboru. 
 
Rekonstrukce zastávek a komunikace na ulici Studentská probíhá od letošního roku do 
dubna příštího roku. Smlouvou o dílo bylo ošetřeno, že doprava nesmí být omezena více než 
je nutné. Omezení je ale nezbytné k provedení stavby. Snažili se vyjednat částečné 
zpřístupnění, kdykoli to bylo možné, zajíždí MHD. Před začátkem školního roku byly 
zpřístupněny chodníky. Dodavatel se zavázal, že úplné zprůjezdnění a zprůchodnění by 
mělo být do konce roku, zůstanou nějaké práce, které by neměli mít vliv na dopravu. Práce 
byly koordinovány se Svakem, bylo nutné počkat, až bude dokončena jeho část. Vše probíhá 
dle harmonogramu.  
Místostarostka doplnila, že se měnila i kanalizace a vodovod, měli vlastní výběrové řízení.   
Ing. Novotný – Zda se od začátku počítalo s úplnou uzávěrou, zda to nešlo jinak sladit 
s dalšími pracemi ve městě (instalace semaforů). Dotaz na vícepráce. – Ano, uzávěra byla 
plánována jako úplná od počátku do konce roku, pravděpodobně by šlo realizovat i po 
částech, ale akce by trvala déle. V současné době vícenáklady nejsou, komunikace je však 
v poměrně špatném stavu, bude vyžadovat hlubší zásah.  
Místostarostka doplnila informaci, že se zastávky přesouvají v předstihu kvůli stavbě haly, 
což bude investice kraje. Původní zastávky neměly parametry pro hendikepované občany.  
Ing. Voráček – Upozornil, že je potřeba řešit opravu panelové komunikace, která se začala 
využívat jako „objízdná“ trasa.  
Místostarostka – Není to oficiální objízdná trasa, jde o obslužnou komunikaci, průběžně její 
stav sledují a dosypávají zejména po deštích.  
Ing. Kovačka – Připomínka ke špatně zabezpečeným stavbám ve městě (zamezení 
průchodu lidí). Návrh na zveřejnění harmonogramů prací u staveb.   
Místostarostka – Zabezpečení stavby je věcí zhotovitele, máme technický dozor investora, 
lze upozornit zhotovitele na kontrolních dnech. 
Diskutovala se dále délka uzavírky ulice Novoměstské (napojení vysokotlaku plynu).  
 
Předseda poděkoval Mgr. Jourovi za poskytnuté informace.  

 



2. Usn. ZM č. 13/2020/STA/1 - Pověření kontrolního výboru zastupitelstva města 
řešením případné vzniklé škody z pracovněprávního sporu p. H.H. s PO Základní škola 
Žďár nad Sázavou, Švermova 4 
 
Úkol vznikl na základě požadavku rady města, který se projednával na zastupitelstvu, kde 
bylo schváleno usnesení č. 13/2020/STA/1 ve znění: 
„Zastupitelstvo města po projednání pověřuje kontrolní výbor, jako svůj iniciativní a kontrolní 
orgán, prověřením zda jsou naplněny všechny předpoklady vzniku škody v souvislosti 
s rozhodnutím soudu a úhradou výdajů z pracovněprávního sporu p. H.H. s PO Základní 
škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, zejména: 

 Zda došlo k porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s nimi; 

 V jaké výši vznikla škoda; 
 Zda je příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností; 
 Zda došlo k zavinění zaměstnance.“ 

 
Předseda seznámil členy s projednáváním bodu na zastupitelstvu města. Členům byly 
zaslány prvotní informační materiály od ředitele PO, výtah ustanovení ze školského zákona 
k náplni práce ředitele a odkaz na školský zákon. Kontrolní výbor byl již v minulosti o 
soudním sporu informován (v rámci iniciativní role i ZM doporučil). Byly diskutovány přístupy 
vypořádání se s úkolem, možnosti řešení a výstupu, který by měl jít z výboru směrem 
k zastupitelstvu. Dále zda proces náhrady škody řešit v kontrolním výboru, nebo ve škodní 
komisi, finanční kontrolou, využít právní poradenství. Členové diskutovali možnosti hlasování 
k jednotlivým otázkám usnesení ZM. Byly projednávány judikáty soudů v podobných věcech, 
koncept předvídatelnosti škody dle starého a nového občanského zákoníku, otázkou bude i 
promlčení nároku na náhradu. Vzhledem k tomu, že bylo v minulosti prezentováno několik 
soudních sporů v této věci, bylo dotazováno, zda jsou všechny spory ukončeny, je již 
ukončený celý „hlavní“ proces a zda byly podány nějaké další opravné prostředky (k výši 
jistiny, úrokům). Probírala se možnost náhrady za průtahy po státu, spor trval 13 let. 
 
Usnesení č. 1/16/2020 
Kontrolní výbor konstatuje k dotazům, zda došlo k porušení pracovních povinností při 
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi; v jaké výši vznikla škoda, zda je 
příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností a zda došlo 

k zavinění zaměstnance to, že nelze opomenout, že postup Základní školy Žďár nad 
Sázavou, Švermova 4 jako žalované strany byl až do doby změny právní praxe 
založené nálezem ústavního soudu soudy několika stupňů akceptován.  
Kontrolní výbor konstatuje, že škoda vznikla, výše škody vyplývá z rozhodnutí soudu. 
Kontrolní výbor vzhledem k tomu, že ani nemá potřebné nástroje, tak doporučuje 
zastupitelstvu města, aby doporučilo radě města naplnit toto konstatování 
standardním postupem řešení škodní události, která prokazatelně dle rozhodnutí 
soudu nastala, tedy projednat ve škodní komisi města. 
Doporučujeme škodní komisi zvážit otázku promlčení nároku na náhradu škody. 
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města projednat, aby doporučila radě 
města doporučit příspěvkové organizaci, aby zvážila po ukončení soudního řízení 
požadovat náhradu nemajetkové újmy za průtahy řízení u ministerstva spravedlnosti.  
Hlasování  Pro  6          Proti 0          Zdržel se 1 
 
Kontrolní výbor požaduje informaci, v jaké fázi všech sporů se momentálně příspěvková 
organizace nachází, která bude zaslána na všechny členy KV. 
 
 
 
 
  



3. Diskuse, různé  
 
Místostarostka předala členům kontrolního výboru, na základě požadavku z minulého 
zasedání, ceník ostatního a nebezpečného odpadu na sběrném dvoře AVE CZ. Informovala, 
že se dohodli s novým pronájemcem laboratoře, že povinnost sběru použitých injekčních 
stříkaček vezme na sebe a kontejnery budou po 1. 1. 2021 umístěny na poliklinice. 
Informovala k dotazu z minulého zasedání ke kapacitě zubařů a proběhlou registraci 
k novému zubaři ve Žďáře.  
 
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 21. 10. 2020 od 17:00 h – téma:  

1. Prezentace vedoucího odboru strategického rozvoje a investic vize, plánů směřování 
rozvoje města ZR (s výhledem na 2 roky) 

2. Dopravní telematika (bude přizvána Ing. Wurzelová, požadavek na zaslání podkladů) 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 10. 2020 
 
 
                                 Ing. Vladimír Novotný v. r.      
                        předseda kontrolního výboru  
 
Zapsala: Ing. Bořilová 
  
 
 


