
Zápis č. 19/2021 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se uskutečnilo 
dne 30. 3. 2021. Zasedání se uskutečnilo distanční formou (online). 
 
Přítomni:  Ing. Vladimír Novotný, p. Jiří Bidmon, Ing. Miroslav Keller, Ing. Petr Stoček, Ing. 

Zuzana Šánová, Ing. Rudolf Voráček 
Omluven: JUDr. Miloš Jirman 
Nepřítomni: p. Vít Filipenský, Ing. Jaroslav Kovačka, p. Miroslav Stehno, Ing. Irena Pechová  
Hosté:  Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka 

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí OKS 
 
Výbor byl zahájen v 17:15 h, skončen v 18:25 h. Předseda přivítal členy výboru, místostarostku a 
vedoucí OKS a konstatoval, že je usnášeníschopný. Připomínky k minulému zápisu vzneseny nebyly. 
Byl schválen program zasedání, bod informace o společnosti Satt byl přeložen na příští jednání.   
  
Program jednání: 
1. Vyhodnocení čtrnáctidenního svozu SKO 
2. Diskuse, různé 

 
1. Vyhodnocení čtrnáctidenního svozu SKO 
Členové výboru obdrželi prezentaci od Ing. Wurzelové, předseda požádal o představení aktuálního 
stavu a výhledu. Ing. Wurzelová uvedla, že čtrnáctidenní svoz SKO se zaváděl ve zkušebním provozu, 
harmonogram byl kvůli covidu posunutý z jarních měsíců do září. Jde o jednotlivý krok, který je 
součástí celkové strategie a postupu v rámci nakládání a hospodaření s odpady, pomáhá 
optimalizovat náklady hospodaření s odpady, dopad na životní prostředí a ekologické chování do 
budoucna. Umožňuje uvolnit časový prostor pro svozy komodit, zlepšit nakládání s odpady v celém 
městě, umožnit např. více svážení bioodpadů. Dílčí krok byl zasazený do plánu odpadového 
hospodářství i celé strategie koncepce odpadového hospodářství města. Zjišťovali stav v jiných 
městech, některá běží zcela na čtrnáctidenním svozu, jiná částečně (Jihlava, Olomouc, nově 
Havlíčkův Brod). Ze zkušenosti stanovili výběr lokalit, kde jsou popelnice a rodinné domy a tvoří 
ucelené celky (mimo střed města). Na základě vlastních informací i vyžádaného speciálního rozboru 
komunálního směsného odpadu, nad rámec EKO-KOMu, se lze zlepšovat, není snahou bezodpadové 
hospodářství. Současně došlo k výrazné změně legislativy odpadového hospodářství s významným 
dopadem na finance a náklady města v příštích 10 letech. Chtěli zkušebním provozem prověřit, že 
v ZR jsou podmínky na čtrnáctidenní svoz. Nejde o jednoduchý krok, vycházelo se z předpokladů, že 
se v průběhu prvních týdnů může řešit navýšení objemu (malé děti, karanténa, jiné hygienické 
potřeby, zimní měsíce - kotel na tuhá paliva). U bytu a bytových domů jsou společné kontejnery, nebo 
popelnice, v průběhu se potvrdilo, kde je potřeba zvýšit vývoz na jednotýdenní. Zjišťovali, o kolik 
vzrostl počet popelnic za dobu zkušebního svozu, přibylo pouze 12 ks popelnic (vč. rozbitých, které 
bylo potřeba nahradit). Byl posílen odvoz papíru, aktuálně běží dvakrát týdně v celém městě. Reakce 
od občanů byly největší, když se o změně začalo informovat, postupně se řešily dílčí problémy a 
průběžně se sleduje dění v terénu. Dnes jsou komunikovány jednotlivé dotazy a připomínky (více lidí 
v objektu, pořízení další popelnice, výměna více popelnic za kontejner). V souvislosti s novou 
legislativou se musí se zpracovat nový systém nakládání s odpady a nová vyhláška o místním 
poplatku. Poplatek je dle nové legislativy jinak koncipován. Mění se také poplatek státu za 
skládkování. Od 1. 1. 2021 skládka v Ronově navýšila poplatek o 195 Kč bez DPH na každou tunu 
(navíc 1 mil. Kč). Pokud nedojde ke změnám v hospodaření s odpady, tak je předpoklad zvýšení 
nákladů o 10 mil. Kč v roce 2030. Z vyhodnocení ze strany OKS doporučují ve čtrnáctidenním svozu 
pokračovat, jak je v současnosti navržen, případně posilovat o mimořádné svozy.  Aktuálně se svoz 
ustálil a je bez zásadnějších dopadů. 
Mgr. Řezníčková – Doplnila informaci o plánu posílení svozu v letních měsících. Vnímá, že 
komunikace ze strany marketingu neproběhla v pořádku, za což se omluvila. Došlo k navýšení vývozu 
separovaného odpadu, papíru i plastu. Občané Žďáru třídí dobře, máme jen 220 kg/občan/rok 
komunálního odpadu. V Havlíčkově Brodě mají 320 kg/občan/rok a zavedli čtrnáctidenní svoz po nás. 
Je pro zachování čtrnáctidenního svozu, vzhledem k tomu, že si lidé již zvykli, nakoupili si nové 
popelnice, vyměnili popelnice za kontejnery. 
Ing. Novotný – Doplnil, že v Havlíčkově Brodě mají na popelnicích QR kódy a sledují naplněnost, dle 
toho se mohli rozhodnout, které sídliště do čtrnáctidenního svozu zařadí. Čtrnáctidenní svozy zavedli 
plošně, kromě dvou sídlišť, měli propracovanější koncepci i marketingově, dopředu informovali 



obyvatele. Vidí u nás zásadní chybu v prvotní komunikaci a čase zahájení. Dále upozornil na srovnání 
průměrné výše doplatku za odpady – výše doplatku na Moravě (i Vysočině) je nižší než v Čechách, 
kde se obce svými náklady výrazně podílí na hospodaření s odpady.  
Ing. Wurzelová – Při přípravě měli informace od AVE, která vlastní vůz vážící obsah. Se 
svozovou firmou i na základě pochůzek vytipovali a navrhli vhodné lokality. 
Ing. Šánová – Dle informací od občanů byla situace katastrofální na Stalingradě a ulici Dolní. Dotaz, 
zda se tedy úspora za menší vývoz fyzicky ukládá např. na depozitu. Občané platí stejnou částku 
poplatku, aby případné zdražení se jich nedotklo.   
Mgr. Řezníčková – Žďár nezvyšuje poplatky za komunální odpad (580 Kč) již 11 let. Na Stalingradě 
jsou bytové domy a vyváží se 1x za týden. Občané si mohou pořídit více popelnic a všechny je 
vyvezeme. Poplatek za odpad je daňová povinnost, platí se pouze v místě trvalého pobytu. Město na 
odpady doplácí (cca 1 mil. ročně), hledají i jiné možnosti konečné likvidace odpadů - spalovny 
(nejekologičtější využití). 
Ing. Stoček – Vidí nejdůležitější zvýšit motivaci lidí ke třídění odpadu, zvýšit počet popelnic na 
bioodpad. Marketing by měl zvýšit motivaci lidí ke třídění. Zvýhodnění pro ty, kteří třídí. Doplnil, že 
vážení popelnic bylo již v osmdesátých letech, kdy se účtoval odvezený odpad (má své nevýhody – 
někteří vkládali své odpady do obecních odpadkových košů nebo cizích popelnic).  
Ing. Wurzelová - Město se snaží delší dobu motivovat zaváděním a rozšiřováním svozu bioodpadu, 
zapůjčovalo popelnice, hradí vývozy i jednou týdně, v mnoha městech se střídá vývoz komunálního 
odpadu a bioodpadu. Kromě pozitivní motivace nový zákon zavádí širší paletu přestupků. Bude 
možné i více kontrolovat nakládání s odpadem.  
Mgr. Řezníčková – Pobídky chystají, Žďár má bonus, že má sběrný dvůr (připravují např. množstevní 
slevy, nebo výhody pro děti do 1 roku). 
Ing. Keller – Informace o naplňování kontejnerů pytli odpadu na Libušíně, které osoby přivezou auty. 
Zda nejde monitorovat tento nešvar městskou policií a eliminovat.  
Mgr. Řezníčková – Nemělo by to souviset se čtrnáctidenním svozem, jedná se zřejmě o odpady, které 
osoby vyhodí při odjezdu z chalup.  
Ing. Voráček – Zda má některé město nulový poplatek za odpad pro občany.  
Mgr. Řezníčková – Jen menší města, která mají skládku nebo spalovnu, která to umožní. Z regionu ví, 
že v minulosti mělo město Přibyslav nulový poplatek, které ho postupně zavedlo. Ing. Wurzelová 
doplnila, že v minulosti bylo bez poplatku město Teplice, které kompletně neslo náklady. 

 
Usnesení č. 1/19/2021 
Kontrolní výbor bere na vědomí informace o čtrnáctidenním svozu SKO.  
Hlasování  Pro  6          Proti 0          Zdržel se 0 
 
2. Diskuse, různé 
Termín příštího zasedání byl naplánován na úterý 27. 4. 2021 od 17:00 h. Do programu byla zařazena 
informace o společnosti Satt, a. s., za minulý rok (návaznost na covidová omezení) a informace o 
zimní údržbě (přizván ředitel společnosti).  
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 4. 2021 
 
 
 
                                    Ing. Vladimír Novotný v. r.     
                           předseda kontrolního výboru  
Zapsala: Ing. Bořilová  

 


