
Zápis č. 22/2021 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se uskutečnilo 
dne 15. 6. 2021. 
 
Přítomni:  Ing. Vladimír Novotný, p. Jiří Bidmon, p. Vít Filipenský, Ing. Miroslav Keller, Ing. Petr 

Stoček, Ing. Rudolf Voráček  
Omluveni: JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zuzana Šánová 
Nepřítomni: Ing. Jaroslav Kovačka, Ing. Irena Pechová, p. Miroslav Stehno  
Hosté:  Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka 
  Ing. Marcela Lorencová, ředitelka Kultury Žďár 
 
Předseda přivítal členy výboru a přítomné hosty. Připomínky k 21. zápisu vzneseny nebyly, 
konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Byl odsouhlasen program zasedání. Kontrolní výbor se 
uskutečnil v prostorách Domu Kultury.   
 
Program zasedání: 

1. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Kultura Žďár   
2. Diskuse, různé 

 
1. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Kultura Žďár 
 
Kontrolní výbor byl zahájen v 16:30 h prohlídkou prostor a informováním o rekonstrukcích a opravách, 
které byly realizovány na Domu Kultury při omezeních způsobených covidovou situací. Opravy 
probíhaly převážně vlastními zaměstnanci – nátěry, malování, oprava čalounění, výměna podlahových 
krytin, elektroinstalace, obklady sociálních zařízení, úklidy. Upravily se prostory vstupu do Fitu, Retro 
tančírna, sklepní místnosti – zázemí pro zaměstnance, sociální zařízení, zkušebna, sklady,… 
Ředitelka na jednání představila vývoj hospodaření PO. V roce 2020 nemohli čerpat z dotačních 
programů vyhlášených v souvislosti s opatřeními covid, protože byly určeny pouze pro soukromý 
sektor. Jediné na co dosáhli, byl fond kinematografie, kdy pro Kino Vysočina získali částku 150 tis. Kč  
na rozjezd druhého pololetí. V letošním roce zažádali podruhé z Fondu kinematografie o 180 tis. Kč, 
grant se dokončuje. Realizovali projekt online promítání z kina, 3 besedy a propagační dokument o 
Kinu Vysočina, který je zveřejněný na webových stránkách. Dále požádali v květnu letošního roku o 
dotaci na zaměstnance (cca 750 tis. Kč), který již byl určený i pro příspěvkové organizace. Program 
zatím není uzavřený. Hospodaření roku 2020 skončili vyrovnaným rozpočtem (dorovnali propad 
z fondů, město odpustilo nájem). Hospodaření ke konci května 2021 je v propadu 750 tis. Kč. Letos se 
ještě nezačalo s krátkodobými pronájmy. Kulturní program je postupně posunován, vybrané 
předplatné a vstupné je ve výši cca 1,5 mil. Kč. Bude se vracet, pokud se nepodaří divadelní 
předplatné odehrát na podzim. Příjmy klesly o 80 – 90 %. Radu města žádají o odpuštění druhé půlky 
nájmu. Drží nás dlouhodobé pronájmy, žádný nájemník nás neopustil a nic nám nedluží (obsazenost 
všech budov je 100 %). Přesunují se naplánované akce z loňského roku, od druhého pololetí je 
krátkodobými pronájmy plně obsazeno až do konce roku. Kulturu mají připravenou na podzim, 
koncerty mohou prodávat s procentním omezením kapacity sedaček (aktuálně 75 %), přičemž 
k úspěšné akci potřebují plný sál. Kino začíná promítat tento týden. Horácký džbánek se uskuteční na 
Farských humnech, půjde o jednodenní akci, na Kraji Vysočina neuspěli s žádostí o dotaci, i sponzorů 
se podařilo letos získat méně. Program je odvislý od financí. Připravené je letní kino. Při omezeních by 
potřebovali mít příspěvek města daleko větší, nejsou schopni zaplatit základní náklady - energie a 
mzdy. 
Diskutovalo se o uskutečnění Horáckého džbánku na Farských humnech a důvody opuštění prostor 
na zámku. Na základě dotazu na granty a stavební úpravy zmínila ředitelka připravenou investici do 
vzduchotechniky, realizovat ji bude město jako vlastník objektu, akce bude podpořena grantem. 
Připravili projekt na malý artový sál v kině, obdrželi dar 500 tis. Kč, ale nepodařilo se získat další 
finance (1 mil. Kč). Zabývali se také přípravou a vyčíslením nákladů na obnovu sedaček a koberce 
v divadle.    
 
Usnesení č. 1/22/2021 
Kontrolní výbor bere na vědomí informace o hospodaření PO Kultura Žďár.  
Hlasování  Pro  6          Proti 0          Zdržel se 0 
 
 



2. Diskuse, různé 
 
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 21. 9. 2021 od 17:00 h. Členové kontrolního výboru 
zašlou návrhy témat a usnesení k projednání na příštím zasedání v termínu do 31. 8. 2021.   
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 18. 6. 2021 
 
 
                                  Ing. Vladimír Novotný v. r.      
                        předseda kontrolního výboru  
Zapsala: Ing. Bořilová  


