
Zápis č. 23/2021 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 21. 9. 2021. 
 
Přítomni:  Ing. Vladimír Novotný, JUDr. Miloš Jirman, p. Vít Filipenský, Ing. Zuzana 

Šánová 
Omluveni: Ing. Miroslav Keller, Ing. Irena Pechová, Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček  
Nepřítomni: p. Jiří Bidmon, Ing. Jaroslav Kovačka, p. Miroslav Stehno  
Hosté:  Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka 
  Mgr. Luboš Straka, ředitel PO Active – středisko volného času 
 
Předseda přivítal členy výboru a přítomné hosty. Konstatoval, že kontrolní výbor není 
usnášeníschopný.  
 
Program zasedání: 
1. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Active – středisko volného času 
2. Kontrola vybraných smluv   
3. Diskuse, různé 
 
1. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Active – středisko volného času 
Ředitel Active seznámil přítomné členy s chodem PO a hospodařením předchozího a 
aktuálního roku, který byl ovlivněný epidemiologickou situací. Active byl zavřený od 10. října 
do půlky května, byly přerušeny kroužky, fitcentrum bylo uzavřené. PO organizovala 
olympiády formou online, účast byla vysoká, proběhla i krajská kola. Vzhledem k tomu, že 
neproběhl ani celý měsíc chodu kroužků, vraceli celou výši školného, v přechozím školním 
roce vraceli na vyžádání poměrnou část. Po uvolnění, v květnu, již kroužky nerozjeli, 
realizovali mnoho dílen s různým zaměřením. Letní činnost se rozjela, tábory byly naplněné, 
uskutečnilo se 10 příměstských a 6 pobytových, neměli na nich problém z hlediska covidu. U 
náboru do kroužků dochází k výraznému úbytku uchazečů, z původního počtu 2400 měli loni 
zapsanou polovinu. U aktuálně probíhajících náborů do kroužků je propad ještě větší. 
Výrazný je také propad návštěvníků fitcentra v důsledku dodržování nařízení. Co se týče 
zaměstnanců, tak byli buď na home office nebo prováděli úklidové a údržbové práce, 
následně pomáhali „hygieně“ s trasováním. PO pronajala sál DDM laboratoři z Velkého 
Meziříčí k testování (za režijní náklady – služba pro občany města). Byly omezeny provozní 
náklady (např. topení bylo pouze na temperování). Hospodářské situaci napomohla 
obdržená dotace - Šablony III, kde dosáhli téměř na maximální možnou výši dotace (3.950 
tis. Kč), použili ji na školní asistenty a další dofinancování mezd. Kraj Vysočina podržel 
všechny DDM a zaslal na mzdy stejné finance jako v roce 2019. Příjmy ze Šablon a úspory 
provozních nákladů (2,4 mil. Kč) se projevily ve zlepšeném hospodářském výsledku. Rovněž 
zažádali o 5 dotací v rámci covidových programů (získali 600 tis. Kč). Rok 2021 je kritický, za 
první pololetí letošního roku byli ve ztrátě 153 tis. Kč (propad příjmů na školném, tržeb na 
fitcentru). Letošní rok by měli skončit s výsledkem kolem nuly (dočerpají Šablony, podpora 
Kraje Vysočina, město odpustilo 2x půlku čtvrtletního nájmu).  
Ing. Novotný – Zda uvažovali o výuce kroužků online? – S nabídkou online výuky oslovili 
rodiče, nebyl zájem.  
Ing. Šánová – Zda je provoz Skleného celoroční? - Ano. Např. před Vánoci měli ubytované 
orientační běžce. Aktuálně pronajímají, podzimní termíny jsou zaplněny.  
Ing. Šánová – Zda žádali o podporu Národní sportovní agenturu? – V minulosti získali peníze 
prostřednictvím „Můj klub“. Aktuálně gymnastky nejezdí na soutěže, proto nežádají, byl by 
problém s vyúčtováním.  
 
Předseda poděkoval řediteli Active – SVČ za poskytnuté informace.  

 
 



2. Kontrola vybraných smluv   
Členům kontrolního výboru byla zaslána vyžádaná smlouva č. 20210413 uzavřená s 
organizací STEM, Ústav empirických výzkumů, z. ú., a její výstup Souhrnná zpráva projektu 
– Kvalita života ve Žďáru nad Sázavou. Členové kontrolního výboru konstatovali, že smlouva 
byla naplněna, byl vypracovaný projekt. Přijetí usnesení a hlasování se přesouvá na další 
zasedání KV, vzhledem k tomu, že výbor není usnášeníschopný.  
V závěru se diskutovaly počty zubařů ve Žďáře a místostarostkou byly zodpovězeny dotazy k 
pachtu rehabilitace.  
Termín příštího zasedání kontrolního výboru byl stanoven na úterý 19. října od 17.00 h – 
téma kontrola hospodaření příspěvkové organizace Knihovna M. J. Sychry. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 24. 9. 2021 
 
 
 
                                     Ing. Vladimír Novotný       
                        předseda kontrolního výboru  
Zapsala: Ing. Bořilová  
 


