Zápis č. 24/2021
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se
uskutečnilo dne 19. 10. 2021.
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Vladimír Novotný, p. Vít Filipenský, Ing. Miroslav Keller, Ing. Petr Stoček,
Ing. Rudolf Voráček
JUDr. Miloš Jirman,
p. Jiří Bidmon, Ing. Jaroslav Kovačka, Ing. Irena Pechová, p. Miroslav Stehno,
Ing. Zuzana Šánová
Mgr. Roman Kratochvíl, ředitel PO Knihovna M. J. Sychry

Předseda přivítal členy výboru a ředitele PO Knihovna. Konstatoval, že kontrolní výbor není
usnášeníschopný.
Program zasedání:
1. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Knihovna M. J. Sychry
2. Kontrola vybraných smluv
3. Diskuse, různé
1. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Knihovna M. J. Sychry
Mgr. Kratochvíl – Příspěvková organizace je plně závislá na městě jako zřizovateli, většinu peněz
dostávají příspěvkem města, nedotkly se jí tedy výpadky tolik, jako jiných organizací, které si
vydělávají pořádáním akcí. Při uzavření činnosti v důsledku covidu zřídili výpůjční okénko,
realizovali rozvážky knížek. V důsledku covidové situace přišli o 950 registrovaných čtenářů
z původních 3300. Propad byl tedy na tržbách přihlášeného čtenáře (cca 200 tis. Kč), další na
kurzech a přednáškách v řádech tisíců. Na základě rozpočtového opatření města realizovaného
v rámci úspor přišli o 300 tis. Kč. V souladu se studií přesunuli vlastními zaměstnanci čítárnu na
oddělení pro dospělé, propustili 1 zaměstnance čítárny. Po dalších úsporných opatřeních uzavřeli
pobočku na Nádražní ulici, přišli cca o 50 čtenářů pobočky, 300 přešlo na hlavní budovu. Na
základě vydávaných nařízení dávali knihy do karantény (prvně na 5, pak na 3 dny). Knihy
vydávali na telefonické, emailové objednávky u vchodu bezkontaktně. Pořídili pro vracení
zapůjčených knih knihobox, který je stále v provozu. Do budoucna uvažují o pořízení výdejních
boxů na knížky na kód k vyzvednutí. Jde o investici v min. částce 200 tis. Kč za box s 20 místy,
přičemž není provázán s výpůjčním systémem. Dále byla vybudována prosklená stěna na
dětském oddělení, nová přednášková místnost. V plánu je stále velká rekonstrukce, kterou
nemohou realizovat bez dotace, čekají na výzvu. Od Kraje Vysočina mají přislíbenu dotaci na
pořízení automobilu pro regionální funkce (rozvoz knih pro cca 100 okolních knihoven), čekají na
schválení zastupitelstvem kraje. Hospodaření skončilo s vyrovnaným rozpočtem, organizaci to
stálo 1,5 úvazku pracovníka a uzavření pobočky k 31. 12. Pořádají kurzy, besedy, kde je ale
obrovská konkurence s dalšími PO města, zámkem.
Ing. Novotný – Vyšší dotace i navyšování nákladů se týká regionálních funkcí? – Ano, nárůst
tabulkových platů zaměstnanců, i na regionální funkce hrazené krajem. Osobní náklady tvoří 6,5
mil. Kč z celkových 8 mil. Kč. Dále očekávají nárůst na energie a materiálu – knížky.
Ing. Keller – Na základě čeho plánují nový nákup knih? – Mají akvizitorku s 25 letou praxí,
kolegyně se domlouvají a vybírají jednou za 14 dní z nově vydávaných knížek, snaží se držet
rozdělení vybavenosti knihovny na 50 % naučných a 50 % beletrie.
Ing. Novotný – Dotaz na spolupráci s jinými knihovnami – Funguje meziknihovní výpůjční systém
(poplatek 50 Kč), kdy zájemcům zapůjčují knihy z jiných knihoven vč. univerzitních.
Ing. Novotný – Jaký je předpoklad hospodaření pro příští rok? – V návrhu rozpočtu hrozí snížení
o částku 384 tis. Kč, dále je může ohrozit zvyšování tabulkových platů a zdražování energií
(organizace má nasmlouvané ceny přes město, které nakupuje energie na burze).
Předseda poděkoval řediteli Knihovny M. J. Sychry za poskytnuté informace.

3. Diskuse, různé
Vzhledem k tomu, že výbor není usnášeníschopný, nelze schválit usnesení ke kontrolované
smlouvě předložené na minulém zasedání výboru – druhý bod programu kontrola smluv.
Předseda projedná se starostou, aby strany apelovaly na docházku svých členů ve výboru.
Navrhován a diskutován byl online přenos, případně kombinovaná varianta – dle vývoje covidové
situace.
Členové se v rámci diskuse vrátili k bodu 21. zasedání KV z 25. 5. 2021 – kontrola vybraných
investičních akcí a naplněnost požadavku členů KV na předložení podrobného srovnání akcí
Stavba povrchů v ZR 7 Pod Vodojemem a Zastávky ul. Studentská. Informace a dotazy probíhaly
v letních měsících prostřednictvím e-mailové komunikace. Na základě připomínky člena
kontrolního výboru na nedostatečné informace ke srovnání akcí požaduje výbor vyjádření
k dotazům - Proč nebyl provedený průzkum podloží a zda byl za to někdo potrestán? Proč byla
v průběhu stavby akceptována připomínka na štípaný obrubník, proč nebylo architektem
navrženo již v době projektování?
Termín příštího zasedání byl stanoven na 30. listopadu 2021 od 17:00 h, téma –
hospodaření v lesích a rybnících (kůrovcová situace, vývoj těžby, obnova rybníků), přizván
bude správce Ing. Leština.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 21. 10. 2021

Ing. Vladimír Novotný v. r.
předseda kontrolního výboru
Zapsala: Ing. Bořilová

