Zápis č. 25/2021
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se
uskutečnilo dne 30. 11. 2021 online formou.
Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:

Ing. Vladimír Novotný, p. Vít Filipenský, Ing. Miroslav Keller, Ing. Irena Pechová,
Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček, p. Miroslav Stehno, Ing. Zuzana Šánová
JUDr. Miloš Jirman,
p. Jiří Bidmon, Ing. Jaroslav Kovačka

Předseda přivítal členy kontrolního výboru. Z organizačních důvodů a s ohledem na vývoj
epidemiologické situace se zasedání uskutečnilo pouze v online prostředí. Předseda
konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Na základě omluvy Ing. Leštiny ze zdravotních
důvodů byl odhlasován zkrácený program zasedání, bod Hospodaření v lesích a rybnících
(kůrovcová situace, vývoj těžby, obnova rybníků) bude přesunutý na další zasedání.
Program jednání:
1. Kontrola vybraných smluv
2. Diskuse, různé
1. Kontrola vybraných smluv
Členům kontrolního výboru byla zaslána na 23. zasedání 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. Vzhledem k tomu, že výbor nebyl na
svém 23. zasedání usnášeníschopný, hlasování o schválení usnesení bylo přesunuto na
dnešní zasedání.
Usnesení č. 1/25/2021
Členové kontrolního výboru konstatují, že smlouva byla naplněna, byl vypracovaný
projekt v souladu s návrhem. Projekt byl zkontrolován kontrolním výborem.
Hlasování
Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
2. Diskuse, různé
Členové kontrolního výboru diskutovali na několika kontrolních výborech a e-mailovou
komunikací k záležitosti srovnání investičních akcí Zastávky ul. Studentská a rekonstrukce
povrchů Vodojem. Na základě minulého zasedání bylo Mgr. Jourou zasláno vyjádření
k položeným dotazům a přiloženy dokumenty Inženýrskogeologický průzkum pro
rekonstrukci komunikace (hráz Göttlerova rybníka) a Hydrogeologický průzkum – posouzení
nátoku balastních vod do kanalizace.
Vzhledem k tomu, že někteří členové kontrolního výboru považují odpovědi Mgr. Joury za
nedostatečné a nebylo zodpovězeno srovnání obou investičních akcí v požadované struktuře
co do plochy, objemu prací, ceny a délky realizace, bude Mgr. Joura přizván na některé
z dalších zasedání, které se uskuteční na městském úřadu za osobní účasti členů KV.
Členové kontrolního výboru vzali na vědomí informaci spojenou s hydrogeologickým
průzkumem hráze Göttlerova rybníka.
Termín příštího zasedání kontrolního výboru byl stanovený na úterý 25. 1. 2022 od 17:00 h.
Téma - Hospodaření v lesích a rybnících (kůrovcová situace, vývoj těžby, obnova rybníků).
Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 12. 2021
Ing. Vladimír Novotný v. r.
předseda kontrolního výboru
Zapsala: Ing. Bořilová

