
Zápis č. 26/2022 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 25. 1. 2022 online. 
 

Přítomni:  Ing. Vladimír Novotný, p. Jiří Bidmon, p. Vít Filipenský, JUDr. Miloš Jirman, Ing. 
Miroslav Keller, Ing. Irena Pechová, Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček, p. 
Miroslav Stehno,  

Nepřítomni: Ing. Jaroslav Kovačka, Ing. Zuzana Šánová   
  

Předseda přivítal členy kontrolního výboru. S ohledem na vývoj epidemiologické situace se 
zasedání uskutečnilo pouze v online prostředí. Předseda konstatoval, že výbor je 
usnášeníschopný, byl schválen program zasedání.  
 
Program jednání: 
1. Hospodaření v lesích a rybnících (kůrovcová situace, vývoj těžby, obnova rybníků) 

2. Diskuse, různé 
 

1. Hospodaření v lesích a rybnících (kůrovcová situace, vývoj těžby, obnova rybníků) 
Na zasedání kontrolního výboru byl k prvnímu bodu přizván správce městských lesů a 
rybníků Ing. Leština, který se na zasedání nedostavil.  
Bod byl tedy již podruhé přesunut na další zasedání kontrolního výboru, členové požadují na 
příští zasedání účast odpovědné osoby za danou oblast (Ing. Leština, Ing. Scheib). 
Současně členové požadují předložení zprávy o hospodaření v lesích a rybnících (kolik se 
vytěžilo, jaký podíl na tom měla kůrovcová kalamita, jaké jsou projekty na rybnících, 
informace o výlovech,…). 
 

2. Diskuse, různé 

Na další zasedání bude přizván ředitel SATT, a. s. – informace o agendách, které byly převzaty 
od města technickými službami (stavební skupina, pohřebnictví,…). Dalším bodem bude kontrola 
smluv, objednávek a usnesení. Ke kontrole členové požadují předložení smluv a další 
zdůvodňující a doplňující informace k uzavření a plnění následujících kontraktů – smlouva 
uzavřená s Generali Českou pojišťovnou, a. s. na kolektivní úraz zveřejněnou dne 18. 1. 2022, 
objednávka č. SRI/INO/00008/2022 na odborné poradenství technického charakteru v jednání s 
dodavatelem stavby Lávka Farská humna zveřejněná dne 17. 1. 2022, veřejnoprávní smlouvy 
uzavřené na vypsané granty na označení provozoven č. ŠKSM/VPS/00403/2021 s zdaraci, z. s. 
zveřejněnou dne 11. 11. 2021 a č. ŠKSM/VPS/00420/2021 s Vojtěch Hron zveřejněnou dne     
12. 11. 2021. Členové požadují i zhodnocení uvedeného grantového programu. Ke kontrole 
naplnění usnesení bylo vybráno usn. č. 11/2018/ŠKS, RM č. 2 ze dne 12. 11. 2018 Dodatek č. 1 
k Darovací smlouvě pro partnerské město Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny.  
Na březnové zasedání kontrolního výboru byla stanovena kontrola akce výsadba stromů v roce 
2021. Členové požadují připravit informace o výběrovém řízení na veřejnou zakázku, uzavřené 
smlouvě, počtu vysázených stromů, o způsobu stanovení přípravy lokalit pro výsadbu a jednotlivé 
umístění stromů s ohledem na budoucí možné zhoršené rozhledy u silnic, kruhových objezdů, 
viditelnost dopravních značek, výsadba nad infrastrukturou, pod dráty.  
V rámci různého byl vznesen dotaz p. Bidmona na neošetření chodníků v zimě na Vysočanech, 
dochází k nebezpečným situacím – vyhýbání autobusu MHD, aut, chodců. 
 
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 22. 2. 2022 od 17:00.  
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. 1. 2022 
 
 
                                 Ing. Vladimír Novotný v. r.       
                        předseda kontrolního výboru  
Zapsala: Ing. Bořilová 


