Zápis č. 27/2022
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se
uskutečnilo dne 22. 2. 2022.
Přítomni:
Online:
Nepřítomni:
Hosté:

Ing. Vladimír Novotný, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Miroslav Keller, Ing. Zuzana
Šánová, p. Miroslav Stehno,
p. Vít Filipenský, Ing. Irena Pechová, Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček
p. Jiří Bidmon, Ing. Jaroslav Kovačka,
Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka, p. Rostislav Dvořák, místostarosta,
Ing. Petr Scheib, ředitel SATT, a. s., Ing. Kamil Leština, správce městských lesů a
rybníků

Zasedání kontrolního výboru se uskutečnilo prezenční formou i online. Předseda přivítal členy
kontrolního výboru, konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Byl schválen program zasedání a
odsouhlasen zápis z minulého zasedání KV.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Hospodaření v lesích a rybnících (kůrovcová situace, vývoj těžby, obnova rybníků)
SATT, a. s. – informace o nově převzatých agendách technickými službami
Kontrola smluv a usnesení
Diskuse, různé

1. Hospodaření v lesích a rybnících (kůrovcová situace, vývoj těžby, obnova rybníků)
Na zasedání kontrolního výboru byl přizván správce městských lesů a rybníků Ing. Leština, který
je současně odborným lesním hospodářem městských lesů. Ing. Leština seznámil členy s historií
převzetí lesů v roce 1991, s jejich polohou a celkovou rozlohou necelých 290 ha. Všechny lesy
jsou zvláštního určení pro rekreační účely, převažuje tedy rekreační činnost nad funkcí
hospodářskou a tomu byla přizpůsobována tvorba lesního hospodářského plánu (menší těžby,
pozornost věnována tvorbě cestní sítě, zařízení). Hospodaří se dle platného lesního zákona,
podle hospodářského plánu (tvoří se na období 10 let) a dalších směrnic a předpisů. Po celou
dobu město hospodařilo ve své režii a ziskově. Když nebyla kůrovcová kalamita, zisk dosahoval
výše 250 tis. Kč. Od r. 2018 se projevila v našich lesích kůrovcová kalamita, těžby stouply
čtyřnásobně, než předepisoval plán, od roku 2019 do 2021 se vytěžilo 9 tis. kubíků dřeva.
Veškerý objem těžby je těžba kůrovcová. Kůrovcová kalamita snížila ceny dřeva, od roku 2020 až
2021 začaly ceny pomalu růst. Díky těžbě se tvoří holiny, které se daří zalesňovat, je zajišťována
pěstební činnost, ale dřeva v lese ubývá. Kůrovcovou situaci ve Žďáře zásadně ovlivňuje, že se
na nádraží kumuluje velké množství kůrovcové hmoty, díky prodlevě kůrovec vylétne do našich
nejbližších lesů. Nepomohly urgence, stížnosti. Další věc je velké množství odvozních souprav na
žďíreckou pilu a tam se děje to samé.
Ing. Novotný – Podnět, zda by nešla uzavřít dohoda se Storou Enzo, se kterou nejvíce
spolupracujeme na odvoz dřeva, aby se přes Žďár převáželo pouze ošetřené dřevo.
JUDr. Jirman – Zda se kůrovcová hmota prodávala nastojato nebo až na pile? – Dřevo se vytěží,
přiblíží a prodává se na odvozním místě v lese. Dopravu hradí odběratel. Ceny se vyvíjí podle
momentální situace na trhu, liší se dle druhu hmoty. Aktuálně máme smlouvu se Storou Enzo,
která se obnovuje na čtvrtletí.
Ing. Leština seznámil členy s převzetím rybníků a hospodařením na nich od roku 1992. Do roku
2007 hospodařili samostatně, po problémech s platbami za prodané ryby začala spolupráce
s rybářstvím Růžička a následně od r. 2009 s rybářstvím Kinský. V současnosti je uzavřena
smlouva s rybářstvím Kinský na odborný dozor, prodej, případně i krmení ryb. Ing. Leština
seznámil členy s jednotlivými rybníky, jejich stavem, spousta jich prošla revitalizací. Hospodaření
na rybnících je ziskové, největší podíl na tržbách má Horní rybník (60 %).
Ing. Novotný – Dotaz na plánované revitalizace. – Ing. Leština upozornil na nedostatečnou
kapacitu odtokové roury Horního rybníka, kde jsou napojeny veškeré povrchové vody z
průmyslové zóny z Velkého Posměchu. Informoval o koupi Göttlerova rybníka, který je

v dezolátním stavu, není napuštěný a o stavu pronajatých Honzovských rybníků, které
nemůžeme využívat kvůli potřebě rekonstrukce spodního Honzovského rybníku.
Ing. Řezníčková – Doplnila, že Velký Posměch se změní ze suchého poldru na rybník, bude
prohloubený, dle projektové dokumentace do něj budou svedeny vody z nové průmyslové zóny,
v plánu je vytvoření pobytových mol. Horní rybník je hodně zabahněný, nejsou peníze na
revitalizaci, hledají se dotace. Göttlerův rybník byl koupen, je připravována revitalizace a posílení
jeho napouštění. Doplnila historii Honzovských rybníků, které město v minulosti rekonstruovalo a
následně po prohraném soudním sporu připadly státu. Vzhledem k jejich stavu byl vypovězen
nájem.
Ing. Voráček – Dotaz, kdy bude opravená hráz Göttlerova rybníku a kdy bude napuštěný, zda se
čeká, až bude průjezdná silnice.
Ing. Řezníčková – Zatím se neví, chystá se celé území v rámci strategie Ring parku, kterého je
rybník součástí, hráz pravděpodobně bude jedním směrem průjezdná pro osobní auta.
Místostarosta p. Dvořák poděkoval Ing. Leštinovi vzhledem k jeho odchodu za odvedenou práci
pro město, probíhá předávání rybníků a lesů pod správu SATTu.
Předseda kontrolního výboru poděkoval za poskytnuté informace o hospodaření v lesích a
rybnících a Ing. Leštinovi za dlouhodobou spolupráci.
2. SATT a. s. – informace o nově převzatých agendách technickými službami
Ředitel Ing. Scheib uvedl, že mimo zimní údržbu, správu zeleně a sečení trávy, přibyla od
počátku roku správa majetku města, následně budou spravovat i lesy a rybníky a od 1. 4. také
pohřebiště. Na konci roku se řešily personální otázky, stávající zaměstnanci pracovní skupiny
MěÚ neměli zájem přestoupit na SATT. Současně se převzala správa IT na MěÚ (všichni
zaměstnanci přešli pod SATT). SATT platí za pronájem kanceláře na MěÚ, některých zařízení,
některý majetek odkupuje. Pro tyto činnosti (správu majetku a IT) nakoupili SW ALVAO –
servisdesk, kam se zadávají požadavky od žadatelů (zaměstnanců MěÚ i příspěvkových
organizací). Proběhla prezentace SW členům kontrolního výboru. V současné době jsou tři
zaměstnanci správy majetku, drobné věci budou řešit sami, na větší zakázky budou poptávat
spolupracující firmy. V návaznosti na ukončení správy lesů ing. Leštinou, budou tuto činnost
přebírat od 1. 3. Byl vybrán odborný lesní hospodář, který se již s městskými lesy seznámil,
předal prvotní poznatky. Bude pořízen SW k lesům (GIS aplikace, zobrazení akcí v mapách).
Aktuálně po větrné kalamitě leží 5 tis. kubíků dřeva, bude zlikvidováno do konce března
(dodatečně opraveno na 1 tis. kubíků). Dle nastupujícího odborného lesního hospodáře jsme na
pomyslném vrcholu, kdy lesy budou vynášet, je třeba vytvořit fond na budoucí zalesňování a
hospodaření.
p. Dvořák doplnil, že se budou více využívat dotační prostředky na lesy a rybníky i ve spolupráci
s odborem SRI.
Předseda kontrolního výboru poděkoval za poskytnuté informace o převzatých agendách
technickými službami SATT.
3. Kontrola smluv a usnesení
Členům kontrolního výboru byly zaslány dokumenty a doplňující informace požadované na
minulém zasedání k bodům:



smlouva uzavřená s Generali Českou pojišťovnou, a. s. na kolektivní úraz zveřejněná 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,

Usnesení č. 1/27/2022
Členové kontrolního výboru konstatují, že uvedené smluvní dokumenty byly dostatečným
způsobem vysvětleny.
Hlasování
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0



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.
Usnesení č. 2/27/2022
Členové kontrolního výboru konstatují, že na základě uzavřených veřejnoprávních smluv
byly poskytnuty finanční prostředky a označení bylo zrealizováno, zpráva byla poskytnuta.
Hlasování
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0



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.
Usnesení č. 3/27/2022
Členové kontrolního výboru konstatují, že proběhlo plnění v souladu usneseními rady i
zastupitelstva města, peněžní prostředky byly poskytnuty.
Hlasování
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
4. Diskuse, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý 29. 3. 2022 od 17:00 – téma bylo stanoveno
na minulém zasedání - 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. Členové byli vyzváni k zaslání podnětů na kontrolu smluv
a usnesení.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. 2. 2022
Ing. Vladimír Novotný
předseda kontrolního výboru
Zapsala: Ing. Bořilová

