Zápis

z 1/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 19. 1. 2009
na Městském úřadě ve Zbýšově
Přítomni: dle prezenční listiny
počet členů 14
schůze b y l a usnášeníschopná
Schůze byla sezvána písemně, termín zasedání byl zveřejněn na úřední desce.
Ověřovatelé zápisu:

František Sékora

Začátek schůze:
Ukončení schůze.

17,00 hodin
20,25 hodin

Josef Nedvěd

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program:

1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu.
2. Hospodaření města za rok 2008.
3. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
4. Informace k investičním akcím v roce 2009.
5. Různé

l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti:
První zasedání ZM v roce 2009 zahájil a řídil starosta. Zúčastnilo se ho 14 členů ZM (viz prezenční
listina). Zapisovatelkou byla jmenována tajemnice MěÚ.
Zápis z 12/08 zasedání zastupitelstva města, konaného dne 15. 12. 2008, byl ověřen, členům zastupitelstva
byl předán s pozvánkou, byl vyvěšen na úřední tabuli a je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Úkoly, které byly přijaty v usnesení, byly splněny. Trvá úkol, týkající se koordinace činnosti výborů ZM.
V záležitosti zkvalitnění zázemí místních kulturních zařízení je architektonicky posuzována možnost
rozšíření prostor pro účinkující (i mimoúrovňově) v kině Horník.
Ověřením zápisu z jednání byli pověřeni František Sékora a Josef Nedvěd. Přítomní členové ZM
jednomyslně schválili program jednání i ověřovatelé zápisu.
Usnesení 1/1/09: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu
2. Hospodaření města za rok 2008
Členové ZM obdrželi písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů města za rok 2008, ze kterého
vyplývá, že příjmy, předpokládané v roce 2008 ve výši 40 195 tis. Kč, jsou naplněny na 40 669 tis. Kč,
což představuje 101,2 %, z toho příjem z daní a dotací byl naplněn na 100,7 % (32 165 tis. Kč – rozpočet
31,935 mil. Kč). Z plánovaných výdajů 48 565 tis. Kč je čerpáno 48 433 tis. Kč, což činí 99,7 %.
Zůstatky účtů činí k 31. 12. 2008 celkem 10 518 054,84 Kč

Přehled zůstatků účtů k 31. 12. 2008 :

BÚ
2 760 066,09 Kč
Soc. fond
85 037,82 Kč
Depozita
637 673,16 Kč
Podíl. fondy
7 035 277,77 Kč
Celkem
10 518 054,84 Kč
Usnesení 2/1/09: ZM bere na vědomí písemný přehled čerpání rozpočtu a stavu účtů obce
k 31. 12. 2008. Zůstatky účtů činí k 31. 12. 2008 celkem
10 518 054,84 Kč, z toho BÚ
2 760 066,09 Kč
Soc. fond
85 037,82 Kč
Depozita
637 673,16 Kč
Podíl. fondy
7 035 277,77 Kč
3. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Podle přílohy č. 18 k vyhlášce č. 428/2001, provádějící zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, zpracoval vedoucí Vodárny Zbýšov Ing. Jan Nekuža povinný Plán financování
a obnovy vodovodů a kanalizací, jejichž vlastníkem je město Zbýšov, provozovatelem Svazek vodovodů
a kanalizací Zbýšov – Zakřany, Vodárna Zbýšov. Odpovědnost za obnovu má vlastník sítí. Při propočtu
výše finančních prostředků nutných na obnovu vodovodů nebo kanalizací v příštích deseti letech byla
základem hodnota majetku vyjádřená pořizovací cenou a míra jeho opotřebení v závislosti na době
pořízení a životnosti zařízení (vodovodní řad, vodní zdroje bez úpravy a vodojemy, přiváděcí stoky a
stoková síť kanalizace, ČOV). Každoročně by bylo třeba investovat do obnovy uvedených inženýrských
sítí částku 5,5 mil. Kč. Důvodem je značná zastaralost vodohospodářských zařízení v obci – např.
vodojem, čerpací stanice a část vodovodu je z roku 1932, ČOV je z roku 1956. Pravidelná kvalitní údržba
zajišťuje jejich dosavadní bezproblémový chod. Diskuse se rozvinula kolem zdroje finančních prostředků,
kterým je dle tabulky plánu financování obnovy výhradně rozpočet města, event. dotace. Nepočítá se
s finančními prostředky vlastními (za služby Vodárny Zbýšov). Přenesení nutnosti hromadit finanční
prostředky na obnovu na odběratele a tedy navýšení vodného a stočného by mělo za následek nežádoucí
snížení odběru vody a cena vody by se stala pro občany neúnosnou. Plán financování obnovy byl
v předložené podobě schválen, počítá se však s jeho meziročním nezbytným vyhodnocováním a
upřesňováním (10 pro – 3 se hlasování zdrželi – 1 proti). Uložením povinnosti zpracovat a dodržovat plán
obnovy chce Mze ČR motivovat obce a provozovatele sítí, aby z vlastních zdrojů a příjmů za poskytované
služby (vodné a stočné) vytvářeli vlastní dostatečné finanční rezervy pro uvedený účel.
Usnesení 3/1/09: ZM schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci
podle přílohy č. 18 k vyhlášce č. 428/2001, provádějící
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
4. Informace k investičním akcím v roce 2009.
Jsou dokončovány akce, které byly zahájeny před koncem loňského roku (archiv města, úprava městské
knihovny)
Ozvučení tělocvičny, o které žádalo vedení oddílu kondiční kulturistiky, bude hrazeno z prostředků obce
a bude součástí vybavení tělocvičny.
Ve fázi zpracování je projekt na kanalizaci ve čtvrti Padělky, do 20. 2. bude zpracována a předložena na
SFŽP žádost o dotaci na rekonstrukci ČOV.
Z připravovaných akcí jsou pro rok 2009 prioritní oprava komunikace Pod rybníkem, výměna oken
a dokončení průčelí fasády ZŠ II a úprava prostranství Poustka.
Usnesení 4/1/09: ZM bere na vědomí informaci starosty o stavu realizace dokončovaných
investičních akcí a přípravy akcí pro rok 2009
5. Různé
Informace ze schůze RM dne 12. 1. 2009 -RM rozhodla o poskytnutí příspěvku na činnost MO SPCCH

– 10 tis. Kč, DDM Zastávka 10 tis. Kč a o zakoupení digitálních kláves a jejich bezúplatném zapůjčení
hudební skupině mládeže vedené M. Leščinským. RM vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení
obecního bytu do užívání a rozhodla o prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2009 (manž. Švábenských,
M. Moronga, J. Nečas), na neurčito (manž. Navrátilovi, R. Kroutil)
RM vzala dále na vědomí informaci o dokončovaných investicích z roku 2008, oznámení ředitele ZŠ
Zbýšov, p. o., Mgr. Vladimíra Říhy o ukončení působení ve funkci k 30. 6. 2009, termín přezkoumání
hospodaření města za rok 2008 KÚ JmK – 9. a 10. 2. a informaci tajemnice MěÚ o výsledku výběrového
řízení na VO správy majetku a dalším postupu personálního obsazení MěÚ
RM rozhodla o snížení nájemného za pronájem zdravotního střediska z důvodu nevyužívání části prostor
o částku 9 tis. Kč/čtvrtletně, o pořízení a instalaci ozvučení tělocvičny a o odpisu nedobytných pohledávek
poplatku za psy za roky 2006-2008ve výši 10 tis. Kč
Tajemnice MěÚ předložila ZM návrh rozpočtu sociálního fondu města, v němž jsou příjmy tvořeny 3% ním odvodem z mezd zaměstnanců a odměny člena ZM uvolněného pro výkon funkce. Ze sociálního
fondu se přispívá uvedeným pracovníkům na obědy, na rekreaci, penzijní připojištění a životní jubilea
v souladu se Statutem sociálního fondu. Rozpočet SF byl bez připomínek jednomyslně schválen.
ZM vzalo na vědomí předložený rozpočtový výhled obce na období 2010 až 2012, zpracovaný v souladu
s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
ZM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem a E.ON Distribuce
a. s. týkající se uložení kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. PK 1437, PK 2843 v k. ú. Zbýšov
pro dva RD v lokalitě Za Klímovými a výši jednorázové úplaty 2 000 Kč (14 pro – 0- 0).
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1598/25 v k. ú. Zbýšov o výměře 19 m2 zastavěného garáží
žadatelům manž. Jiřině a Zdeňkovi Fajtovým, Školní 594. Prodejní cena činí 2 000 Kč (14 pro-0-0)
ZM opět řešilo záměr prodeje části parcely č. 518 o výměře 55 m2 sousedící s nájemním domem č.p. 467
ve Zbýšově, čtvrť Padělky. O záměru prodeje se bude hlasovat na základě architektonického posouzení,
vyjádření SO MěÚ Zbýšov a stanoviska příslušného BD nájemníků. Prodejní cena pozemku v případě
kladného stanoviska k záměru byla předběžně stanovena na 550 Kč/m2.
ZM projednalo a jednomyslně schválilo záměr prodeje části parcely PK č. 1076 o výměře 8 m2 v k. ú.
Zbýšov.
Zastupitelstvo ocenilo úroveň a návštěvnost kulturních akcí, pořádaných městem začátkem roku 2009 –
ohňostroj 1. 1., koncert v kostele sv. Martina, maškarní karnevaly v HD a na Sokolském hřišti.
K žádosti pana Dalibora Chatrného, majitele a provozovatele Hornického domu, kde se konají i akce obce,
o příspěvek na zakoupení židlí do velkého sálu, příp. jejich bezúplatný pronájem v případě jejich pořízení
městem, ZM doporučilo, aby si žadatel vytvořil inkasováním nájemného za pronájem prostor (i od města,
pokud bude pořadatelem akce) fond na údržbu nemovitosti a obnovu zařízení.
ZM řešilo problematiku bowlingové dráhy v objektu kina a stanovilo panu P. Nevřivému na doložení
potřebných povolení a dokladů termín 31. 3. 2009.
PČR ČR OO Rosice zaslala písemnou informaci o výsledku měření rychlosti vozidel v obci, které
provedla ve dvou termínech v měsíci prosinci – nebyl zjištěn žádný přestupek.
ZM zaujalo stanovisko k závěrům první schůze nově zvolené školské rady – obec podpoří záměr udržení
dvou prvních tříd, bude-li třeba i finančně, stejně jako pořízení prvků na dětské hřiště v zahradě ZŠ na
Masarykově ulici. Zakoupení zásobníků na tekuté mýdlo a papírové ručníky je v kompetenci vedení ZŠ
Zbýšov, p. o.
Usnesení 5/1/09: ZM bere na vědomí informaci o výsledku jednání rady města dne 12. 1.
- rozpočtový výhled obce na období 2010 až 2012, zpracovaný
v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
- informaci PČR o výsledku měření rychlosti v obci
schvaluje rozpočet sociálního fondu města pro rok 2009
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi
městem a E.ON Distribuce a. s. týkající se uložení kabelového

vedení NN na pozemcích parc. č. PK 1437, PK 2843 v k. ú. Zbýšov
a výši jednorázové úplaty 2 000 Kč
- prodej pozemku parc. č. 1598/25 v k. ú. Zbýšov o výměře 19 m2
zastavěného garáží žadatelům manž. Jiřině a Zdeňkovi Fajtovým,
Školní 594, za cenu 2 000 Kč
- záměr prodeje části pozemku parc. č. PK 1076 v k. ú. Zbýšov
o výměře 8 m2
stanovilo podmínky a náležitosti pro posouzení záměru prodeje části
pozemku parc. č. 518 o výměře 55 m2 v k. ú. Zbýšov
- nájemci kina p. Nevřivému termín 31. 3. pro doložení potřebných
dokladů a povolení k provozování bowlingové dráhy
doporučilo p. D. Chatrnému jako reakci na jeho žádost vytvořit si
inkasováním nájemného za pronájem prostor HD fond na obnovu
vnitřního zařízení
ocenilo úroveň a návštěvnost akcí pořádaných obcí začátkem roku 2009
zaujalo stanovisko k závěrům schůze školské rady dne 15. 1.

Zapsala Ing. Zahradníčková

