Zápis
z 3/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 23. 3. 2009
na Městském úřadě ve Zbýšově
Přítomni: dle prezenční listiny
počet členů 13
schůze b y l a usnášeníschopná
Schůze byla sezvána písemně, termín zasedání byl zveřejněn na úřední desce.
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Zdeňka Sovová

Začátek schůze:
Ukončení schůze

17,30 hodin
20,30 hodin

Daniel Morávek

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program:

1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu.
2. Hospodaření města za 1+2/2009.
3. Projednání Závěrečného účtu Města za rok 2008.
4. Informace ze zasedání Rady města Zbýšova.
5. Informace o přípravě investičních akcí.
6. Různé

l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
Zasedání ZM, které zahájil a řídil starosta Vratislav Široký, se zúčastnilo 13 členů ZM (viz prezenční
listina). Zapisovatelkou byla jmenována tajemnice MěÚ.
Zápis z 2/09 zasedání zastupitelstva města, konaného dne 23. 2. 2009, 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.
Ověřením zápisu ze zasedání zastupitelstva byli pověřeni Mgr. Zdeňka Sovová a Daniel Morávek.
Přítomní členové ZM jednomyslně schválili program jednání i ověřovatelé zápisu.
Usnesení 1/3/09: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu
2. Hospodaření města za 1+2/2009, projednání DRO

Členové ZM obdrželi písemný přehled plnění rozpočtu města za první dva měsíce tohoto roku.
Z předpokládaných příjmů v roční výši 40 362 tis. Kč bylo dosaženo 8 363 tis. Kč, což je 21 %, z
plánovaných výdajů 43 225 tis. Kč je čerpáno 8 551 tis. Kč (t. j. 19,8 %). Město má k dispozici
finanční prostředky ve výši 9 697 101,48 Kč, z toho na běžném účtu 1 566 036,89 Kč.
ZM schválilo DRO č. 2/2009, obsahující zvýšení příjmů o příspěvky obcí Lukovan a Babic u
Rosic na neinvestiční výdaje ZŠ za jejich žáky (pol. 4121 + 182 tis. Kč) a § 3722 + 10 tis. Kč,
zvýšení výdajů v § 2321 kanalizace, ČOV o 200 tis. Kč a § 3314 knihovna o 600 tis. Kč.
Usnesení 2/3/09: ZM bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu města a stavu
účtů obce k 28. 2. 2009
schvaluje DRO č. 2/2009
3. Projednání závěrečného účtu města za rok 2008
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2008 obsahuje:

Plnění rozpočtu příjmů
Plnění rozpočtu výdajů
Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Stavy a obraty na bankovních účtech
Peněžní fondy
Majetek
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům kraje, obcí, DSO a vnitřní převody
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Ostatní doplňující údaje
Návrh Závěrečného účtu města byl zveřejněn na úředních deskách od 20. 2. 2009. Zastupitelstvo města
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2008 v souladu § 17 zákona š. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, projednalo a vyjádřilo jednomyslný souhlas s celoročním hospodařením
města a to bez výhrad.
Usnesení 3/3/09: ZM projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2008 v souladu § 17 zákona
š. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a vyjádřilo jednomyslný souhlas s celoročním hospodařením města
a to bez výhrad.
4. Informace ze schůzí rady města
RM dne 5. 3. rozhodla o změně výše nájemného za pronájem budov příspěvkovým organizacím obce –
Základní škole, p. o. Zbýšov, okres Brno-venkov, ul. J. A. Komenského 473 a Mateřské škole Zbýšov,
okres Brno-venkov, Školní 412, na 1 Kč ročně, vzala na vědomí informaci starosty o jednání
představenstva KTS Ekologie, spol. s r.o. a o termínu výjezdního zasedání Mikroregionu Kahan
RM vyhlásila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurs na
obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Zbýšov, p. o., ul. J. A. Komenského 473,
s předpokládaným nástupem 1. 7. 2009, stanovila text veřejného oznámení konkursního řízení

a termín doručení přihlášek - 20. 4.
RM na své 4. schůzi dne 18. 3. 2009 jmenovala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, a v souladu s usnesením Rady Města
Zbýšova č. 2/03/09 ze dne 5. 3. 2009 konkursní komisi na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky ZŠ Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o. , ul. J. A. Komenského 473, Zbýšov ve složení:
- člen určený zřizovatelem – předseda Vratislav Široký
0
- člen určený zřizovatelem – MUDr. František Ševčík
- člen určený ředitelem krajského úřadu - Mgr. Eva Meluzínová
- školní inspektor České školní inspekce – Mgr. Jana Vágnerová
- odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení - RNDr. Petr Pospíšil
- pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace – Mgr. Alena Malá
- člen školské rady – Ilona Cendelínová
a vzala na vědomí termín prvního jednání KK – 27. 4. 2009 v 10 hodin na MěÚ Zbýšov
RM dále vzala na vědomí žádosti a informace, týkající se správy bytů, informaci starosty o provedené
revizi přechodů pro chodce, informaci MUDr. Ševčíka o požadavku lékařů ordinujících ve zdravotním

středisku Zbýšov o příspěvek na provoz tohoto zařízení, adresovaném vedení spádových obcí.
RM rozhodla o poskytnutí příspěvků: 10 tis. Kč na aktivity DDM Oslavany, organizované ve Zbýšově,
na činnost Klubu důchodců Zbýšov 10 tis. Kč, 4 tis. Kč na výchovný koncert pro žáky ZŠ Zbýšov, p. o.
RM zamítla žádost ZŠ Oslavany a ZŠ Zastávka o příspěvek na neinvestiční výdaje za školáky, kteří
navštěvují uvedená školní zařízení a mají TP ve Zbýšově a žádost MO SPCCH o příspěvek na dopravu
účastníků rekondice.
Na úseku investic projednala RM záměr úpravy chodníku, kabelizace a zhuštění sloupů VO na ul.
B. Němcové jako investici vyvolanou kabelizací elektrického nn vedení, realizovanou firmou
Energoservis pro E.On ČR a změnu úprav prostranství Poustka, spočívající v menším rozsahu zpevněných
ploch a vzala na vědomí informaci starosty o zprovoznění archivu obce a rozšířených a rekonstruovaných
prostor městské knihovny dne 23. 2. a zdůvodnění vyšších vynaložených nákladů v MK
Usnesení 4/3/09: ZM bere na vědomí informaci starosty o výsledku jednání schůzí rady města
konaných dne 5. a 18. března 2009
5. Informace o přípravě investičních akcí
Nejbližším záměrem obce na úseku výstavby je oprava chodníků v ul. Boženy Němcové, vyvolaná
investice, související s kabelizací sítě nn v tomto prostoru. Tu bude letos realizovat E.On ČR, který vybral
jako dodavatele firmu Energoservis. V rámci této akce bude pokládán kabel po obou stranách ulice, obec
připoloží kabel VO a zvýší počet sloupů VO – předpokládané výdaje 280 tis. Kč. Etapová úprava
chodníku si vyžádá částku cca 680 tis. Kč. Uvedená opatření zvýší bezpečnost chodců, zejm. školních
dětí, k čemuž přispěje i jednosměrnost provozu na této místní komunikaci.
Úsporná opatření jsou důvodem změny původně plánovaných úprav prostoru Poustka a to ve smyslu
zmenšení rozsahu zpevněných ploch, které budou nahrazeny zatravněním. Změna souvisí i s nutným
vyrovnáním výškového rozdílu na ploše, který dosahuje až 80 cm. Vznikne klidová odpočinková zóna
s pískovištěm a lavičkami.
Připravuje se úprava suterénu a přízemí budovy mateřské školy tak, aby zde v době prázdnin vznikla nová
třída. Další projektovanou akcí je úprava druhé části průčelí ZŠ na Masarykově ulici.
Protože se očekává propad příjmu z daní, bude kromě přijetí úsporných opatření v pravidelných výdajích
korigován i rozsah realizovaných investičních akcí
Usnesení 5/3/09: ZM bere na vědomí informaci starosty o připravovaných investičních akcích,
kterými jsou úpravy v ulici Boženy Němcové (VO a chodník,
související s kabelizací sítě nn v tomto prostoru), úprava
prostranství Poustka, rozšíření MŠ o novou třídu a 2. etapa
rekonstrukce fasády ZŠ II
- nutnost přijetí úsporných opatření v pravidelných výdajích
města a korigování výběru a rozsahu realizovaných
investičních akcí
6. Různé
Na 3. zasedání ZM se dostavili v plném počtu současní i bývalí členové Mysliveckého sdružení Háje, aby
reagovali na vystoupení Ing. Daniela Žaži, starosty Honebního společenstva Zbýšov, v ZM dne 23. 2.
Vystoupení bývalých členů sdružení pana Ivana Izsófa a Mgr. Lubomíra Čechovského, kteří obhajovali
odbornost a aktivitu MS Háje v době jejich vedení (oprava klubovny, výsadba lesního porostu obce,
výstava trofejí, společenské akce) a zástupců stávajícího vedení pana Vladislava Kubíčka a pana Josefa
Gregoroviče, potvrdilo vyhrocenost osobních vztahů, různost a nesmiřitelnost postojů a názorů na činnost
sdružení. Rozpory se projevily a ovlivnily i průběh, úroveň a výsledek jednání VH Společenstva vlastníků
pozemků v k. ú. Zbýšov dne 18. 2. Starosta pan Široký uvedl, že aféra přerostla rámec zájmové
organizace, kterou obec podporuje stejně jako další, které ve městě působí. Apeloval na přítomné
myslivce, aby se rozumně dohodli. I v dalších příspěvcích členů ZM zaznělo, že MS má vlastní stanovy,
kterými se má při organizování činnosti řídit (MVDr. Žalud, P. Štěpánek) a vedení obce nepřísluší
vměšovat se do záležitostí zájmového sdružení. Obec má právo a v budoucnu ho využije, zúčastnit se jako
majitel pozemků, které jsou součástí honitby MS Háje, valné hromady společenstva vlastníků a být

informována o činnosti HS. Vedení města prověří existenci a znění příslušných smluv.
ZM projednalo poskytnutí příspěvku MPŽ (§ 3315) a rozhodlo vzhledem k měnícím se podmínkám
a prognózám příjmu z daní neodeslat začátkem roku této zájmové organizaci celou částku plánovanou
v rozpočtu - 300 tis. Kč (6 pro – 4 proti – 3 se zdrželi hlasování), ale pouze 200 tis. Kč (13 pro). Rozdíl
bude dle finanční situace obce proúčtován ve 2. pololetí.
ZM upřesnilo schválenou prodejní cenu části parcely č. 2755 o výměře 68 m2, kupující Jan Sedlák,
Zbýšov, Oslavanská 256. Jelikož z dotčené plochy 68 m2 je stavebně využitelných pouze 13 m2, ostatní
prodávaná výměra je v ochranném pásmu regulační stanice plynu, bylo rozhodnuto o prodejní ceně 200
Kč/m2 (12 pro, 1 se zdržel hlasování, 0 proti).
Pracovnice správy majetku paní L. Radilová informovala členy ZM o situaci ve vykupování soukromých
pozemků pod stadionem, na Majrově a pod komunikací nad Poustky.
ZM projednalo a schválilo znění smluv s E.ON Distribuce, a s., týkajících se věcného břemene přípojky
k novostavbě K. Horkého na Havířské ulici a výši jednorázové úplaty 1 000 Kč a věcného břemene
umístění rozvodné stanice na p. č. 879/1 - Malý díl - za úplatu 1 000 Kč (jednomyslně).
Schválený prodej části pozemku p. č. 518 o výměře 55 m2, přilehlého k nájemnímu domu č. p. 467 ve
čtvrti Padělky k. ú. Zbýšov bude realizován za cenu 550 Kč/m2, kupujícím je pan Jaroslav Vyhnalík,
Zbýšov, čtvrť Padělky 467 (jednomyslně).
ZM projednalo žádosti místních zájmových organizací o příspěvky a rozhodlo podpořit Mistrovství
Moravy a Slezska v kulturistice a fitness mužů a žen, pořádané MO kulturistiky ve Zbýšově dne 8. 5.
částkou 30 tis. Kč (jednomyslně) a činnost MO Junáku částkou 65 tis. Kč, z čehož bude 40 tis. Kč využito
na provozní náklady střediska, opravy a údržbu majetku, 10 tis. Kč na letní tábot a 15 tis. Kč na florbalové
mužstvo Hrozen (12 pro, 1 se zdržel hlasování).
Od 1. dubna byl zprovozněn sběrný ekologický dvůr i ve středu v odpoledních hodinách.
Usnesení 6/3/09: ZM bere na vědomí informaci správy majetku města a stavu vykupování
dotčených soukromých pozemků pod stadionem, na Majrově
a pod komunikací nad Poustky
- upřesňující informace bývalých i současných členů
Mysliveckého sdružení Háje o momentální situaci v této
místní zájmové organizaci
rozhodlo využívat práv obce jako vlastníka pozemků a tím člena Honebního
společenstva Zbýšov (zúčastňovat se VH, požadovat zprávu
o činnosti apod.) a prověřit existenci a znění příslušných smluv
- poskytnout MPŽ první část rozpočtovaného příspěvku na
činnost ve výši 200 tis. Kč
upřesnilo prodejní cenu části parcely č. 2755 o výměře 68 m2 – 200 Kč/m2,
kupující Jan Sedlák, Zbýšov, Oslavanská 256, jelikož stavebně
využitelných je pouze 20 % prodávané plochy
projednalo a schválilo znění smluv s E.ON Distribuce, a s., týkajících se
věcného břemene přípojky k novostavbě K. Horkého
na Havířské ulici a věcného břemene umístění
rozvodné stanice na p. č. 879/1 - Malý díl a výši
jednorázových úplat
- prodej části pozemku p. č. 518 o výměře 55 m2,
přilehlého k nájemnímu domu č. p. 467 ve čtvrti
Padělky k. ú. Zbýšov, prodejní cena 550 Kč/m2,
kupující pan Jaroslav Vyhnalík, Zbýšov, čtvrť
Padělky 467
rozhodlo podpořit Mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice a fitness mužů
a žen, pořádané ve Zbýšově dne 8. 5., částkou 30 tis. Kč
- činnost MO Junáku částkou 65 tis. Kč
Zapsala Ing. Zahradníčková

