Zápis

ze 4/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 20. 4. 2009
na Městském úřadě ve Zbýšově
Přítomni: dle prezenční listiny
počet členů 12
schůze b y l a usnášeníschopná

Schůze byla sezvána písemně, termín zasedání byl zveřejněn na úřední desce.
Ověřovatelé zápisu:

MUDr. František Ševčík

Začátek schůze:
Ukončení schůze

17,00 hodin
19,20 hodin

Josef Nedvěd

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký

Program:

1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu.
2. Hospodaření města v 1. čtvrtletí 2009.
3. Informace z jednání Rady města Zbýšova.
4. Informace o přípravě investičních akcí.
5. Různé

l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
Zasedání ZM, čtvrté v roce 2009, zahájil a řídil starosta Vratislav Široký za účasti 12 členů ZM (viz
prezenční listina). Zapisovatelkou byla jmenována tajemnice MěÚ.
Členům zastupitelstva byl předán zápis z 3/09 zasedání ZM, konaného dne 23. 3. 2009. Byl vyvěšen na
úřední tabuli a je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti. Byl ověřen bez připomínek. Úkoly, které
byly přijaty v usnesení, byly splněny. Trvá úkol, týkající se koordinace činnosti výborů ZM.
Ověřením zápisu ze zasedání zastupitelstva byli pověřeni Josef Nedvěd a MUDr. František Ševčík
Přítomní členové ZM jednomyslně schválili program jednání i ověřovatelé zápisu.
Usnesení 1/4/09: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu
2. Hospodaření města v 1. čtvrtletí 2009

Členové ZM obdrželi písemný přehled plnění rozpočtu obce za první čtvrtletí tohoto roku.
Z předpokládaných příjmů v roční výši 40 362 tis. Kč bylo dosaženo 11 004 tis. Kč, což je
27,3 %, z plánovaných výdajů 43 225 tis. Kč je čerpáno 11 755 tis. Kč (t. j. 27,2 %). Město má
k dispozici finanční prostředky ve výši 9 132 798,35 Kč.
ZM schvaluje DRO č. 3/2009, zahrnující výdaje na pořízení měřiče rychlosti a finanční
prostředky na volby do EP poskytnuté KÚ JmK.
Usnesení 2/4/09: ZM bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města
k 31. 3. 2009
schvaluje DRO č. 3/2009

3. Informace z jednání Rady města Zbýšova
5. schůze RM se konala dne 15. dubna a přijala následující závěry: RM vzala na vědomí informaci
starosty o řešení situace největších dlužníků nájemného, informaci MUDr. Ševčíka o jednání o možnosti
využití volných prostor na ZS pro rehabilitaci, informaci o probíhajícím mechanizovaném čištění místních
komunikací a o dokončení instalace snímacího zařízení pro měření rychlosti na silnici III. třídy na vjezdu
do Zbýšova. Dále byli členové RM informováni o termínu setkání důchodců obcí Mikroregionu

Kahan 19. června v Hornickém domě ve Zbýšově, které organizačně zajišťuje KD Zakřany
a o přípravě Setkání tří Zbýšovů dne 27. června (přednesl Pavel Štěpánek). RM rozhodla
o výpovědi smlouvy na pronájem kina Horník z důvodu nesplnění podmínek města P. Nevřivým. Na
úseku správy obecních bytů schválila RM změnu počtu osob, přihlášených do bytu p. Evy Zemanové.
K žádostem zájmových organizací i jednotlivců o příspěvky přijala RM toto usnesení: rozhodla
o poskytnutí příspěvku 5 tis. Kč skupině HoBBiT P. Boučka na zakoupení aparatury, 5 tis. Kč na
sportovní vybavení T. Isaeva, který bude reprezentovat ČR a MO kulturistiky na ME v silovém trojboji,
částky 5 tis. Kč na chovatelskou přehlídku mysliveckých trofejí dne 15. a 16. 5. v Hornickém domě
RM schválila převod zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Zbýšov, p. o. ve výši 232,94 Kč do
rezervního fondu mateřské školy, prodejní cenu sbírky básní paní Zdeny Kopáčkové a povídek pana

Jaroslava Nevřivy Mému Zbýšovu a kraji 90 Kč a odborné knihy paní Jarmily Plchové Zbýšov –
kapitoly z minulosti a těžba uhlí 150 Kč. RM zamítla poskytnutí příspěvku Klubu důchodců Zbýšov
na Den horníků s ohledem na již schválený dar a poskytnutí příspěvku Domovu pro seniory Zastávka na
provoz Penzionu Zbýšov a na kulturní akce.
Usnesení 3/4/08: ZM bere na vědomí informaci starosty o výsledku jednání 5. schůze rady města
dne 15. 4.

4. Informace o přípravě investičních akcí města
Město oslovilo tři dodavatele stavebních prací se žádostí o podání nabídek na akci Fasáda Simson západní a severní strana. Realizace prací je podmíněna získáním dotace prostřednictvím MěÚ Rosice
(původní předpoklad 500 tis. Kč byl upřesněn na 260 tis. Kč). Nabídková cena firmy DUR plus Zastávka,
s. r. o. je 301 895 Kč za opravu severní stěny budovy těžní věže, 688 327 Kč za západní stěnu (ceny jsou
vč. DPH), termín realizace dodávky červen až září 2009, záruční doba 36 měsíců. Úpravy interieru zděné
části těžní věže Simson budou prováděny v případě získání dotace MK Kahan.

Rada města doporučila jako dodavatele stavebních prací na fasádě těžní věže Simson firmu DUR
plus, s. r. o. Zastávka, 1. máje 117, jednak s odvoláním na nejnižší nabídkovou cenu a rovněž
proto, že realizovala všechny dosud dokončené předchozí práce na uvedeném objektu. ZM
uvedené doporučení potvrdilo.
V pondělí 20. dubna započnou práce v ul. Boženy Němcové. VO provede firma DUR plus
Zastávka, hodnota prací vč. DPH je 410 tis. Kč.
Ve fázi zpracování projektové dokumentace je úprava budovy mateřské školy, kde vznikne
v přízemí místo stávajících šaten nová třída. Práce budou provedeny během prázdnin. Připravuje
se II. etapa úpravy průčelí školní budovy na Masarykově ulici a prodloužení potrubí na Majrově.
Finančně menšího rozsahu budou nutné opravy podlah ve školní kuchyni. Bude prověřeno, zda
a v jakém rozsahu bude možno využít příspěvku ze Zeleného programu SFŽP - dotace pro
majitele rodinných domů a bytových domů stavěných nepanelovou technologií, k financování
zateplení budov svobodáren na ul. J. A. Komenského.
Usnesení 4/4/09: ZM schvaluje jako dodavatele stavebních prací na fasádě těžní věže
Simson firmu DUR plus, s. r. o. Zastávka, 1. máje 117
bere na vědomí zahájení prací na ul. Boženy Němcové dne 20. 4. 2009
- stav přípravy ostatních investičních akcí
potvrdilo rozhodnutí RM prověřit možnost využití Zeleného programu

SFŽP - dotace pro majitele rodinných domů a bytových
domů stavěných nepanelovou technologií, k financování
zateplení budov svobodáren na ul. J. A. Komenského
5. Různé
Během měsíce dubna bude vyhodnoceno dosavadní tříměsíční působení firmy KTS Ekologie
spol. s r. o. Zastávka jako svozce pevného domovního odpadu pro město Zbýšov a
spoluzakladatelské obce. Kromě toho již bude přehled o platební morálce občanů za úhradu
poplatku za likvidaci odpadů z domácnosti (pro větší část obyvatel byl závazný termín placení do
31. března). Se zjištěnými výsledky budou členové ZM seznámeni na dalším zasedání.
ZM projednalo a schválilo znění smlouvy mezi obcí a s.r.o. PAPENO, Brno, Boh. Martinů 802/9,
o věcném břemeni uložení a provozování podzemní přípojky vn k voltaické elektrárně, která vznikne
v k. ú. Zakřany, na pozemcích města p. č. 1598/154, 1598/155 a PK 1219 v k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Jednorázová náhrada činí 200 tis. Kč.
MUDr. Věra Urbánková požádala zastupitelstvo o poskytnutí příspěvku na zakoupení digitálního
panoramatického rentgenového přístroje, nezbytného zařízení pro stomatochirurgické pracoviště MUDr.
Veroniky Matejové, jediné toho druhu v okrese Brno-venkov. ZM rozhodlo o poskytnutí příspěvku na
zakoupení RTG ve výši 200 tis. Kč. Pořízení RTG přístroje umožní provádět v místě vyšetření, kvůli
kterým museli pacienti dosud cestovat do Brna.
Usnesení 5/4/09: ZM projednalo a schválilo znění smlouvy mezi obcí a s.r.o. PAPENO, Brno,
Boh. Martinů 802/9, o věcném břemeni uložení
a provozování podzemní přípojky vn k voltaické
elektrárně, která vznikne v k. ú. Zakřany, na
pozemcích města p. č. 1598/154, 1598/155 a PK
1219 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a výši jednorázové
náhrady 200 tis. Kč
schválilo poskytnutí příspěvku 200 tis. Kč na zakoupení digitálního
panoramatického rentgenového přístroje pro stomatochirurgické
pracoviště Zbýšov
vyhodnotí na svém 5. zasedání na základě předložených podkladů dosavadní
fungování KTS Ekologie Zastávka, spol. s r. o. a stav úhrady
poplatku za sběr a odstraňování komunálních odpadů ve městě

Zapsala Ing. Zahradníčková

