Zápis
ze 6/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 6. 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:

MUDr. František Ševčík

Začátek schůze:
Ukončení schůze

17,00 hodin
20,15 hodin

MVDr. Lubomír Žalud

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program:

1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu.
2. Informace ze schůze rady města
3. Informace o investičních akcích
4. Schválení přijetí dotace (projekt Simson)
5. Záměry prodeje pozemků
6. Různé

l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
Zasedání ZM zahájil a řídil starosta Vratislav Široký za účasti 13 členů ZM (viz prezenční listina).
Zapisovatelkou byla jmenována tajemnice MěÚ.
Členům zastupitelstva byl s pozvánkou rozeslán zápis z 5/09 zasedání ZM, konaného dne 1. 6. 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.
Ověřením zápisu ze 6. zasedání zastupitelstva byli pověřeni MUDr. František Ševčík a MVDr. Lubomír
Žalud. Přítomní členové ZM jednomyslně schválili program jednání i ověřovatelé zápisu.
Usnesení 1/6/09: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu
2. Informace ze schůze rady města
S ohledem na skutečnost, že Zastupitelstvo Města Zbýšova na svém 5. zasedání dne 1. června 2009
projednalo a schválilo DRO, které umožní úpravu objektu mateřské školy na Školní ulici tak, že vznikne
další třída a vybralo dodavatele akce, rozhodla rada města o podání žádosti na odbor školství KÚ JmK
v souladu s § 146, § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“), o navýšení
kapacity Mateřské školy Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Školní 412, 664 11
Zbýšov, ze 75 žáků na 90 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2009. RM si je vědoma skutečnosti, že žádost o
schválení navýšení kapacity MŠ a o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení je podávána
v mimořádném termínu.
RM schválila odměnu Mgr. Vl. Říhovi jako ocenění jeho práce při ukončení působení ve funkci ředitele
ZŠ a plat ředitele ZŠ Mgr. Vespalce od 1. 7. 2009.
S platností od 1. 1. 2009 došlo k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Podle znění
zákona č. 126/2008 Sb. a č. 302/2008 Sb. se do obratu započítávají také pronájmy bytových a nebytových

prostor, pokud nejsou činností uskutečňovanou příležitostně. Město Zbýšov překročilo obrat stanovený
pro povinnou registraci k DPH (1 mil. Kč) k 30. 4. 2009 a plátcem DPH se stane od 1. 7. 2009.
Z hlediska DPH se rozlišují výkony veřejné správy, které nejsou předmětem DPH, výkony osvobozené od
DPH (např. pronájem bytových a nebytových prostor) a výkony (tzv. uskutečněná plnění), která jsou
předmětem daně. RM schválila v souvislosti s registrací obce k DPH zvýšení cen poskytovaných služeb
dle předloženého návrhu (hlášení, kopírování, reklama) stejně jako cen vlastních poskytovaných služeb u
bytových prostor platností od 1. 7. 2009, dále schválila úpravu nájemní smlouvy mezí obcí a SVaK
Zbýšov – Zakřany, Vodárna Zbýšov - výše nájemného za pronájem ČOV činí 100 tis. Kč + DPH ročně.
Oznámení dodavatelům, že se město stalo od 1. 7. 2009 plátcem DPH bude zveřejněno v Ozvěně.
RM revokovala svoje rozhodnutí, týkající se povinnosti odstranění bowlingové dráhy. V případě doložení
potřebných dokladů bude možno zařízení zprovoznit
RM vzala na vědomí žádost o přidělení bytu a termíny nejbližších kulturních a společenských akcí ve
Zbýšově, rozhodla o úpravě nájemného z obecních bytů s platností od 1. 1. 2010 do výše, kterou lze
uplatnit pronajímatelem, v souladu se zákonem č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb.,
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů. RM dále rozhodla o přidělení bytu na ul. 9. května do užívání A. Tvrzníkové,
schválila výši nájemného za pronájem části parcely č. 220/1 v k. ú. Zbýšov, prodloužení nájemních smluv
na užívání bytů na Majrově 173 (L. Freiwaldovi) a ul. 9. května 116 L. Svobodovi) do 31. 12. 2009,
poskytnutí příspěvku 2 tis. Kč na výstavu veteránů a burzu náhradních dílů dne 15. 8. Rada města zamítla
poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Třebíč na K-centrum.
Usnesení 2/6/09: ZM bere na vědomí informaci o výsledku jednání schůze rady města dne
17. 6. 2009
3. Informace o investičních akcích města
Dodavatelská firma dokončuje práce na rekonstrukci a kabelizaci sítě nn a VO v ul. Boženy Němcové, ve
dnech 16. a 18. 6. bylo provedeno přepojení nemovitostí na nové rozvody, během několika příštích dnů
budou odstraněny sloupy a nadzemní vedení. Po předání staveniště nastoupí M. Soukup na opravu
chodníků úpravou podloží a výměnou betonových dlaždic za zámkovou dlažbu
Úpravy budovy mateřské školy, kde vznikne v přízemí místo stávajících šaten nová třída, byly již
zahájeny. V důsledku toho je omezen provoz MŠ. Práce budou probíhat zejména během prázdnin.
V tomto období budou vyměněna i okna ve 2. části budovy ZŠ II, oprava fasády bude následovat.
V areálu stadionu TJ Baník Zbýšov bylo upraveno sociální zařízení a provedena přípojka do kanalizace.
Koncem června bude zřejmé, zda obec obdrží dotaci na rekonstrukci ČOV, pravděpodobnost kladného
výsledku je vysoká. Bude sledován vypsaný dotační titul na pořízení kanalizace, jehož podmínky by měla
splňovat čtvrť Anenská. Pro tento účel by měl být aktualizován projekt. V případě, že se nepodaří získat
dotaci na ČOV, nebude prodloužena spolupráce se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Ve fázi příprav je prodloužení odpadního potrubí na Majrově, zpevnění ochranného protipovodňového
valu na Poustkách a zpevnění cesty kolem domku paní Lakomé na Malý díl.
ZM rozhodlo o svolání zasedání ZM mimo plán v průběhu července nebo srpna v případě, že by bylo
třeba přijmout aktuální rozhodnutí ve věci sběrného dvora na Majrově. Bylo rozhodnuto zadat zpracování
PD pro územní řízení a žádost o dotaci na sběrný dvůr kromě firmy DIMENSE ještě dvěma dalším
zpracovatelským projekčním organizacím pro možnost výběru (12 pro – 1 se zdržel hlasování - 0 proti).
Usnesení 3/6/09: ZM projednalo stav průběhu akce VO a chodníky v ul. Boženy Němcové,
dokončení opravy sociálního zařízení na stadionu a zahájení prací
v budově MŠ
vzalo na vědomí stav přípravy 2. etapy opravy fasády MŠ II, zpevnění valu na
Poustkách osázením a zatravněním, prodloužení odpadního
potrubí na Majrově a zpevnění komunikace z Doliny na Malý
díl
- situaci ve vyřizování žádostí o dotace
rozhodlo oslovit s požadavkem zpracování PD pro ÚŘ a žádost o dotaci na

sběrný dvůr tři subjekty
4. Schválení přijetí dotace (projekt Simson)
Projekt na opravu interiéru těžní věže Simson – podklad pro žádost o dotaci, zajišťovanou Mikroregionem
Kahan, si vyžádá částku 350 tis. Kč, obec by měla uhradit poměrnou část, která činí 80 tis. Kč. Dotace
Jihomoravského kraje činí 165 tis. Kč. ZM záležitost projednalo a schválilo jak podíl města na úhradě
projektu (13 – 1 – 0), tak přijetí dotace od Jihomoravského kraje a podmínky smlouvy (jednomyslně).
Usnesení 4/6/09: ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 165 000 Kč
na projekt Zbýšov – Oprava interieru těžní věže dolu Simson, za
podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
- poskytnutí finančního podílu města ve výši 80 tis. Kč na uvedený
účel
5. Záměry prodeje pozemků
Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje části obecních pozemků parc. č. KN 1128/2, 1129/2, 1758/2 a
1618/25 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře cca 1 000 m2 a uvedený záměr počtem 12 hlasů schválilo – 1
se hlasování zdržel.
Dále projednalo ZM záměr prodeje části parcely ve vlastnictví města č. PK 1608/9 o přibližné výměře 400
m2 a jednomyslně ho schválilo.
Usnesení 5/6/09: ZM schvaluje záměr prodeje části obecních pozemků parc. č. KN 1128/2,
1129/2, 1758/2 a 1618/25 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře cca 1 000 m2
- části parcely ve vlastnictví města č. PK 1608/9
o přibližné výměře 400 m2

6. Různé
Členové ZM jednomyslně rozhodli o uvolnění částky 100 tis. Kč z rozpočtovaných prostředků na provoz
TˇJ Baníku Zbýšov a přijali informaci o úspěšných výsledcích všech mužstev v kopané v končící sezoně.
Členové ZM jednomyslně přijali DRO č. 5/2009, zahrnující zvýšení příjmů o 111 800 Kč a úpravu výdajů
v rámci paragrafů rozpočtu.
Předseda kontrolního výboru předal zápis z jeho schůze dne 29. 5. 2009.
Starosta upozornil na termíny blížících se kulturně-společenských a sportovních událostí – 26. 6. Den
otevřených dveří v expozici MPŽ na Sičce, 27. 6. Setkání Zbýšovů na stadionu TJ Baník,
5. července vystoupení Jožky Černého a cimbálové muziky v zahradě Hornického domu, pořádané
městem u příležitosti Cyrilometodějské pouti. Všechny přítomné na uvedené akce pozval a popřál všem
členům ZM příjemnou dovolenou.
Členové ZM vzali na vědomí informaci starosty jako zástupce obce ve vedení KTS Ekologie s. r. o.
Zastávka o činnosti společnosti a jejích orgánů (dozorčí rady). Společnost hospodařila v 1. čtvrtletí tohoto
roku se ziskem (cca 100 tis. Kč). Členové ZM rozhodovali o způsobu vrácení půjčky obce společností
KTS ve výši 30 tis. Kč. Zamítli její poskytnutí jako daru a odsouhlasili jednomyslně prodloužení termínu
splatnosti.
Usnesení 6/6/09: ZM bere na vědomí informaci starosty o termínech blížících se kulturněspolečenských a sportovních událostí
26. 6. Den otevřených dveří v expozici MPŽ na Sičce,
27. 6. Setkání Zbýšovů na stadionu TJ Baník,
5. 7. vystoupení Jožky Černého a cimbálové muziky
v zahradě HD u příležitosti pouti
- informaci o úspěšných výsledcích mužstev kopané TJ Baník
- Zápis z jednání KV dne 29. 5. 2009
- informaci starosty jako zástupce obce ve vedení KTS Ekologie

s. r. o. Zastávka o činnosti společnosti a jejích orgánů
rozhodlo o prodloužení termínu návratnosti půjčky obce společnosti KTS
Ekologie s. r. o. ve výši 30 tis. Kč
schválilo DRO č. 5/2009
Zapsala Ing. Zahradníčková

