Zápis
z 8/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 12. 10. 2009
na Městském úřadě ve Zbýšově
Přítomni: dle prezenční listiny
počet členů 14
schůze b y l a usnášeníschopná
Schůze byla sezvána písemně, termín a program zasedání byl zveřejněn na úřední desce.
Ověřovatelé zápisu:
Začátek schůze:
Ukončení schůze

MUDr. František Ševčík
17,00 hodin
19,30 hodin

Josef Nedvěd

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program:

1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu.
2. Hospodaření města za 1-9/2009.
3. Schválení zřizovacích listin příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ)
4. Různé

l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
Zasedání zahájil a řídil starosta Vratislav Široký, přítomno bylo 13 členů ZM, v průběhu jednání se
dostavila MUDr. Matejová (viz prezenční listina). Zapisovatelkou byla jmenována tajemnice MěÚ.
Členům zastupitelstva byl s pozvánkou a dalšími materiály rozeslán zápis ze 7/09 zasedání ZM, konaného
dne 7. 9. 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 z 8. zasedání zastupitelstva byli pověřeni MUDr. František Ševčík a Josef Nedvěd.
Přítomní členové ZM jednomyslně schválili ověřovatele zápisu i program jednání.
Usnesení 1/8/09: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu

2. Hospodaření města za 1 - 9/2009
Členům zastupitelstva města byl rozeslán písemný přehled plnění rozpočtu obce za tři čtvrtletí roku 2009.
Z předpokládaných příjmů v roční výši 40 362 tis. Kč bylo dosaženo k 30. 9. 29 889 tis. Kč, což je 74 %.
Příjem z daní je naplněn na 71,5 %, deficit příjmu z daní činí cca 1,2 mil. Kč.
Z plánovaných výdajů 43 225 tis. Kč je čerpáno 31 741 tis. Kč (t. j. 73,4 %). Město má k dispozici
finanční prostředky ve výši 8 031 789,61 Kč.
ZM schválilo jednomyslně DRO č. 7/2009, které zahrnuje zvýšení výdajové části rozpočtu v § 3326 –
těžní věž Simson o 100 tis. Kč, Pohřebnictví o 50 tis. Kč (přípojka VO u OSS), 35 tis. Kč odvod DPH a
19 tis. Kč dotace ÚP v příjmech i výdajích.
Usnesení 2/8/09: ZM vzalo na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města
k 30. 9. 2009
schválilo DRO č. 7/2009

3. Schválení zřizovacích listin příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ)
Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů si vyžádala
zpracování nových zřizovacích listin příspěvkových organizací města – Základní školy Zbýšov,
okres Brno-venkov, p. o. a Mateřské školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o. Návrh zřizovacích
listin byl projednán s řediteli p. o., členové ZM měli návrh k prostudování k dispozici v písemné
formě. Zřizovací listiny obou příspěvkových organizací byly bez připomínek jednomyslně
schváleny s účinností od 1. 11. 2009.
Usnesení 3/8/09: ZM schvaluje Zřizovací listinu Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov,
p. o. a Mateřské školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o.
s účinností od 1. 11. 2009
4. Různé
ZM projednalo žádost ředitelky MŠ o navýšení pracovního úvazku uklizečky v souvislosti s rozšířením
prostor v MŠ a úhradu z toho plynoucích zvýšených mzdových nákladů za říjen až prosinec 2009. ZM
požadavek jednomyslně schválilo.
ZM bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Zbýšov, p. o. za školní rok 2008-2009, zápis ze
schůze školské rady, dále projednalo a schválilo žádost ředitele ZŠ o čerpání rezervního fondu ve výši 37
tis. Kč na zakoupení dvou kusů tabulí (14 – 0 - 0) a požadavek na zařazení výdajů na rekonstrukci
elektroinstalace v ZŠ do rozpočtu obce na rok 2010.
Hospodaření s majetkem města: ZM projednalo a schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni mezi městem a E.ON Distribuce, a. s., týkající se umístění nového kabelového vedení
stavby Zbýšov, Havířská, kabel NN, p. Jurníček na pozemku parc. č. 897/1 a výši jednorázové úhrady –
2 500 Kč + DPH (14 – 0 – 0).
ZM schválilo úplatný převod zemědělských pozemků do vlastnictví města a to parcel č. 1334/1 a 1335
v lokalitě Na Láně v k. ú. Zbýšov u Oslavan. Pozemky sousedí s pozemky města a obec je v současné
době na vlastní náklady udržuje. (14 - 0 – 0).
ZM projednalo a schválilo žádost pana Stanislava Trávníčka, Rosice, Tetčická 495, o odkoupení pozemku
parc. č. 1121/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného garáží, která je v jeho vlastnictví. ZM prodej
jednomyslně schválilo, zastavěná plocha 18 m2, prodejní cena je 2 000 Kč. Dále schválilo prodej části
parcely č. 1121/8 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 5 m2, stejnému žadateli za cenu 2 000 Kč (14 pro).
Členské obce Mikroregionu Kahan rozhodly pomoci obětem povodní a to obci Milotice nad Bečvou –
město přispěje na tento účel částkou 10 tis. Kč (11 pro – 3 členové ZM se hlasování zdrželi – 0 proti).
ZM projednalo a jednomyslně zamítlo žádost pana Oldřicha Pospíšila, Zbýšov, ul. Boženy Němcové 141
o odkoupení pozemku parc. č. 1379/4 v k. ú. Zbýšov, který je historicky využíván jako veřejná cesta.
ZM rozhodlo dne 1. 6. 2009 o koupi pozemků užívaných městem, které jsou v soukromém vlastnictví Ing.
M. Malého, Říčany, parc. č. PK 1099, 1102, 1207/2 v k. ú. Zbýšov o celkové výměře 271 m2. Dodatečně
bylo zjištěno, že uvedené parcely jsou mezi dalšími soukromými pozemky a vázne na nich věcné
břemeno, tudíž jsou pro obec nevyužitelné.
ZM schválilo dne 1. 6. 2009 záměr výměny pozemku ve vlastnictví města parc. č. 2921/1 za pozemek
parc. č. 2922/2 v soukromém vlastnictví Milana Nekuži, Zbýšov, Na Drahách 150 – obě na Majrově v k.
ú. Zbýšov. Vzhledem k neúměrné výměře pozemků rozhodlo ZM o výši doplatku 2 928 Kč, který uhradí
M. Nekuža..
Usnesení 4/8/09: ZM vzalo na vědomí Výroční zprávu ZŠ Zbýšov, p. o. za školní rok 2008-2009
- zápis ze schůze školské rady
- požadavek vedení ZŠ na zařazení výdajů na rekonstrukci
elektroinstalace v ZŠ do rozpočtu obce na rok 2010
projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ o navýšení pracovního úvazku
uklizečky v souvislosti s rozšířením prostor v MŠ
- úhradu z toho plynoucích zvýšených mzdových
nákladů za říjen až prosinec 2009

- žádost vedení ZŠ o čerpání rezervního fondu ve výši
37 tis. Kč na zakoupení dvou kusů tabulí
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni mezi městem a E.ON Distribuce, a. s.,
týkající se umístění nového kabelového vedení na
pozemku parc. č. 897/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a výši
jednorázové úhrady – 2 500 Kč + DPH
- žádost pana Stan. Trávníčka, Rosice, o odkoupení
pozemku parc. č. 1121/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
výměra 18 m2, cena 2000 Kč a části parcely č. 1121/8
v k. ú. Zbýšov o výměře 5 m2, cena 2 000 Kč
rozhodlo pomoci obětem povodní a to obci Milotice nad Bečvou částkou
10 tis. Kč
projednalo a zamítlo žádost pana O. Pospíšila, Zbýšov o odkoupení pozemku
parc. č. 1379/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, neboť je historicky
užíván jako veřejná cesta
upřesnilo projednaný záměr výměny pozemku ve vlastnictví města parc.
č. 2921/1 za pozemek parc. č. 2922/2 v soukromém vlastnictví
Milana Nekuži, Zbýšov– obě na Majrově v k. ú. Zbýšov. ZM
rozhodlo o výši doplatku 2 928 Kč, který uhradí M. Nekuža
schválilo úplatný převod zemědělských pozemků PF ČR do vlastnictví města
Zbýšova a to parcel č. 1334/1 a 1335 v lokalitě Na Láně
v k. ú. Zbýšov u Oslavan
zrušilo rozhodnutí ze dne 1. 6. 2009, týkající se koupě soukromých pozemků
parc. č. PK 1099, 1102, 1207/2 v k. ú. Zbýšov o celkové výměře 271
m2, jelikož jsou pro obec nevyužitelné.
Zapsala Ing. Zahradníčková

