Zápis
z 9/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 23. 11. 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

Ing. Jaroslav Křístel
17,00 hodin
19,00 hodin

MVDr. Lubomír Žalud

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program: 1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu.
2. Hospodaření města za 1-10/2009.
3. Rozpočtová opatření.
4. Příprava rozpočtu města na r. 2010.
5. Různé

l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
Zasedání ZM, deváté v tomto kalendářním roce, zahájil a řídil starosta Vratislav Široký, přítomno bylo 14
členů ZM (viz prezenční listina). Zapisovatelkou byla jmenována tajemnice MěÚ.
Členům zastupitelstva byl s pozvánkou a návrhem rozpočtu rozeslán zápis z 8/09 zasedání ZM, konaného
dne 12. 10. 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 9. zasedání zastupitelstva byli pověřeni Ing. Jaroslav Křístel a MVDr. Lubomír Žalud.
Přítomní členové ZM jednomyslně schválili ověřovatele zápisu i program jednání.
Usnesení 1/9/09: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu
2. Hospodaření města za leden až říjen 2009
Členům zastupitelstva města byl předán písemný přehled plnění rozpočtu obce za leden až říjen tohoto
roku. Z předpokládaných příjmů v roční výši 40 362 tis. Kč bylo dosaženo 32 461 tis. Kč, což je 80,4 %.
Příjem z daní je naplněn na 77,7 %. Z plánovaných výdajů 43 225 tis. Kč je čerpáno 34 924 tis. Kč (t. j.
80,8 %). Město má k dispozici finanční prostředky ve výši 7 420 327,59 Kč a to na následujících účtech:
BÚ
261 945,26 Kč
VÚ
20 575,53 Kč
PÚ
- 140,85 Kč
Soc. fond
99 395,03 Kč
Depozita
3 275,85 Kč
Podíl. fondy 7 035 277,77 Kč
Usnesení 2/9/09: ZM bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města
k 31. 10. 2009

3. Rozpočtová opatření
DRO č. 8/2009 zahrnuje m. j. navýšení výdajové části rozpočtu v § 2321 Odvádění a čištění odpadních
vod o 300 tis. Kč (potrubí, projekt ČOV), § 3111 Předškolní zařízení + 300 tis. Kč (vybavení prostor,
energie), § 3392 Zájmová činnost v kultuře + 100 tis. Kč, 3399 Ostatní záležitosti kultury + 200 tis. Kč, §
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu + 250 tis. Kč, § 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů + 100 tis. Kč.
ZM schválilo převod částky 780 512 Kč z investic na příspěvek E.On ČR. DRO bylo schváleno 14 hlasy
Usnesení 3/9/09: ZM projednalo a schválilo DRO č. 8/2009
4. Příprava rozpočtu města na rok 2010
Starosta předložil písemný návrh rozpočtu města na rok 2010, v němž jsou předpokládány příjmy ve výši
36 685 tis. Kč, z toho daně, poplatky, dotace 30 mil. Kč. Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný, dvěma
zásadními plánovanými investicemi jsou rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ na ul. J. A.
Komenského a Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově s přispěním dotace SF ŽP, jejíž poskytnutí
a podmínky byly písemně oznámeny rozhodnutím SF ŽP č. 09031141. Rozpis čerpání dotace počítá
s realizací do roku 2011. Financování bude probíhat z Fondu soudržnosti, Státního fondu životního
prostředí a z prostředků města. Zdroje města tvoří 4 494 140 Kč, což je 10 % způsobilých výdajů na
uvedenou akci. Někteří členové ZM vyjádřili obavu, zda se v souvislosti s pokračující krizí naplní v roce
2010 předpokládané příjmy z daní a doporučili zvážit rozdělení rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ
do etap i s ohledem na rozsah prací, které bude třeba zvládnout během dvou prázdninových měsíců.
Byly vzneseny požadavky na zařazení akcí, které nebyly realizovány v minulých létech (např. komunikace
Pod rybníkem). Příp. další investice je možno řešit během roku v závislosti na finanční situaci obce.
Zásadní připomínky, které by si vyžádaly změnu návrhu, nebyly vzneseny – návrh rozpočtu byl
jednomyslně schválen (14 – 0 – 0)
Usnesení 4/9/09: ZM projednalo a schválilo návrh rozpočtu města na rok 2010, který je zpracován
jako vyrovnaný (příjmy i výdaje činí 36 685 tis. Kč)
schválilo přijetí dotace z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního
prostředí na akci Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově, jejíž
poskytnutí a podmínky byly městu písemně oznámeny rozhodnutím
SF ŽP č. 09031141 - zdroje města tvoří 4 494 140 Kč, což je 10 %
výdajů na uvedenou akci

5. Různé
Hospodaření s majetkem města:
Zastupitelstvo města rozhodlo o provedení řádné pravidelné inventarizace majetku obce k 31. 12. 2009
a schválilo složení inventarizačních komisí.
ZM projednalo a schválilo prodej pozemků pod garážemi žadatelům
Janě Čechové, Mohelno 362 – parc. č. 1598/85 ve čtvrti Padělky o výměře 21 m2 –prodejní cena 2100 Kč
a Miroslavě Vepřekové, Smolín 56 a Vladimíru Bechovi, Malešovice 23 – parc. č. 1511/25 na Majrově o
výměře 20 m2 – prodejní cena 2000 Kč (jednomyslně)
a prodej pozemku parc. č. 306/18 o výměře 145 m2 k využití jako zahrádka (zatížen věcným břemenem
kvůli plynovému potrubí) manželům Jarmile a Josefovi Křížovým, Zbýšov, Školní 586, za cenu
100 Kč/m2 (jednomyslně)
ZM schválilo pana Jaroslava Kočího do funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na období 2010
až 2014 (jednomyslně)
Na jednání ZM se dostavil Ing. Marek, jednatel spol. s r. o. KTS Ekologie Zastávka, který seznámil
přítomné s hospodařením společnosti (hospodaření je v mírné ztrátě), projednávaným rozšířením jejího
působení na Židlochovicko a zdůvodnil zvýšení ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok
2010 (zvýšení DPH z 9 na 10 %, nárůst množství sváženého odpadu z obce, na likvidaci druhotných
surovin se místo jejich původní výtěžnosti nyní doplácí). Úhrada za svoz a likvidaci PDO činí 500 Kč vč.
DPH za občana s TP ve Zbýšově (schváleno 13 hlasy, 1 se zdržel hlasování, 0 proti), místní poplatek za

týdenní svoz v roce 2010 bude vybírán ve výši 480 Kč, rozdíl dotuje město (11 hlasů pro, 2 se zdrželi
hlasování, 1 proti).
Usnesení 5/9/09: ZM rozhodlo o provedení řádné pravidelné inventarizace majetku obce
k 31. 12. 2009
schválilo složení inventarizačních komisí
projednalo a schválilo prodej pozemků pod garážemi žadatelům
- Janě Čechové, Mohelno 362 – parc. č. 1598/85
o výměře 21 m2 – prodejní cena 2100 Kč
- Miroslavě Vepřekové, Smolín 56 a Vladimíru
Bechovi, Malešovice 23 – parc. č. 1511/25 o výměře
20 m2 – prodejní cena 2000 Kč
schválilo pana Jaroslava Kočího do funkce přísedícího Okresního soudu
Brno-venkov na období 2010 až 2014.
- úhradu za svoz a likvidaci PDO 500 Kč vč. DPH za občana s TP
ve Zbýšově, místní poplatek za týdenní svoz v roce 2010 bude
vybírán ve výši 480 Kč, rozdíl dotuje město

Zapsala Ing. Zahradníčková

