Zápis
z 1/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 18. 1. 2010
na Městském úřadě ve Zbýšově
Přítomni: dle prezenční listiny
počet členů 13
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

MVDr. Lubomír Žalud
17,00 hodin
19,15 hodin

Daniel Morávek

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program: 1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření města za rok 2009
3. Schválení Mandátní smlouvy na výkon IČ u ČOV
.
4. Různé
l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
1. zasedání ZM v roce 2010 zahájil a řídil starosta Vratislav Široký, přítomno bylo 13 členů ZM (viz
prezenční listina). Zapisovatelkou byla jmenována tajemnice MěÚ.
Členům zastupitelstva byl s pozvánkou a materiály k jednání rozeslán zápis z 10/09 zasedání ZM,
konaného dne 14. 12. 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. Současně byl
přítomným předán platný schválený rozpočet města na rok 2010.
Ověřením zápisu z 1/10 zasedání zastupitelstva byli pověřeni MVDr. Lubomír Žalud a Daniel Morávek.
Přítomní členové ZM ověřovatele zápisu i program jednání jednomyslně schválili.
Usnesení 1/1/10: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu
2. Hospodaření města za rok 2009, inventarizace majetku města
Členům zastupitelstva města byl rozeslán písemný přehled plnění rozpočtu obce rok 2009.
Z předpokládaných příjmů v roční výši 40 362 tis. Kč bylo dosaženo 38 954 tis. Kč, což je 96,5 %. Příjem
z daní je naplněn na 93,5 %, oproti předpokladu chybí v tomto paragrafu rozpočtu za rok 2009 2,2 mil.
Kč. Z plánovaných výdajů 43 225 tis. Kč je čerpáno 42 589 tis. Kč (t. j. 98,5 %). Město má k dispozici
finanční prostředky ve výši 6 492 919,30 Kč a to na účtech:
BÚ
411 186,25 Kč
Soc. fond
78 613,88 Kč
Depozita
3 119,17 Kč
Podíl. fondy 6 000 000,00 Kč
Celkem
6 492 919,30 Kč
ZM projednalo a schválilo zápis o výsledku periodické inventarizace majetku města k 31. 12. 2009 bez
připomínek (13-0-0)

Usnesení 2/1/10: ZM bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města
k 31. 12. 2009. Z předpokládaných příjmů ve výši 40 362 tis.
Kč bylo dosaženo 38 954 tis. Kč, což je 96,5 %. Příjem z daní
je naplněn na 93,5 %, oproti předpokladu chybí v tomto
paragrafu rozpočtu za rok 2009 2,2 mil. Kč. Z plánovaných
výdajů 43 225 tis. Kč je čerpáno 42 589 tis. Kč (t. j. 98,5 %).
Město má k dispozici finanční prostředky ve výši
6 492 919,30 Kč.
projednalo a schválilo zápis o výsledku periodické inventarizace majetku
města k 31. 12. 2009
3. Schválení Mandátní smlouvy na výkon IČ u ČOV
Komise sestavená z pracovníků MěÚ za předsednictví starosty V. Širokého otevřela dne 18. 12. 2009
obálky s nabídkami zájemců o provedení činností a služeb souvisejících s výkonem inženýrské činnosti
při přípravě, zhotovení a vyhodnocení stavby “ Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově“.
S požadavkem na zpracování nabídky se město obrátilo na 5 možných dodavatelů. Při otevírání obálek
bylo hodnoceno plnění stanovených kriterií a bylo zjištěno následující:
firma AGP Litomyšl nedodala nabídku z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
firma PÖYRY Enviroment a. s. Brno byla ze soutěže vyřazena pro nesplnění podmínek
DUIS s.r.o. Brno
nabídla práce za cenu 2 141 tis. Kč (vč. DPH)
AP Investing s. r. o. Brno
1 766 tis. Kč (vč. DPH)
VRV a. s. pobočka Brno
1 640 tis. Kč (vč. DPH)
Nejvýhodnější cenovou nabídku podala a. s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Praha, pobočka Brno.
Na základě konstatování komise připravil VRV a.s., se sídlem Nábřežní ul. č. 4, 150 56 Praha 5, kontaktní
adresa Podsedky 751/3, 625 00 Brno, Mandátní smlouvu č. 05-ZBY-1671-1924/10 na výkon investorské
inženýrské činnosti při akci Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově, která bude uzavřená podle
§566 a následujících Obchodního zákoníku č.513/ 1991 Sb. v platném znění.
Mandatář (VRV a.s.) se zavazuje zajistit pro mandanta (Město Zbýšov) na základě zplnomocnění
mandanta práce v následujícím rozsahu:
1. Administrace veškerých podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP)
Cena s DPH 54.000,- Kč
2. Organizace výběrového řízení na zhotovení zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby a
autorský dozor projektanta při realizaci stavby
Cena s DPH 60.000,- Kč
3. Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
Cena s DPH 108.000,- Kč
4. Činnost odborného technického dozoru v období realizace stavby
Cena s DPH 1.320.000,- Kč
5. Činnost odborného technického dozoru v období kolaudace stavby
Cena s DPH 50.400,- Kč
6. Zajištění závěrečného vyhodnocení akce v rozsahu požadavků přílohy č. 3 Směrnice MŽP 12/2009
Cena s DPH 48.000,- Kč
Celkem IČ ( bez DPH) ................................................................................... 1.367.000,- Kč
K ceně bude účtováno 20%DPH …………........…………………................ 273.400,- Kč
Celkem cena IČ ....................................………….........……….…….............. 1.640.400,- Kč

Stanovená cena nezahrnuje náklady na projektovou dokumentaci, manipulační a provozní řády, odborné
posudky včetně geologických, výkonů OGI, správní a další poplatky, geometrické plány, LV, výkupy a
nájmy pozemků, revizní zprávy apod.
Práce provedené podle bodu „4. Činnost odborného technického dozoru v období realizace stavby“
odstavce „6. Cena prací a platební podmínky“ budou fakturovány pravidelnými měsíčními fakturami.
Práce provedené podle ostatních bodů 1, 2, 3, 5 a 6 odstavce „6. Cena prací a platební podmínky“ budou
fakturovány po splnění předmětu plnění. Splatnost faktur činí 45 dnů od doručení mandantovi.
V případě zjištěných nedostatků ve výkonu IČ sjedná inž. organizace okamžitě a bezplatně náhradu.
Pro případ škody vzniklé činností autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavě je mandatář
pojištěn u České pojišťovny a.s. IČ: 45 27 29 56 na částku 20,0 mil. Kč.
Na základě požadavku členů ZM bude do smlouvy zapracována možnost uplatnění sankcí mandantem
vůči mandatáři za případné neplnění jeho smluvních povinností. S tímto doplněním byla smlouva
jednomyslně (13 pro – 0 – 0) schválena.
Usnesení 3/1/10: ZM projednalo a schválilo Mandátní smlouvu č. 05-ZBY-1671-1924/10 na
výkon investorské inženýrské činnosti při akci
Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově,
uzavřenou mezi a. s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, se sídlem Nábřežní ul. č. 4, 150 56 Praha
5, kontaktní adresa Podsedky 751/3, 625 00 Brno a Městem Zbýšovem
4. Různé
4/A Hodnocení kulturních a společenských akcí města
Starosta rekapituloval výčet akcí, pořádaných městem na přelomu kalendářních roků (vánoční program,
ohňostroj, karneval na ledě) a zhodnotil je jako zdařilé. Obec pořádá spolu se Základní školou, p. o.,
Zbýšov dne 27. února v Hornickém domě společenský ples, na který organizátoři zvou všechny občany.
4/B Informace o vyřizování žádostí o dotace
Starosta informoval o sdělení SF ŽP, který akceptoval žádost města o finanční podporu realizace akce
Kanalizace a vodovod Zbýšov, čtvrť Anenská. V případě potvrzení přidělení dotace by byla stavba
zařazena zřejmě do rozpočtu roku 2011.
Vzhledem ke skutečnosti, že MMR – SF ŽP byly upraveny (zmírněny) podmínky pro poskytování dotací
na zateplení budov, pokusí se město získat prostředky z programu Zelená úsporám na komplexní zateplení
nájemních domů na ul. J. A. Komenského 413, 414, 415. Město má nabídku zpracovatelské firmy, která
zajistí žádost, projekt, energetický audit objektů, příp. další náležitosti žádosti. Obsah smlouvy projedná
a posoudí rada města. ZM schvaluje záměr zateplení uvedených budov s přispěním dotace, o jehož
realizaci se město pokoušelo již v loňském roce.
4/C Zásyp těžní jámy dolu Jindřich II
Starosta otevřel znovu diskuzi k problematice zásypu těžní jámy dolu Jindřich II ve čtvrti Sičce a to
z hlediska využití materiálu z místního odvalu náhradou za hlušinu z Oslavan. ZM neschválilo změnu
záměru (4 pro) a to zejména z důvodu obavy z kvality místního materiálu a jeho možného vlivu na
podzemní vody. Tento argument převážil nad negativy dopravní zátěže.
4/D Schválení přísedících Okresního soudu Brno-venkov
Zastupitelstvo bylo jako vrcholný orgán obce vyzváno Okresním soudem Brno-venkov, aby se vyjádřilo
k osobám přísedícím u jednání a rozhodování této instituce. Jsou to občané Zbýšova pan Jaroslav Kočí,
strážník MP (schválen jednomyslně) a paní Květuše Blechová, důchodkyně (schválena 12 hlasy, 1 proti).
4/E Projednání Zprávy ZŠ, p. o. o činnosti v roce 2009
ZM vzalo na vědomí Zprávu vedení Základní školy Zbýšov, p. o., o činnosti školy za rok 2009.

K informaci nebyly připomínky.
4/F Zimní údržba komunikací a chodníků
Členové zastupitelstva obce diskutovali k fungování údržby místních komunikací a chodníků v letošní
extremně chladné a na sníh enormně bohaté zimě. I prostřednictvím místního rozhlasu děkovalo vedení
města občanům, kteří bez ohledu na platné zákony dobrovolně udržují chodníky před svými
nemovitostmi. Zajištění sjízdnosti a schůdnosti si vyžádá zvýšené náklady i proto, že z některých lokalit
musel být sníh odvážen, aby se zajistila dopravní propustnost. Přes ojedinělé stížnosti se daří údržbu
zajišťovat poměrně operativně.
Usnesení 4/1/10: ZM bere na vědomí zhodnocení akcí města pořádaných na přelomu kalendářních
roků
- termín Plesu města a ZŠ – 27. 2. v Hornickém domě
- informaci starosty o akceptování žádosti města o finanční
podporu akce Vodovod a kanalizace Zbýšov, čtvrť Anenská
ze strany SF ŽP
- písemnou Zprávu o činnosti Základní školy Zbýšov, p. o.,
v roce 2009
schválilo záměr zateplení nájemních domů na ul. J. A. Komenského 413,
414, 415 s přispěním dotace MMR – SF ŽP Zelená úsporám,
o jejíž získání se město letos opakovaně pokusí
- pana Jaroslava Kočího a paní Květuši Blechovou do funkcí
přísedících Okresního soudu Brno-venkov na období 2010 až 2014
zamítlo po diskuzi podání návrhu na změnu zásypového materiálu při
likvidaci těžní jámy dolu Jindřich
děkuje občanům za jejich aktivní přístup a pomoc městu při zimní údržbě
místních komunikací a chodníků, kterou se i díky tomu daří se
zvýšeným úsilím a náklady operativně zvládat
Zapsala Ing. Zahradníčková

