Zápis
z 2/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 2. 2010
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

Pavel Štěpánek
17,00 hodin
20,40 hodin

Mgr. Zdeňka Sovová

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program: 1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu
2. Založení obecně prospěšné společnosti RÚŽ (Regionální úzkorozchodná železnice)
3. Prezentace (nabídka) knihy o městě Zbýšově
.
4. Různé
l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
Zasedání ZM zahájil a řídil starosta Vratislav Široký, přítomno bylo 14 členů zastupitelstva města (viz
prezenční listina). Zapisovatelkou byla jmenována tajemnice MěÚ.
Členům zastupitelstva byl s pozvánkou a materiály k jednání rozeslán zápis z 1/10 zasedání ZM,
konaného dne 18. 1. 2010. 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 2/10 zasedání zastupitelstva byli pověřeni Pavel Štěpánek a Mgr. Zdeňka Sovová.
Přítomní členové ZM ověřovatele zápisu i program jednání jednomyslně schválili.
Starosta informoval o stavu účtů města ke dni 19. 2. 2010, kdy města disponuje částku 8 367 736,50 Kč
Usnesení 1/2/10: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu
bere na vědomí stav finančních prostředků města k 19. 2. 2010, který činí
8 367 736,50 Kč
2. Založení obecně prospěšné společnosti RÚŽ (Regionální úzkorozchodná železnice)
Členové zastupitelstva obdrželi v písemné podobě k prostudování materiály k připravovanému založení
Regionální úzkorozchodné železnice, obecně prospěšné společnosti, se sídlem ve Zbýšově, Masarykova
248 a to Zakládací smlouvu a Statut RÚŽ, o. p. s. Na jednání se dostavil starosta obce Zastávky RNDr.
Petr Pospíšil, aby odpověděl na dotazy a vysvětlil důvody, které vedly zainteresované obce Zastávku,
Babice u Rosic a Zbýšov a občanské sdružení Muzeum průmyslových železnic k vytvoření obecně
prospěšné společnosti. Hlavním motivem je podpora rozvoje turistického ruchu v regionu. Cílem založení
o. p. s. je zajištění maximální hospodárnosti vynakládaných veřejných prostředků při budování a
provozování úzkorozchodné železnice při současném zachování kontroly zakladatelů nad rozsahem a

kvalitou služeb poskytovaných veřejnosti. Výši ročního příspěvku do o. p. s. bude schvalovat ZM. Orgány
společnosti jsou: správní rada – po jednom členu z každé obce + 3 členové MPŽ
dozorčí rada – po jednom členu obce + 1 člen MPŽ
ředitel společnosti – odpovídá za chod společnosti, je v pracovním poměru ke společnosti, je
jmenován a odvoláván správní radou, která stanoví podmínky výkonu funkce
a odměnu
Členský vklad města Zbýšova do společnosti činí 90 000 Kč. Mikroregion Kahan není partnerem RÚŽ.
Členové zastupitelstva města založení RÚŽ, o. p. s., se sídlem ve Zbýšově, Masarykova 248, členství
Města Zbýšova v ní a poskytnutí členského vkladu 90 tis. Kč jednomyslně schválili (14 – 0- 0)
Usnesení 2/2/10: ZM projednalo a schválilo znění Statutu obecně prospěšné společnosti
Regionální úzkorozchodná železnice, o. p. s. a
Zakládací smlouvy RÚŽ, o. p. s., se sídlem ve
Zbýšově, Masarykova 248
- založení RÚŽ, o. p. s. a členství města v tomto
novém subjektu
- úhradu členského vkladu ve výši 90 tis. Kč
3. Prezentace (nabídka) knihy o městě Zbýšově
Nabídka zpracování knihy o městě Zbýšově nebyla z technických důvodů (dlouhodobý výpadek dodávky
elektřiny) přednesena. Tento bod jednání se přesouvá na jiný termín.
Usnesení 3/2/10: ZM bere na vědomí projednání nabídky zpracování knihy o městě Zbýšově
v náhradním termínu
4. Různé
4/A Informace z jednání RM:
RM stanovila na své schůzi dne 18. 1. výši nájemného pro rok 2010 za užívání majetku obce
příspěvkovými organizacemi na základě nájemních smluv – ZŠ, p. o. Zbýšov, 100 000 Kč/rok,
MŠ, p. o. Zbýšov, 50 000 Kč/rok, vzala na vědomí doručené žádosti o užívání obecních bytů a změny
v užívání bytů (počet osob, přechod nájmu, prodloužení nájemních smluv), rozhodla o pronájmu garáže na
pozemku parc. č. 898/3v k. ú. Zbýšov u Oslavan panu Josefu Nedvědovi, Zbýšov, čtvrť Padělky, schválila
poskytnutí příspěvku 10 tis. Kč na Maškarní karneval na ledě a doporučila stanovit základní zásady
poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města.
Dále RM schválila převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ, p. o. za rok 2009 do rezervního
fondu p. o. a vzala na vědomí Plán kulturních akcí MKC Zbýšov na rok 2010
RM se na svém jednání dne 15. 2. 2010 rovněž zabývala hospodařením s obecními byty a rozhodla
o odepsání nevymahatelného dlužného nájemného ve výši 14 890 Kč
RM projednala a schválila s platností od 15. 2. 2010 Základní zásady poskytování veřejné finanční
podpory z rozpočtu Města Zbýšova. RM schválila poskytnutí VFP - Klubu důchodců ZV OS částku
10 000 Kč, MO SPCCH částku 10 000 Kč, Klubu mažoretek Zakřany 5 000 Kč, DDM Zastávka i DDM
Oslavany 5 000 Kč finanční dar, dalších 5 000 Kč na zakoupení věcných cen, Gymnazijní společnosti,
o. s. Zastávka 2 000 Kč, Krasobruslařskému oddílu Rosice 2 500 Kč a úhradu dopravy občanů na
Memoriál M. Moudrého do ÚSP Habrovany. RM vzala na vědomí požadavek Taneční skupiny ISIS na
pořízení zrcadlové stěny do sálu MKC, který bude řešit po vyčíslení nákladů.
4/B Revitalizace bytových domů na adrese Zbýšov, ul. J. A. Komenského 413, 414, 415 – využití
dotace z programu Zelená úsporám
Nabídky firem na zajištění činností pro účely revitalizace bytových domů na adrese Zbýšov, ul. J. A.
Komenského 413, 414, 415 – vyřízení žádosti o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám, vyvolaly
opět širší diskusi a odborné posouzení této problematiky. Na jednání RM dne 15. 2. i na dnešní zasedání
ZM se dostavil Ing. arch. Miroslav Hladík, který názorně přednesl propočty přínosu využití dotace. I za

zmírněných pravidel dosáhne dotace maximálně 450 Kč/m2 vytápěné plochy svobodáren. Dílčí zateplení
vnějších stěn a střechy, které by přineslo snížení roční měrné potřeby tepla na vytápění o 20 %, by však
bylo neúměrně nákladné. Po srovnání přínosu, efektivity a nákladnosti akce při dodržení předepsaných
podmínek nedoporučila rada zpracování a předložení žádosti pro přiznání dotace na uvedený účel. ZM
tento názor podpořilo. ZM doporučilo připravit žádosti o podporu z OP ŽP - dotace pro zateplení
veřejných budov a to na objekty základní školy, mateřské školy, příp. zdravotního střediska.
Přínosem by byla podstatná úspora nákladů na vytápění objektů, které tvoří zásadní podíl příspěvku města
na provoz škol.
4/C Likvidace důlního díla jámy Jindřich II
ZM vzalo na vědomí oznámení Obvodního báňského úřadu v Brně č. j. 02844/2009/01/003 ze dne 10. 02.
2010, který zastavil řízení o povolení hornické činnosti – likvidace hlavního důlního díla jámy Jindřich II
ve zrušeném dobývacím prostoru Zbýšov.
4/D Projednání zakoupení malé mechanizace - malotraktoru
ZM projednalo na základě doporučení RM zakoupení nové malé mechanizace pro údržbu místních
komunikací, chodníků a veřejných ploch – malotraktoru v ceně cca 500 tis. Kč + přídavná zařízení.
Stávající traktor odkoupí dodavatel mechanizace za zůstatkovou cenu 132 tis. Kč.
ZM rozhodlo po diskuzi počtem 12 hlasů o zakoupení mechanizace, 2 členové ZM se zdrželi hlasování.
4/E Příprava rekonstrukce elektroinstalace v Základní škole Zbýšov, ul. J. A. Komenského 473
Vedení města akceptovalo požadavek vedení Základní školy Zbýšov, p. o., na realizaci rekonstrukce
elektroinstalace v celém objektu školy v tomto roce a takto je připravována dokumentace pro výběr
dodavatele prací. Ing. arch. Hladík informoval o rozsahu prací, které budou v rámci akce provedeny –
jedná se o rekonstrukci všech elektrorozvodů, částečně budou využita stávající svítidla a doplněna
novými, v každém patře školy bude učebna s interaktivní tabulí, počítačová učebna bude umístěna do
větších prostor a j.. Zachován zůstane vyhovující a funkční systém časomíry a zvonění.
4/F Projednání zápisů v KV a FV
Předseda finančního výboru MVDr. Lubomír Žalud předal zápisy z jednání FV dne 14. 12. a 4. 2. 2010,
starosta seznámil členy ZM i se zápisem z kontrolního výboru, který se sešel dne 27. ledna 2010.
V diskuzi byly řešeny zejména problémy, které souvisejí se sníženým příjmem financí koncem roku –
nutné zachování finanční rezervy, omezení přijímaných DRO, nerealizování některých plánovaných akcí,
včasnost proplácení faktur apod.
4/G Žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory
ZM zamítlo žádost Muzea průmyslových železnic Brno o poskytnutí příspěvku na činnost, jelikož na tuto
aktivitu po založení Regionální úzkorozchodné železnice, o. p. s. přispěje letos formou jednorázového
finančního vkladu, v budoucnu členskými příspěvky (jednomyslně).
ZM projednalo žádost MO kulturistiky a fitness o příspěvek na organizační výdaje soutěží, které budou
pořádány ve Zbýšově v tomto roce. – MČR juniorů 13. 6. a Pohár starosty dorostu a juniorů v silovém
trojboji 6. 11. a rozhodlo o poskytnutí VFP ve výši 30 tis. Kč, jelikož soutěže jsou pravidelně kvalitně
organizačně zabezpečeny, hojně navštíveny a propagují město (jednomyslně).
4/H Projednání Zprávy PČR OO Rosice o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě v roce 2009
Do působnosti OOP v Rosicích spadá 27 obcí s 30 666 obyvateli. OO PČR Rosice eviduje za rok 2009
1578 podnětů a oznámení o podezření z porušení zákona. Z toho je 997 podnětů evidováno jako přestupky
(z toho 442 na úseku dopravy – 379 vyřešeno blokovou pokutou), 581 oznámení bylo šetřeno jako trestný
čin. Policisté OOP Rosice prošetřili 547 trestných činů, z toho ve Zbýšově 60 TČ. 380 TČ směřovalo proti
majetku (krádeže, vloupání), 31 případů se týká neplnění vyživovací povinnosti, 30 TČ bylo spácháno na
úseku zdraví a veřejného pořádku, 45 TČ se týká problematiky dopravy. Při dopravních nehodách zemřelo

loni v okrese Brno-venkov 20 osob, 43 osob bylo těžce zraněno a 418 osob utrpělo lehká zranění.
Materiální škoda dosáhla při dopravních nehodách výše cca 53 mil. Kč.
4/I Schválení přísedící Okresního soudu Brno-venkov
Zastupitelstvo bylo jako vrcholný orgán obce informováno Okresním soudem Brno-venkov o tom, že ve
funkci přísedícího skončil ze zdravotních důvodů pan František Pokorný. Zastupitelstvo města nezvolilo
do funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční období 2010 až 2014 paní Evženii
Sacharovou, bytem Zbýšov, Nová čtvrť 670. (2 pro – 11 se zdrželo hlasování - 1 proti).
4/J Hospodaření s majetkem města
ZM projednalo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Městem
Zbýšovem a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, která upravuje využití zatížené nemovitosti -parc.
č. 1385, 1547/1 v katastrálním území Zbýšov u Oslavan pro účely zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a 6ks pojistkových skříní.
Věcné břemeno vzniká po realizaci stavby Zbýšov, B.Němcové, kabel NN. Jedná se o síť technického
vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Jednorázová úplata za zřízení věcného
břemene činí 3 000 Kč + 600 Kč DPH (14 – 0 - 0)
ZM rozhodlo o prodeji a prodejní ceně části pozemku parc. č. PK 2851 (KN 1923/6) o výměře cca 130 m2
Na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan (záměr projednán a schválen 6/2009) – 200 Kč/m2 (jednomyslně)
Kupující manželé Eva a Vítězslav Rapantovi, Zbýšov, Na Láně 372.
ZM schválilo odprodej pozemku pod garáží parc. č. 1598/151 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, kupující
manželé Jana a Ladislav Brabcovi, Zbýšov, Sportovní 564, výměra 18 m2, cena 2 000 Kč. (14 pro).
Mgr. Miloslav Liška upozornil na havarijní stav střechy neopravené části kabin v areálu TJ Baníku
Zbýšov.

Usnesení 4/2/2010: ZM bere na vědomí informaci o výsledku jednání rady města
dne 18. 1. a 15. 2. 2010
projednalo možnost využití podpory z programu Zelená úsporám
k revitalizaci bytových domů na ul. J. A. Komenského 413,
414, 415 a po srovnání přínosu, efektivity a nákladnosti akce
při dodržení předepsaných podmínek zamítlo zpracování
a předložení žádosti o přiznání dotace na uvedený účel
rozhodlo připravit žádosti o podporu z OP ŽP - dotace pro zateplení
veřejných budov
vzalo na vědomí oznámení Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne
10. 02. 2010, který zastavil řízení o povolení hornické činnosti
– likvidace jámy Jindřich II
schválilo zakoupení nové malé mechanizace pro údržbu místních
komunikací, chodníků a veřejných ploch – malotraktoru
s přídavným zařízením v tomto roce
- zařazení rekonstrukce elektroinstalace v celé budově ZŠ, ul. J.
A. Komenského 473, do rozpočtu města pro rok 2010
projednalo a vzalo na vědomí výsledky jednání KV a FV
rozhodlo o poskytnutí VFP MO kulturistiky a fitness ve výši 30 tis. Kč
na organizační výdaje letošních soutěží ve Zbýšově
zamítlo žádost Muzea průmyslových železnic Brno o poskytnutí
příspěvku na činnost, jelikož na tuto aktivitu přispěje město
letos formou jednorázového finančního vkladu do Regionální
úzkorozchodné železnice, o. p. s.
projednalo Zprávu PČR OO Rosice o bezpečnostní situaci ve služebním
bvodě v roce 2009

nezvolilo paní Evženii Sacharovou do funkce přísedící Okresního soudu
Brno-venkov na funkční období 2010 až 2014
projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu uzavřenou mezi Městem Zbýšovem a
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, která
upravuje využití -parc. č. 1385, 1547/1 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan pro umístění kabelového
vedení NN a 6ks pojistkových skříní v ul. B.
Němcové, Jednorázová úplata za zřízení
věcného břemene činí 3 000 Kč + DPH
rozhodlo o prodeji a prodejní ceně části pozemku parc. č. PK 2851 (KN
1923/6) o výměře cca 130 m2 Na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan
– 200 Kč/m2 Kupující manželé Eva a Vítězslav Rapantovi,
Zbýšov
schválilo odprodej pozemku pod garáží parc. č. 1598/151 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, kupující manželé Jana a Ladislav Brabcovi, Zbýšov,
výměra 18 m2, cena 2 000 Kč
vzalo na vědomí upozornění Mgr. Lišky na havarijní stav střechy
neopravené části kabin v areálu TJ Baníku Zbýšov
Zapsala Ing. Zahradníčková

