Zápis
z 3/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 3. 2010
na Městském úřadě ve Zbýšově
Přítomni: dle prezenční listiny
počet členů 12
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

František Sékora
17,00 hodin
19,15 hodin

Hana Čermáková

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program: 1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu.
2. Informace ze schůze rady města
3. Volba přísedících k Okresnímu soudu Brno-venkov
.
4. Různé
l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
Zasedání ZM zahájil a řídil starosta Vratislav Široký, přítomno bylo 12 členů zastupitelstva města (viz
prezenční listina). Zapisovatelkou byla jmenována tajemnice MěÚ.
Členům zastupitelstva byl s pozvánkou a materiály k jednání rozeslán zápis z 2/10 zasedání ZM,
konaného dne 22. 2. 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 3/10 zasedání zastupitelstva byli pověřeni František Sékora a Hana Čermáková.
Přítomní členové ZM ověřovatele zápisu i program jednání jednomyslně schválili.
Usnesení 1/3/10: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu
2. Informace ze schůze rady města
RM dne 15. 3. projednala a schválila znění smlouvy mezi Městem Zbýšovem a SVaK Zbýšov – Zakřany,
kterou se s platností od 11. 2. 2010 pronajímá nemovitý majetek a zařízení obce SVaK, Vodárně Zbýšov,
výše nájemného činí 400 tis. Kč + DPH/rok , prodloužení nájemních smluv na užívání obecních bytů
manž. Bechovým, ul. J. A. Komenského do 31. 12. 2010, manž. Žažovým, Jiráskova, do 31. 12. 2010
a Liboru Svobodovi, ul. 9. května, do 31. 12. 2010. RM vzala na vědomí doručené žádosti o užívání
obecních bytů a o výměnu bytů, rozhodla o přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 414 do užívání manž.
Suchánkových a o vyklizení bytu P. Kopřivy, ul. 9. května 96 (trvalé dluhy na nájmu). RM rozhodla, aby
se užívání pozemků u nájemních domů ve čtvrti Padělky řešilo komplexně.
RM projednala a schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města na výchovný koncert pro
žáky dne 17. 5. – 8,5 tis. Kč, na Turnaj v malé kopané o velikonočního beránka dne 4. 4. - 3 tis. Kč na
zakoupení cen, Todoru Isaevovi 5 tis. Kč na zakoupení výbavy pro soutěž MČR v silovém trojboji, žádost
Unie Roska Brno-venkov o příspěvek na rekondiční pobyty v roce 2010 bude řešena po upřesnění.
RM dále vzala na vědomí informaci o stavu přípravy investičních akcí města na rok 2010 a přehled potřeb
a požadavků na investice 2010 a schválila tři zástupce města do komise pro vyhodnocení nabídek na
zpracování zadavatelské dokumentace a zajištění AD akce Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov.

RM vzala na vědomí termín (4. a 5. 6.) a program oslav 110. výročí založení hasičského sboru v obci
a připravované personální změny ve vedení městského koupaliště, projednala žádost AKTIV 95 Opava
s. r. o. a udělila souhlas s použitím znaku města na sběratelské kolekci znaků měst a obcí ČR.
RM zamítla uhrazení příspěvku na neinvestiční výdaje ZŠ v Zastávce za tři žáky, kteří mají TP ve
Zbýšově a školu navštěvují.
Usnesení 2/3/10: ZM bere na vědomí informaci o výsledku jednání rady města dne 15. 3. 2010

3. Volba přísedících k Okresnímu soudu Brno-venkov
Na základě výzvy Okresního soudu Brno-venkov, zveřejněné místním rozhlasem, se přihlásilo několik
uchazečů z řad místních občanů o funkci přísedících k Okresnímu soudu Brno-venkov na období 2010 –
2014. ZM se vyjadřovalo k následujícím zájemcům
Jaroslav Sova, Masarykova ul. – zvolen jednomyslně
Ing. Jaroslav Křístel, ul. 9. května – zvolen (11 pro – 1 se zdržel hlasování – 0 proti)
František Leikep, Hájenka – zvolen jednomyslně
Eva Fejtová, Školní – zvolena jednomyslně
Hana Janíková, čtvrť Anenská – zvolena jednomyslně
Michal Horáček, Majrov – zvolen jednomyslně
Usnesení 3/3/10: ZM zvolilo tyto přísedící k Okresnímu soudu Brno-venkov na funkční období 2010
až 2014: pana Jaroslava Sovu, pana Ing. Jaroslava Křístela, pana
Františka Leikepa, paní Evu Fejtovou, paní Hanu Janíkovou
a pana Michala Horáčka
4. Různé
4/A Informace o hospodaření města za leden a únor 2010
ZM bere na vědomí písemnou informaci o stavu finančních prostředků na účtech města k 19. 3. 2010,
který činí 8 117 700,46 Kč.
4/B Příprava investičních akcí pro rok 2010
Specifikace potřeb na Rekonstrukci elektroinstalace ZŠ Zbýšov, ul. J. A. Komenského 473, je k dispozici
pro výběr dodavatele, o němž rozhodne zastupitelstvo na příštím zasedání 26. 4.
Firma VRV a. s., divize Brno, zorganizovala v souladu s Mandátní smlouvou č. 05-ZBY-1671-1924/10 na
výkon investorské inženýrské činnosti při akci Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově výběrové
řízení na zhotovení zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby a autorský dozor projektanta při
realizaci stavby. Otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne 22. 3. za účasti tří členů komise – zástupců
města, jmenovaných radou a 2 pracovníků VRV, a. s.
Bylo osloveno 5 firem, které doručily následující cenové nabídky – výše ceny byla jediným hodnoticím
kriteriem:
Centroprojekt, a. s. Zlín
celková nabídková cena vč. DPH
1 956 000 Kč
Pöyry Enviroment a. s. Brno
1 640 400 Kč
Hydro – Koneko s. r. o. Ostrava
1 846 800 Kč
Projektis Ing. Pišta Hradec Králové
1 773 600 Kč
Hydroprojekt Ostrava
1 928 400 Kč
Návrh smlouvy byl součástí nabídek. ZM rozhodlo o zpracovateli zadávací dokumentace pro výběr
dodavatele a zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Modernizace a intenzifikace
ČOV Zbýšov – firmě Pöyry Enviroment a. s. Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Na základě odborného posouzení stavu izolace střechy části kabin na stadionu (480 m2) a střechy obřadní
smuteční síně (426 m2) bude třeba situaci řešit jako havarijní, aby se zamezilo škodám na uvedených
nemovitostech. Technologii oprav navrhne Ing. arch. Hladík.
Kromě uvedených rozpracovaných akcí jsou v databázi požadavků a potřeb tyto záměry:

využití areálu na Majrově pro vybudování sběrného dvora obce a zázemí pro četu VPP
vybudování základny SDH v prostoru za radnicí
zateplení svobodáren, oprava Na Láně 372
rekonstrukce fasády, výměna oken a zateplení ZŠ I, výměna oken v boční stěně ZŠ II, brána MŠ
vyřešení vytápění MKC
zpevnění prostoru Poustka, úprava silnice Pod rybníkem, přechod pro chodce Sportovní
4/C Zvolení zástupce města na VH Honebního společenstva Zbýšov
VH Honebního společenstva Zbýšov se koná dne 21. 4. v 16 hodin v klubovně MS Háje a ZM
jednomyslně schválilo jako zástupce města starostu V. Širokého.
4/D Volba zástupců města do orgánů obecně prospěšné společnosti RÚŽ
Dne 22. 2. rozhodlo ZM o založení obecně prospěšné společnosti RÚŽ (Regionální úzkorozchodná
železnice) a vstupu města do této o. p. s. Na dnešním zasedání ZM zvolilo zastupitelstvo zástupce obce do
orgánů Regionální úzkorozchodné železnice, obecně prospěšné společnosti, se sídlem ve Zbýšově,
Masarykova 248 a to Vratislava Širokého do správní rady o. p. s. (11 pro – 1 se zdržel hlasování – 0 proti)
Miloše Poláka jako člena dozorčí rady (11 pro – 1 se zdržel hlasování – 0 proti).
4/E Informace o hospodaření KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka
Starosta V. Široký informoval o výsledku jednání dozorčí rady KTS Ekologie s. r. o. Zastávka, která se
sešla dne 25. 2. V průběhu roku 2009 byla realizována činnost s 13 zakladatelskými obcemi a dalšími 79
subjekty, kterým společnost zajišťovala svoz a likvidaci odpadů. KTS Ekologie s. r. o. měla v roce 2009
průměrně 10 zaměstnanců, z toho 2 v řízení společnosti a 8 provozních pracovníků. Účetnictví společnosti
bylo zajištěno externí smlouvou s certifikovanou účetní.
Za rok 2009 měla společnost ztrátu ve výši 199 tis. Kč. Hospodaření společnosti v roce 2009 bylo ztrátové
pouze z účetního hlediska. Při vyloučení účetních vlivů by bylo hospodaření společnosti KTS Ekologie
s.r.o. mírně ziskové i přesto, že rok 2009 byl rokem ekonomické krize a kolapsu odpadového hospodářství
zejména v oblasti druhotných surovin. KTS Ekologie nemá žádné neuhrazené faktury, má finanční
hotovost nezbytnou pro další rozvoj a vlastní majetek, který ztrátu hospodaření rovněž pokrývá.
Z výše uvedeného plyne důvodný předpoklad, že další činnost společnosti povede k tvorbě zisku a tím i
k úhradě ztráty z let 2008 a 2009.
4/F Projednání Dohody o partnerství s Městem Rosicemi
V rámci pokračující elektronizace veřejné správy přechází MěÚ Zbýšov na elektronickou spisovou službu,
kterou bude realizovat ve spolupráci s Městem Rosicemi. Pro tento účel uzavírají obě strany Dohodu o
partnerství k projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Rosice. ZM projednalo a schválilo uzavření partnerství s Městem Rosicemi za
účelem spolupráce na implementaci, realizaci, provozu a následném monitorování projektu Technologické
centrum a elektronická spisová služba ve správním obvodu obce Rosice (jednomyslně).
4/G Hospodaření s majetkem města
ZM projednalo prodej a prodejní cenu pozemků obce zastavěných garážemi a rozhodlo o odprodeji
pozemku parc. č. 1598/57 ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 24 m2 žadatelům manž.
Ivaně a Františkovi Kubišovým, Zbýšov, Sportovní 560, prodejní cena 2 400 Kč – schváleno jednomyslně
a pozemku parc. č. 1121/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 8 m2 žadatelce Janě Šmidrové, Zbýšov, Na
Výhoně 65 – prodejní cena 2 000 Kč, schváleno jednomyslně.
Na základě žádosti Telefónica O2 Czech Republik , a. s., projednalo ZM a jednomyslně schválilo záměr
prodeje pozemku parc. č. 1608/8 o výměře 16 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Usnesení 4/3/10: ZM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města k 19. 3. 2010,
který
činí 8 117 700,46 Kč

rozhodlo o zpracovateli zadávací dokumentace pro výběr dodavatele
a zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov - firmě Pöyry Enviroment
a. s. Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy
bere na vědomí informaci o stavu připravenosti investičních akcí roku 2010
- informaci o hospodaření KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka
v roce 2009
rekapitulovalo potřeby obce na úseku investic pro nejbližší období
pověřilo starostu V. Širokého zastupováním obce na VH Honebního
společenstva Zbýšov dne 21. 4.
zvolilo zástupce obce do orgánů Regionální úzkorozchodné železnice, obecně
prospěšné společnosti, se sídlem ve Zbýšově, Masarykova 248 a to
Vrat. Širokého do správní rady a M. Poláka jako člena dozorčí rady
projednalo a schválilo prodej a prodejní cenu pozemků obce zastavěných
garážemi parc. č. 1598/57 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře
24 m2 manž. Kubišovým, Zbýšov, prodejní cena 2 400 Kč
a pozemku parc. č. 1121/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře
8 m2 žadatelce Janě Šmidrové, Zbýšov, prodejní cena 2 000 Kč,.
- záměr prodeje pozemku parc. č. 1608/8 o výměře 16 m2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan
- uzavření Dohody o partnerství s Městem Rosicemi k projektu
Technologické centrum a elektronická spisová služba ve správním
obvodu obce Rosice
Zapsala Ing. Zahradníčková

