Zápis
ze 4/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 26. 4. 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

MUDr. Farntišek Ševčík Daniel Morávek
17,00 hodin
19,05 hodin

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program: 1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu.
2. Hospodaření města za leden až březen/2010
3. Informace ze schůze rady města
.

4. Výběr a schválení dodavatele zakázky Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ
5. Různé

l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
4. zasedání ZM, na němž bylo přítomno 14 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina), zahájil a řídil
starosta Vratislav Široký. Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Zahradníčková.
Zápis z 3/10 zasedání ZM, konaného dne 22. 3. 2010, byl rozeslán členům zastupitelstva s pozvánkou
a materiály k jednání. Byl vyvěšen na úřední tabuli a je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti.
K obsahu zápisu nebyly připomínky. Úkoly, které byly přijaty v usnesení, byly splněny.
Ověřením zápisu ze 4/10 zasedání zastupitelstva byli pověřeni MUDr. František Ševčík a Daniel Morávek.
Přítomní členové ZM program jednání i ověřovatele zápisu jednomyslně schválili.
Usnesení 1/4/10: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu
2. Hospodaření města za leden až březen 2010
Členové ZM obdrželi s pozvánkou na zasedání přehled o plnění rozpočtu města za období 1 – 3/2010
v písemné podobě.
Z předpokládaných příjmů v roční výši 36 685 tis. Kč bylo dosaženo 11 605 tis. Kč, což je 31,6 %, z
plánovaných výdajů 36 685 tis. Kč je čerpáno 8 943 tis. Kč (t. j. 24,4 %). Město má k dispozici finanční
prostředky ve výši 9 152 243,84 Kč a to na následujících účtech:
BÚ
3 079 420,47 Kč
VÚ
16 729,28 Kč

PÚ
Soc. fond
ŽP Flexi

177,90 Kč
55 916,19 Kč
6 000 000,- Kč

Členové ZM schválili jednomyslně DRO č. 1/2010, jehož obsahem je zejména doplnění příjmové části
rozpočtu o daň z příjmu obce (příjmy i výdaje 343 000 Kč), nájemné dle smluv (MŠ, ZŠ, Vodárna
Zbýšov), příjem z prodeje malotraktoru a úprava výdajů v § 2212 Silnice (+ 500 tis. Kč) a § 3113 ZŠ.
Celkové zvýšení příjmů i výdajů činí 1 282 000 Kč.
Usnesení 2/4/10:ZM bere na vědomí písemnou informaci o hospodaření města za leden až březen
2010 a o stavu účtů k 31. 3. 2010
schvaluje DRO č. 1/2010
3. Informace ze schůze rady města
RM schválila uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zřízení sběrného dvora ve
Zbýšově – zpracování žádosti o podporu z OPŽP – s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Praha, pobočka Brno, která splnila podmínky týkající se kvalifikace a nabídla dodání prací za cenu
139 200 Kč (vč. DPH 20 %). Faktura bude uhrazena po odevzdání a bezpřipomínkovém převzetí žádosti o
podporu Krajským pracovištěm SFŽP Brno. Původní velkorysý záměr úpravy areálu bývalého Svazarmu
na Majrově musel být zredukován tak, aby vyhovoval podmínkám pro přiznání dotace.
RM projednala a schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
hudební skupině HoBBiT na zakoupení mikrofonu a světelného pultu pro ozvučování akcí města v ceně
16 tis. Kč (zařízení zůstane v majetku města), taneční skupině Mighty Shake Zastávka příspěvek na
zakoupení tělocvičného nářadí pro nácvik ve výši 10 tis. Kč, na zakoupení cen pro vyhodnocení Školní
ligy v malé kopané přispěje obec částkou 2 tis. Kč, na opravu zámku v Myslibořicích, kde sídlí ÚSP,
daruje obec 2 tis. Kč.
RM vzala na vědomí doručené žádosti o užívání obecních bytů a o výměnu bytu, schválila dočasné
užívání bytu Na Láně 53 rodinou Pavlíkových, výměnu bytů Na Láně 53 mezi Jaroslavou a Kamilou
Súkupovými, prodloužení nájemní smlouvy na užívání obecního bytu Michaele Čičmancové, Na Láně
372, do 31. 12. 2010, smlouvu na užívání bytu na ul. J. A. Komenského 414 manžely Suchánkovými na
dobu určitou do 31. 12. 2010. RM rozhodla o přidělení vyklizeného bytu na ul. 9. května 96, Věře
Ševčíkové, Sportovní 561 a Davidu Kouřilovi do 31. 12. 2010 za stanovených podmínek a o přidělení
bytu Na Láně 372 paní Martině Hájkové. Dále RM projednala a zamítla nabídku firmy Vaššstav Brno na
odkoupení dvou rekonstruovaných bytů v objektu Na Láně 55 do vlastnictví města.
RM zamítla uhrazení příspěvku na neinvestiční výdaje ZŠ v Oslavanech za tři žáky, kteří mají TP ve
Zbýšově a školu navštěvují.
Usnesení 3/4/10: ZM bere na vědomí informaci o výsledku jednání rady města dne 21. 4. 2010
4. Výběr a schválení dodavatele zakázky Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ I
Dne 20. 4. se uskutečnilo otevření obálek s nabídkami uchazečů o zakázku Rekonstrukce elektroinstalace
v ZŠ I Zbýšov. Jedná se o zadávací řízení malého rozsahu. Hodnotící komise provedla posouzení
kvalifikace uchazečů podle požadavků zadavatele, zveřejněných ve výzvě k podání nabídky dne 25. 3.
2010. V souladu s podmínkami zadávacího řízení byly nabídky hodnoceny podle celkové ceny včetně
DPH.
Výsledky hodnocení:
1. Milan Nekuža Elektro, Na Drahách 150, 664 11 Zbýšov
výše nabídkové ceny
bez DPH
3 227 313,- Kč
DPH
645 463,- Kč
celková nabídková cena
3 872 776 ,- Kč
2. DUR Plus, spol. s.r.o., 1. máje 117, 664 84 Zastávka
výše nabídkové ceny

bez DPH
3 231 126,- Kč
DPH
646 225,20 Kč
celková nabídková cena
3 877 351,20 Kč
3. EL STAV-G, spol. s.r.o., 9. května 666, 664 11 Zbýšov
výše nabídkové ceny
bez DPH
3 273 580,- Kč
DPH
654 716,- Kč
celková nabídková cena
3 928 296,- Kč
4. Miloš Ryšavý, stav. a obch. firma, spol. s r.o., 671 42 Vémyslice 241
výše nabídkové ceny
bez DPH
3 300 264,- Kč
DPH
660 053,- Kč
celková nabídková cena
3 960 317,- Kč
Nejnižší celkovou nabídkou cenu včetně DPH a tedy nejvýhodnější nabídku předložil Milan Nekuža,
Elektro, Na Drahách 150, 664 11 Zbýšov, proto RM dne 21. 4. doporučila ZM ke schválení tuto firmu
jako dodavatele akce. ZM uvedený návrh jednomyslně schválilo.
Usnesení 4/4/10: ZM rozhodlo o dodavateli akce Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ I, kterým bude
s ohledem na nejnižší nabídkovou cenu 3 872 776 ,- Kč vč. DPH
firma Elektro Milan Nekuža, Zbýšov
5. Různé
5/A Nabídka vydání publikace o obci
Na zasedání ZM se na vlastní žádost dostavil pan Jaromír Růžek, zástupce firmy F.R. Z..Agency s. r. o.
Brno, který nabídl zpracování knihy o Zbýšově. Její cena by se podle rozsahu a nákladu pohybovala od
150 Kč výše, pravděpodobně 250 až 280 Kč. Vedení města by ovšem muselo zajistit obrazový materiál
včetně textů a komentářů k fotografiím. Dle názoru Ing. Křístela by měla být příprava včetně vydání
dokončena do podzimních komunálních voleb, aby stávající zastupitelstvo neúkolovalo budoucí orgány
města. Na základě zkušeností s vydáním dvou publikací městem v minulých létech vedení města
odhaduje, že sebekvalitnější kniha v ceně kolem 250 Kč/kus je v místních podmínkách minimálně
prodejná. ZM po diskusi rozhodlo o objednání pexesa se záběry obce a to v počtu 1 000 kusů (1 kus stojí
cca 20 Kč). ZM považuje tuto tiskovinu za obecněji využitelnou.
5/B Majetkové záležitosti
ZM schválilo jednomyslně záměr prodeje pozemků zastavěných garážemi ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov
u Oslavan – parc. č. 1598/107, 108, 109, 110, 163.
ZM schválilo prodej a prodejní cenu části pozemku parc. č. 1608/8 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře
16 m2, který je zastavěn objektem telefonní ústředny a. s. Telefónica O2 Czech Republic Praha – prodejní
cena 1 000 Kč/m2 (schváleno jednomyslně).
BD na Sportovní ulici požadují úpravu chodníku směrem k penzionu PAMIR. Dle názoru ZM by se mělo
postupovat obdobně jako v minulosti – BD by se měla na nákladech podílet (např. úhradou prací, město
nákupem materiálu).
Odstraněním parovodního potrubí vedeného z areálu firmy Kepák Na Láně do areálu na Sičce vznikly
v katastru obce prostory využitelné např. k zástavbě řadovými garážemi (v blízkosti stávajících garáží
u svobodáren). ZM bude řešit záměr, stanoví formu a podmínky zástavby.
5/C Oslavy 110. výročí založení hasičského sboru ve Zbýšově
Starosta SDH pan Vladimír Čapka informoval přítomné o přípravě oslav 110. výročí založení hasičského
sboru ve Zbýšově, které se budou konat ve dnech 4. a 5. června. V pátek 4. 6. se v MKC uskuteční
slavnostní Výroční členská schůze, na kterou jsou členové ZM zváni. Za účasti široké veřejnosti proběhne
program 5. 6. na prostranství Poustka. Pan Čapka požádal za SDH o podporu a finanční pomoc i
recipročně za práce, které členové SDH průběžně konají v katastru města bez nároku na odměnu a šetří
tím obci náklady (např. kácení stromů, likvidace následků přívalových dešťů aj.). V řešení je záměr

vybudovat SDH nové kvalitnější zázemí s odpovídajícími prostory pro hasičskou techniku.
5/D Starosta města informoval o akcích připravovaných v nejbližším období – dne 14. 5. se uskuteční
exkurze zbýšovské pobočky Vlastivědného spolku Rosicko – Oslavanska na Slovensko, ve čtvrtek 28. 4.
2010 bude ustavena o. p. s. Regionální úzkorozchodná železnice se sídlem ve Zbýšově, Masarykova 248.
ZM odmítlo nabídku zakoupení výstražného zařízení s motivem dítěte na přechod u ZŠ na Masarykově
ulici od firmy DOSIP v ceně 60 tis. Kč. Bezpečnost na přechodu zajišťuje pravidelně strážník MP.
Usnesení 5/4/10: ZM rozhodlo nevyužít nabídku firmy F. R. Z Agency s. r. o. Brno na vydání knihy
o městě s ohledem na časovou náročnost přípravy a finanční
nákladnost
- objednat u F. R. Z. Agency s. r. o. Brno vydání PEXESA
s fotografiemi Zbýšova v počtu 1 000 kusů
schválilo záměr prodeje pozemků zastavěných garážemi ve čtvrti Padělky,
k. ú. Zbýšov u Oslavan – parc. č. 1598/107, 108, 109, 110, 163
- prodej a prodejní cenu části pozemku parc. č. 1608/8 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře 16 m2, kupující a. s. Telefónica O2 Czech
Republic Praha – prodejní cena 1 000 Kč/m2
zaujalo stanovisko k požadavku BD na Sportovní ulici na opravu chodníku
a k využití parcel vzniklých odstraněním parovodního potrubí
vedeného z areálu firmy Kepák Na Láně do areálu na Sičce
vzalo na vědomí informaci starosty SDH pana Vladimíra Čapky o přípravě
oslav 110. výročí založení hasičského sboru ve Zbýšovět ve
dnech 4. a 5. 6. a žádost o podporu akce
- informaci starosty o exkurzi zbýšovské pobočky
Vlastivědného spolku R–O na Slovensko dne 14. 5
a ustavení o. p. s. Regionální úzkorozchodná železnice se
sídlem ve Zbýšově, Masarykova 248, dne 28. 4.
odmítlo nabídku zakoupení výstražného zařízení s motivem dítěte na přechod
u ZŠ na Masarykově ulici od firmy DOSIP v ceně 60 tis. Kč
Zapsala Ing. Zahradníčková

