Zápis
z 5/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 24. 5. 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

Josef Nedvěd Ludmila Radilová
17,00 hodin
19,45 hodin

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

4. Projednání havarijního stavu střechy kabin na stadionu TJ Baníku a havarijního
stavu plynové kotelny v kině, přijetí opatření
5. Projednání Závěrečného účtu Města Zbýšova za rok 2009
6. Různé

l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
Na 5. zasedání ZM bylo přítomno 12 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina). Zahájil a řídil je
starosta Vratislav Široký. Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Zahradníčková.
Zápis ze 4/10 zasedání ZM, konaného dne 26. 4. 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 z 5/10 zasedání zastupitelstva byli pověřeni Josef Nedvěd a Ludmila Radilová. Přítomní
členové ZM program jednání i ověřovatele zápisu jednomyslně schválili.
Usnesení 1/5/10: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu
2. Hospodaření města za leden až duben 2010
Členové ZM obdrželi přehled o plnění rozpočtu města za období 1 – 4/2010 v písemné podobě spolu
s pozvánkou na zasedání ZM.
Z předpokládaných příjmů v roční výši 36 685 tis. Kč bylo dosaženo 14 206 tis. Kč, což je 38,7 %,

z toho příjem z daní 11 907 tis. Kč, což je 39,7 % ročního předpokladu, z plánovaných výdajů 36 685 tis.
Kč je čerpáno 11 158 tis. Kč (t. j. 30,4 %). Město má k dispozici finanční prostředky ve výši 9 100 076,11
Kč a to na následujících účtech:
BÚ
2 447 062,86 Kč
VÚ
568 754,20 Kč
PÚ
- 71,97 Kč
Soc. fond
84 331,02 Kč
ŽP Flexi
6 000 000,- Kč
ZM schválilo dodatečné rozpočtové opatření č. 2/2010 – zvýšení příjmů o 178 600 Kč (dotace na volby,
příspěvek obce Zakřan za žáky, navštěvující ZŠ Zbýšov), zvýšení výdajů o 128 400 Kč (výdaje na volby,
úhrada MěÚ Rosice za projednávání přestupků občanů Zbýšova, VPP).
Usnesení 2/5/10: ZM bere na vědomí písemnou informaci o hospodaření města za leden až duben
2010 a o stavu účtů k 30. 4. 2010
projednalo a schválilo DRO č. 2/2010
3. Informace z jednání rady města
RM projednala a schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
- ve výši 5 tis. Kč Todoru Isaevovi na výlohy spojené s účastí na ME v silovém trojboji v Maďarsku
- Sdružení ROSKA Brno-venkov 2 tis. Kč jako příspěvek účastníkům rekondice ze Zbýšova
- doporučuje ZM ke schválení příspěvek MO Junáku Zbýšov na činnost v roce 2010 ve výši 45 tis. Kč
RM vzala na vědomí doručenou žádost o přidělení obecního bytu
RM vzala na vědomí informaci tajemnice o zahájení vymáhání nedoplatků na místním poplatku za
likvidaci komunálního odpadu. Občané budou vyrozuměni místním rozhlasem o tom, že města vyvíjí
v tomto směru důraznou aktivitu. RM rozhodla, že nedoplatek na poplatku za rok 2009 nebude navyšován
o penále.
Starosta informoval o výsledku výběrového řízení na pozici strážník Městské policie Zbýšov. Konkursní
komisí byl dne 17. 5. vybrán z 11 uchazečů o uvedené pracovní místo pan Luděk Hradecký ze Zastávky.
Jeho předpokládaný nástup je od 1. 7. 2010, pracovní poměr bude s ohledem na termín komunálních voleb
uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2010.
Personálních změn doznalo i složení čety VPP, zajišťující úklid města, kterou nyní vede pan Jan Charvát.
RM schválila vedení účetnictví MŠ Zbýšov, p. o. ve zjednodušeném rozsahu, vzala na vědomí informaci
starosty o zápisu dětí do místní mateřské školy a má zájem seznámit se s výsledkem přijímacího řízení
Usnesení 3/5/10: ZM bere na vědomí informaci o výsledku jednání rady města dne 17. 5. 2010
4. Informace o prováděných a připravovaných investičních akcích, informace o havarijním stavu
střechy kabin na stadionu TJ Baníku a havarijním stavu plynové kotelny v kině
V současné době probíhají práce na opravě a zateplení obecních nájemních domů na ul. 9. května. Rodina
Ušiakových, která je majitelem jednoho z domů, si příslušný podíl na nákladech uhradí sama. Připravena
je výměna oken v obecních domech na Jiráskově a Sportovní ulici. V plánu je zateplení svobodáren na ul.
J. A. Komenského a to buď štítů na všech třech domech nebo kompletní zateplení jednoho objektu..
Pokračují přípravné projektové práce akce Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov. Byla podána žádost
o dotaci na zřízení sběrného dvora na Majrově. Bezvýsledně skončilo řízení k žádosti o dotaci u SFŽP na
kanalizaci čtvrti Anenské, která je v přepočtu na počet zde bydlících obyvatel příliš nákladná. Vedení
města se pokusí o získání příspěvku od JmK, v krajním případě zvažuje realizaci stavby z prostředků obce
a to v několika etapách.
Na hřbitově se připravují základy pro rozšíření kolumbária, kde přibude 18 skříněk. Občané, kteří konají
u města veřejnou službu, provedou opravu omítek na márnici, na šatnách koupaliště a další potřebné
zednické práce.
Zasedání ZM se zúčastnil Ing. arch. Miroslav Hladík, který podal informace o havarijním stavu střechy
kabin na stadionu TJ Baník a vysvětlil možné varianty řešení. Z důvodu vadné izolace střechy do kabin na

mnoha místech zatéká, vrstva škváry je natolik nasáklá vodou, že není možno ponechat ji jako součást
konstrukce střechy. Řešení musí být okamžité, protože mrazy by situaci ještě zásadně zhoršily. Trhá se
atika. Možná jsou dvě řešení, obě se týkají části střechy nad šatnami o ploše cca 200 m2, kde je zatékání
neintenzivnější. Střecha nad kotelnou a částí kabin, kde by měl vzniknout v budoucnu byt správce areálu,
bude opravena později. Levnější, provizorní varianta by si vyžádala částku cca 300 tis. Kč a byla by
dočasným řešením, komplexní nahrazení stávající střešní vrstvy dvouplášťovou střechou si vyžádá
náklady ve výši cca 825 tis. Kč vč. DPH. ZM hlasováním jednomyslně rozhodlo o oslovení možných
dodavatelů prací k definitivnímu vyřešení stavu střechy (12- 0-0).
Během krátké doby vznikl výpadkem kotlů v kotelně kina Horník problém s vytápěním tohoto zařízení,
kde je nyní funkční pouze jeden kotel. Dle návrhu Thermony by místo stávajících čtyř kotlů stačily dva a
jeden záložní, jejich cena by činila 230 tis. Kč. Paní L. Radilová, která má v rámci své funkce na MěÚ na
starosti i správu kotelen, doporučila před zásahem do technologie topení vyžádat odborný posudek
revizního technika.
Vzhledem ke stavu opotřebení bude v sále kina vyměněn koberec na podiu a pás PVC před sedadly
hlediště.
Ing. Křístel upozornil na povinnost upřesňovat při zařazování nových akcí do plánu činnosti i přesun
finančních prostředků v rozpočtu pro hrazení prací.
Usnesení 4/5/2010: ZM bere na vědomí informaci starosty o prováděných a připravovaných
investičních akcích
- nutnost upřesňovat při zařazování nových akcí do plánu
činnosti i přesun finančních prostředků v rozpočtu pro
hrazení prací
rozhodlo o způsobu řešení havarijního stavu střechy kabin na stadionu TJ
Baník
- před rozhodnutím o řešení stavu plynové kotelny v kině vyžádat
odborné stanovisko revizního technika
5. Projednání závěrečného účtu města za rok 2009
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2009 obsahuje:
Plnění rozpočtu příjmů
Plnění rozpočtu výdajů
Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Stavy a obraty na bankovních účtech
Peněžní fondy
Majetek
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům kraje, obcí, DSO a vnitřní převody
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Ostatní doplňující údaje
Návrh Závěrečného účtu města byl zveřejněn v zákonem stanoveném rozsahu na úředních deskách od
19. 04. 2010. Přezkoumáním hospodaření města KÚ JmK nebyly zjištěny závady a nedostatky. ZM
projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2009 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání
hospodaření města za rok 2009 v souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů souhlasem s celoročním hospodařením města bez výhrad
Usnesení 5/5/10: ZM projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2009 včetně Zprávy KÚ
JmK o přezkoumání hospodaření města za rok 2009
v souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů souhlasem s celoročním hospodařením města
bez výhrad

6. Různé
Projednání žádostí o VFP
ZM projednalo žádost MO Junáku Zbýšov o příspěvek pro rok 2010 v celkové výši 45 tis. Kč, ze kterého
hodlá hradit údržbu chaty, provoz a náklady střediska Hrozen, kroje a účast na turnajích ve florbalu. ZM
rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci Junáku v požadované výši vzhledem k počtu
dětí a mládeže, které sdružuje (74) a aktivní vyvíjené činnosti (12-0-0)
ZM projednalo a jednomyslně schválilo poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč některé z moravských obcí
postižených květnovými záplavami. Prostředky budou převedeny z § 5269 a budou součástí dalšího DRO.
Konkrétního příjemce daru stanoví RM.
ZM rozhodlo o zakoupení několika dřevěných prvků jako vybavení dětského hřiště ve čtvrti Padělky.
Majetkové záležitosti
ZM rozhodlo o prodeji a prodejní ceně odprodávaných obecních pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan
parc. č. 1598/107 o výměře 11 m2 a 1598/163 o výměře 10 m2 – kupující manželé Jiřina a Josef Foralovi,
Zbýšov, Sportovní 531, prodejní cena 2 100 Kč
parc. č. 1598/108 o výměře 21 m2 – kupující manželé Hedvika a Josef Vítovi, Zbýšov, Sportovní 556,
prodejní cena 2 100 Kč
1598/109 o výměře 21 m2 - kupující manželé Vilemína a Zdeněk Klementovi, Zbýšov, Sportovní 519,
prodejní cena 2 100 Kč
1598/110 o výměre 21 m2 – kupující manželé Libuše a Jiří Břouškovi, Zbýšov, Sportovní 559, prodejní
cena 2 100 Kč. Všechny prodeje a jejich ocenění bylo schváleno jednomyslně.
ZM projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/44 – obecní pozemek ve čtvrti Padělky,
k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěný garáží – jednomyslně.
ZM projednalo odprodej pozemku parc. č. 1608/9 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (záměr byl schválen ZM
22. 6. 2009) a rozhodlo o odprodeji žadatelům Zuzaně Melzerové a Milanu Škodovi, Zbýšov, Masarykova
128, prodejní cena 100 Kč/m2 – ZM schválilo prodej i cenu jednomyslně a souhlasí s úhradou ve dvou
splátkách.
Připravované akce: starosta SDH pan Vladimír Čapka pozval členy ZM na slavnostní VČS dne 4. 6.
v 18 hodin do MKC a 5. 6. na Poustka, kde od 13 hodin proběhne program oslav
110. výročí založení hasičské organizace ve Zbýšově.
Školní rok v Základní škole Zbýšov končí z důvodu zahájení rekonstrukce elektroinstalace v budově na ul.
J. A. Komenského v pátek dne 18. června.
Starosta informoval o pracovní cestě členů VS Rosicko-Oslavansko, pobočky Zbýšov, na Slovensko do
Prievidzy. Za ZM se zúčastnili Vratislav Široký a Ludmila Radilová. Ukázková štola zde může dosud
fungovat jedině díky finanční podpoře provozujícího dolu Cígel.
Usnesení 6/5/10: ZM rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci Junáku Zbýšov
ve výši 45 tis. Kč na údržbu chaty, provoz a náklady střediska
Hrozen, kroje a účast na turnajích ve florbalu
- o poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč některé z moravských obcí
postižených květnovými záplavami – konkrétního příjemce určí RM
- o zakoupení několika dřevěných prvků jako vybavení dětského
hřiště ve čtvrti Padělky
- o prodeji a prodejní ceně odprodávaných obecních pozemků v k. ú.
Zbýšov u Oslavan – parc. č. 1598/107 o výměře 11 m2 a 1598/163
o výměře 10 m2 – kupující manželé Jiřina a Josef Foralovi, Zbýšov,
prodejní cena 2 100 Kč, parc. č. 1598/108 o výměře 21 m2 – kupující
manželé Hedvika a Josef Vítovi, Zbýšov, prodejní cena 2 100 Kč,
parc. č. 1598/109 o výměře 21 m2 - kupující manželé Vilemína
a Zdeněk Klementovi, Zbýšov, prodejní cena 2 100 Kč, parc. č.

1598/110 o výměre 21 m2 – kupující manželé Libuše a Jiří
Břouškovi, Zbýšov, prodejní cena 2 100 Kč
projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/44, k. ú. Zbýšov
u Oslavan
projednalo odprodej pozemku parc. č. 1608/9 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
a rozhodlo o odprodeji žadatelům Zuzaně Melzerové a Milanu
Škodovi, Zbýšov, prodejní cena 100 Kč/m2
vzalo na vědomí pozvání starosty SDH pana Vladimíra Čapky na slavnostní
VČS dne 4. 6. v 18 hodin do MKC a 5. 6. na Poustka, kde od
13 hodin proběhne program oslav 110. výročí založení
hasičské organizace ve Zbýšově.
- ukončení školního roku v Základní škole Zbýšov v pátek dne
18. června z důvodu zahájení rekonstrukce elektroinstalace
v budově na ul. J. A. Komenského
- informaci starosty o pracovní cestě členů VS RosickoOslavansko, pobočky Zbýšov, na Slovensko
Zapsala Ing. Zahradníčková
Zápis vyhotoven dne 1. 6. 2010

