Zápis
ze 6/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 21. 6. 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

Pavel Štěpánek
17,00 hodin
19,45 hodin

Mgr. Zdeňka Sovová

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program: 1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu.
2. Hospodaření města za leden až květen 2010
3. Informace z jednání rady města
4. Schválení Závěrečného účtu Vodárenského svazku Zbýšov - Zakřany za rok 2009
včetně zprávy auditora.
5. Výběr dodavatele zakázky Rekonstrukce střechy nad částí kabin na stadionu
Baníku Zbýšov.
6. Různé
l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
6. zasedání ZM, kterému bylo přítomno 12 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina), zahájil a řídil
starosta Vratislav Široký. Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Zahradníčková.
Zápis z 5/10 zasedání ZM, konaného dne 24. 5. 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.
Úkoly, které byly přijaty v usnesení, byly splněny.
Ing. Křístel vznesl dotaz ke složení skupiny zástupců VS Rosicko-Oslavansko, pobočky Zbýšov a členů
ZM, která se zúčastnila pracovní cesty na Slovensko do Prievidzy. Starosta uvedl, že bezprostředně před
cestou bylo třeba nahradit původně přihlášené účastníky, kteří se z různých důvodů omluvili. K dotazu na
postup vymáhání dlužných plateb místního polatku za likvidaci komunálního odpadu bylo sděleno, že
dlužníkům byla rozeslána Výzva k zaplacení dluhu a upozornění na postup při vymáhání pohledávek a
platební výměr. Dalším stupněm bude výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, poslední možností
je exekuce.
Ověřením zápisu ze 6/10 zasedání zastupitelstva byli pověřeni Pavel Štěpánek a Mgr. Zdeňka Sovová.
Přítomní členové ZM program jednání i ověřovatele zápisu jednomyslně schválili.
Usnesení 1/6/10: ZM schválilo program jednání a ověřovatele zápisu

2. Hospodaření města za leden až květen 2010
Členové ZM obdrželi přehled o plnění rozpočtu města za období 1 – 5/2010 v písemné podobě spolu
s pozvánkou na zasedání.
Z předpokládaných příjmů v roční výši 36 685 tis. Kč bylo dosaženo 17 387 tis. Kč, což je 47,4 %, z
plánovaných výdajů 36 685 tis. Kč je čerpáno 16 377 tis. Kč (t. j. 44,6 %). Předpokládaný příjem daní
a dotací je naplněn na 48,5 %. Město má k dispozici finanční prostředky ve výši 7 687 117,45 Kč:
ZM projednalo a schválilo DRO č. 3/2010, jehož obsahem jsou v příjmové části rozpočtu m. j. dotace ÚP,
příspěvek obce Babic u Rosic na žáky 30 200 Kč, dividendy ČS 82 000 Kč. Celkové zvýšení příjmů činí
165 200 Kč. Výdaje byly navýšeny na příspěvek 100 tis. Kč obci Špičky postižené záplavami, ostatní
změny tvoří přesuny prostředků v rámci § 3639 a snížení § 6409 ve prospěch § 3421 a 3429 (12-0-0).
Usnesení 2/6/10: ZM vzalo na vědomí písemnou informaci o hospodaření města za leden až květen
2010 a o stavu účtů 31. 5. 2010
projednalo a schválilo DRO č. 3/2010
3. Informace z jednání rady města
RM projednala a schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Fondu ohrožených dětí
ve výši 1 000 Kč a podporu projektu hudební skupiny Bez kofeinu ve výši 5 tis. Kč
RM vzala na vědomí doručené žádosti o užívání obecních bytů a informaci o zřízení nové pohřební služby
ve Zbýšově, jejímž majitelem je pan Pavel Cajzl, schválila prodloužení nájemních smluv na užívání
obecních bytů Jiřímu Husákovi, Na Láně, Vítu Krejčímu, ul. J. A. Komenského, Lence Škvařilové,
Majrov a manž. Kazdovým, Majrov do 31. 12. 2010. RM vzala na vědomí informaci o probíhajících a
připravovaných investičních akcích.
Další z bodů, jejichž projednávání v radě bylo uzavřeno doporučením pro jednání zastupitelstva, jsou na
programu ZM.
Usnesení 3/6/10: ZM vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání RM dne 14. 6.
4. Schválení Závěrečného účtu Vodárenského svazku Zbýšov - Zakřany za rok 2009
včetně zprávy auditora
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2009 obsahuje:
Plnění rozpočtu příjmů
Plnění rozpočtu výdajů
Majetek
Ostatní doplňující údaje
Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2009
Návrh Závěrečného účtu SVaK byl zveřejněn v zákonem stanoveném rozsahu a termínech na úředních
deskách obcí. Při přezkoumání hospodaření DSO nebyly zjištěny závady a nedostatky. ZM projednalo
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2009 včetně Zprávy auditora o přezkoumání hospodaření
svazku za rok 2009 v souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
souhlasem s celoročním hospodařením SVaK Zbýšov - Zakřany bez výhrad
Usnesení 4/6/10: ZM projednalo Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2009 včetně
Zprávy auditora o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2009
v souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením DSO bez výhrad
5. Výběr dodavatele zakázky Rekonstrukce střechy nad částí kabin na stadionu TJ Baníku
Zbýšov
Na základě rozhodnutí ZM byli obeslání dodavatelé akce Oprava střechy kabin na stadionu TJ Baníku.
Obálky s nabídkami byly otevřeny 21. 6. v 16,30 hodin.

Ze čtyř dodavatelů předložili cenovou nabídku dva, firmy Ryšavý a DUR plus. Firma Fortel a pan Skokan
se soutěže nezúčastnili z kapacitních důvodů.
Firma DUR plus, spol. s r. o. Zastávka, 1. máje 117 i firma Miloš Ryšavý s. r. o, Vémyslice 241, splnily
zadávací podmínky.
Nabídková cena vč. DPH
DUR plus s. r. o.
1 053 746 Kč
Ryšavý s. r. o.
996 954 Kč
ZM rozhodlo jednomyslně o dodavateli akce - firmě M. Ryšavý s. r. o. Vémyslice. Prostředky na uhrazení
prací v částce 1 mil. Kč budou přesunuty z § 2321 (ČOV)
Usnesení 5/6/10: ZM rozhodlo o dodavateli akce Rekonstrukce střechy nad částí kabin na
stadionu TJ Baníku Zbýšov - firmě M. Ryšavý s. r. o. Vémyslice
6. Různé
A. Informace o prováděných a připravovaných investičních akcích
Byly dokončeny práce na opravě a zateplení obecních nájemních domů na ul. 9. května.
Bezvýsledně skončilo řízení k žádosti o dotaci u SFŽP na kanalizaci čtvrti Anenské, která je v přepočtu na
počet zde bydlících obyvatel příliš nákladná. Fond soudržnosti rozhodnutím č. j. Sfzp 053651/2009,
akceptační číslo žádosti 10048521 ze dne 7. 6. zamítnul žádost o podporu z OP životního prostředí na akci
s ohledem na výsledky hodnocení a na omezenou výši částky, rezervované na podporu z FS. Vedení města
se pokusí o získání příspěvku od JmK, v krajním případě zvažuje realizaci stavby z prostředků obce a to
v několika etapách.
Probíhají intenzivní práce na opravě elektroinstalace v ZŠ. Po zjištění situace bylo konstatováno, že nelze
využít stávající rozvody ve zdi, čímž se rozšíří potřeba přípravných prací – sekání zdí a akce se prodraží.
Rovněž vedení pro zvonění bude třeba pořídit nově.
Na základě požadavku města zpracovaly firmy Ivaplat a A-TRADE nabídku ceny dodávky oken do
nájemních domů na ul. Jiráskově a Sportovní. Okna byla objednána, jejich cena je cca 180 tis. Kč pro
jeden dům.
B. Majetkové záležitosti
ZM schválilo jednomyslně záměr prodeje obecního pozemku zastavěného garáží parc. č. 1598/111 ve
čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan a prodej a prodejní cenu pozemku pod garáží parc. č. 1598/44 v k.
ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 19 m2 – kupující Antonín Křivánek, Zbýšov, cena 2 000 Kč.
Starosta upozornil na perspektivní potřebu řešení vozového parku – vozidlo Multicar vyžaduje nákladnou
opravu převodovky a je nezbytné pro zimní údržbu chodníků a místních komunikací. Bude třeba
rozhodnout, zda investovat do oprav či pořídit novou mechanizaci a jakou finanční formou
MO kulturistiky má v pronájmu prostory v budově u vstupu na koupaliště. Náklady na energie za rok
2009 činily 21 tis. Kč, z čehož MO uhradil 8 tis. Kč a předložil žádost o uhrazení rozdílu obcí, kterou
zdůvodňuje faktem, že uvedené prostory byly po část roku z důvodu zatékaní dešťové vody z balkonu v 1.
patře budovy nevyuživatelné a jsou dosud. Vedení obce je situace známa a pracuje ve spolupráci
s projektantem na odstranění závady. ZM rozhodlo uznat MO argumenty, požaduje však předložení
zprávy o činnosti oddílu s rozborem využívání prostor a přehledem o vybírání poplatků od cvičících.
ZM vzalo na vědomí informaci o úspěšném vystoupení Todora Isaeva ze Zbýšova na ME v silovém
trojboji v Maďarsku, kde zvítězil.
C. Projednání žádosti o změnu ÚP města
ZM projednalo žádost pana Josefa Kučery, Náměšť nad Oslavou, o změnu územního plánu města
v souvislosti se záměrem výstavby obchodního centra se službami a čerpací stanice v trati Velké Padělky.
ZM vyjádřilo se změnou ÚP souhlas (11 pro, 1 se zdržel hlasování, 0 proti).
D. Změna termínů konání jednání RM a zasedání ZM před termínem voleb
V souvislosti s vyhlášeným termínem komunálních voleb doporučil starosta změnu termínu konání
zasedání ZM a v návaznosti na to i jednání RM. Během prázdninových měsíců zasedání ZM nebude,
7. zasedání ZM bylo doporučeno svolat na 6. 9. 2010, závěrečné jednání ZM na konci volebního období
se uskuteční 11. 10. 2010. Změny termínů zasedání ZM byly jednomyslně schváleny.
E. Kulturně-společenské akce města u příležitosti pouti

MKC pořádá v předvečer svátku sv. Cyrila a Metoděje pouťovou zábavu, program v den státního svátku
vyvrcholí koncertem dechové hudby Moravanky v 18 hodin. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Mikroregion Kahan vydává stolní kalendáře na rok 2011 s tématikou členských obcí MK. Bylo
rozhodnuto o zakoupení 100 kusů.
Usnesení 6/6/10: ZM bere na vědomí informaci starosty o prováděných a připravovaných
investičních akcích
- nutnost řešit mechanizační vybavení čety VPP pro zimní
údržbu obce
- program a termíny akcí pořadaných MKC u příležitosti pouti
rozhodlo o prodeji a prodejní ceně odprodávaného obecního pozemku v k. ú.
Zbýšov u Oslavan – parc. č. 1598/44 o výměře 19 m2 – kupující
Antonín Křivánek, Zbýšov, prodejní cena 2 000 Kč
- o zakoupení 100 ks stolních kalendářů 2011 s tématikou MK Kahan
- o uhrazení části nákladů na energie v posilovně na koupališti
z důvodu dlouhodobého nevyužívání prostor v důsledku havárie
požaduje předložení zprávy o činnosti MO kulturistiky a přehledu využívání
tréninkových prostor, počtu cvičenců a vybíraných poplatků
bere na vědomí informaci o vítězství Todora Isaeva ze Zbýšova na ME
v silovém trojboji v Maďarsku
projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/111, k. ú. Zbýšov
u Oslavan
- změnu termínů konání 7. (6. 9.) a 8. zasedání ZM
(11. 10.) v souvislosti se stanoveným termínem voleb
- změnu územního plánu města plynoucí ze
soukromého záměru výstavby obchodního centra se
službami a čerpací stanice v trati Velké Padělky
Zapsala Ing. Zahradníčková
Zápis vyhotoven dne 29. 6. 2010

