Zápis
z 9/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 11. 10. 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

Mgr. Zdeňka Sovová Pavel Štěpánek
17,00 hodin
18,45 hodin

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program: 1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření města za 1-9/2010
3. Rozpočtová opatření
4. Různé
l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
Poslední zasedání ZM ve volebním období 2006 až 2010, kterému bylo přítomno 12 členů zastupitelstva
města (viz prezenční listina), zahájil a řídil starosta Vratislav Široký. Zapisovatelkou byla jmenována Ing.
Zahradníčková.
Zápis z 8/10 zasedání ZM, konaného dne 6. 9. 2010, byl rozeslán členům zastupitelstva s pozvánkou
k jednání. Byl vyvěšen na úřední tabuli a je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti. Úkoly, které
byly přijaty v usnesení, byly splněny.
Ověřením zápisu z 9/10 zasedání zastupitelstva byli pověřeni Mgr. Zdeňka Sovová a Pavel Štěpánek.
Přítomní členové ZM program jednání i ověřovatele zápisu jednomyslně schválili.
Usnesení 1/9/10: ZM schválilo program jednání a ověřovatele zápisu
2. Hospodaření města za leden až září 2010
Členové ZM obdrželi písemný přehled plnění rozpočtu města za období 1 – 9/2010.
Z předpokládaných příjmů v roční výši 36 685 tis. Kč bylo dosaženo 32 189 tis. Kč, což je 87,7 %,
z plánovaných výdajů 36 685 tis. Kč je čerpáno 31 669 tis. Kč (t. j. 86,3 %). Předpokládaný příjem daní
a dotací je naplněn na 85,8 % (z 30 mil Kč dosud 25,729 mil. Kč). Město má k dispozici finanční
prostředky ve výši 7 010 421,66 Kč na těchto účtech:
BÚ
745 468,16 Kč
VÚ
162 726,19 Kč
PÚ
- 112,20 Kč
Soc. fond
102 339,51 Kč
ŽP Flexi
6 000 000,- Kč
Usnesení 2/9/10:ZM vzalo na vědomí písemnou informaci o hospodaření města za leden až září
2010 a o stavu účtů k 30. 9. 2010 -z předpokládaných příjmů
v roční výši 36 685 tis. Kč bylo dosaženo 32 189 tis. Kč, což je
87,7 %, z plánovaných výdajů 36 685 tis. Kč je čerpáno
31 669 tis. Kč (t. j. 86,3 %). Předpokládaný příjem daní

a dotací je naplněn na 85,8 % (z 30 mil Kč dosud 25,729 mil.
Kč). Město má k dispozici finanční prostředky ve výši
7 010 421,66 Kč.

3. Rozpočtová opatření
Rozšíření rozsahu prací v rámci akce rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ na ul. J. A.
Komenského 473, dodávka prací na základě samostatné smlouvy – Zvonění a přesný čas
a požadavky školy na úhradu zvýšených nákladů na energie pro 3. Q 2010 jsou hlavními důvody
přijetí DRO v § 3113 Základní školy – zvýšení nákladú o 800 tis. Kč, i další navýšení v § 3412 Ostatní
tělovýchovná činnost + 100 tis. Kč a v § 53 11 Bezpečnost a veřejný pořádek + 100 tis. Kč a § 5269 dar
obci Bílý Kostel nad Nisou ve výši 50 000 Kč (obec postižená povodněmi) jsou součástí DRO č. 6/2010,
které bylo jednomyslně přijato. Zvýšení příjmové části rozpočtu činí 1 239 000 Kč, navýšení výdajů
1 069 100 Kč (12 pro, 0 proti).
Usnesení 3/9/10: ZM projednalo a schválilo DRO č. 6/2010 v celkové výši ve výdajové části
1 mil. Kč (§ 3113 Základní školy + 800 tis. Kč,
§ 3412 Ostatní tělovýchovná činnost + 100 tis. Kč,
§ 53 11 Bezpečnost a veřejný pořádek + 100 tis. Kč)
§ 5269 Dar obci Bílý Kostel nad Nisou 50 tis. Kč

4. Různé
Informace z jednání Rady města Zbýšova
RM vzala na vědomí doručenou žádost o přidělení obecního bytu, rozhodla o přidělení obecního bytu Na
Láně 53 do užívání rodiny Pavlíkových (nájemní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2010), schválila
uzavření nájemní smlouvy s PF ČR na pronájem pozemku parc. č. 1334/1 Na Láně s platností od 1. 11.
2010. Dále vzala RM na vědomí znění Výroční zprávy o činnosti ZŠ, p. o. Zbýšov, projednala Zápis
z jednání školské rady dne 24. 9. a oprávněné a reálné požadavky bude řešit ve spolupráci s vedením ZŠ,
p. o. Zbýšov. RM schválila cenu turistické známky města – 30 Kč vč. DPH/kus. Rada města vybrala
z pověření ZM obec postiženou povodněmi, která bude příjemcem daru města ve výši 50 000 Kč - Bílý
Kostel nad Nisou v Libereckém kraji (900 obyvatel), která byla vodním živlem zasažena opakovaně
RM přijala poděkování starosty města i tajemnice MěÚza odpovědný a konstruktivní přístup
k rozhodování v záležitostech obce a za odvedenou práci pro veřejnost v končícím volebním období.
B. Hospodaření s majetkem města
ZM schválilo jednomyslně prodejní cenu pozemku ve vlastnictví města ve čtvrti Padělky parc. č.
1598/105 a 161 k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného garáží o ploše 21 m2, kupující manž. Veselých,
Zbýšov, cena 2 100 Kč. Dále ZM jednomyslně schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/40 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan (pozemek pod garáží ve čtvrti Padělky).
ZM dále projednalo prodej části obecního pozemku parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 50 m2
manželům Truksovým, Zbýšov a jednomyslně schválilo prodej i cenu – 100 Kč/m2.
C. Výroční zprávu o činnosti ZŠ, p. o. Zbýšov, za školní rok 2009-2010
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ, p. o. Zbýšov, za školní
rok 2009-2010, ve které se m. j. konstatuje, že 344 žáků školy je rozděleno do 18 tříd devíti ročníků školní
docházky. Průměrný počet žáků ve třídě je 19,1. Školní jídelnu využívá 305 žáků a 41 zaměstnanců.
Školní družinu navštěvuje 37 dětí. Výuku zajišťuje 25 učitelů – 20 žen a 5 mužů. Z vycházejících žáků
bylo 29 přijato na SOŠ, 18 na SOU, 6 žáků odešlo studovat na čtyřletá gymnazia, 1 žák na osmileté
gymnazium.
D. Záměry v oblasti kultury
Starosta informoval o záměru výměny koberce na jevišti a PVC před sedadly hlediště kina Horník.
Mikroregion Kahan zakoupil zařízení, umožňující provozovat pojízdné kino – náklady na představení jsou
odhadem 3 až 3,7 tis. Kč.
E. Hodnocení činnosti zastupitelstva města za volební období 2006 - 2010
Starosta konstatoval, že činnost zastupitelstva města za uplynulé čtyři roky lze hodnotit velmi kladně.

Účast na zasedáních byla téměř stoprocentní, překážkou byla pouze nemoc nebo pracovní zaneprázdnění.
Přístup k řešení a rozhodování o záležitostech města byl velmi operativní a konstruktivní. Bilance
investičních akcí bude uvedena v Ozvěně, která vyjde spolu s předvolebním obsahem (kandidátní listiny a
volební programy kandidujících subjektů) v týdnu před volbami. Za bezproblémovou spolupráci
s Městským úřadem Zbýšov poděkovala zastupitelům tajemnice MěÚ.
Usnesení 4/9/10: ZM vzalo na vědomí informaci o výsledku jednání rady města dne 4. 10.
- informaci starosty o plánovaných úpravách v kině Horník
a o pořízení zařízení pojízdného kina DSO Kahan
schválilo prodejní cenu pozemku ve vlastnictví města ve čtvrti Padělky parc.
č. 1598/105 a 161 k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného garáží o ploše
21 m2, kupující manž. Veselých, Zbýšov, cena 2 100 Kč
- záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/40 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
projednalo prodej části obecního pozemku parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan o ploše 50 m2 manželům Truksovým, Zbýšov a schválilo
prodej i cenu – 100 Kč/m2
projednalo a vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ, p. o. Zbýšov, za
školní rok 2009-2010
vzalo na vědomí kladné hodnocení činnosti ZM v končícím volebním období
a poděkování starosty i tajemnice MěÚ za bezproblémovou
a konstruktivní spolupráci
Zapsala Ing. Zahradníčková
Zápis vyhotoven dne 15. 10. 2010

