Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Zasedání řídil starosta Vratislav Široký. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna
na úřední desce Městského úřadu Zbýšov od 12. 1. do 24. 1. 2011, stejně tak na elektronické úřední
desce. Přítomno bylo 13 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města je
usnášeníschopné.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Martina Švancarová a Dalibor Chatrný, vyhotovením zápisu
byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny
připomínky a je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti. Úkoly, přijaté v usnesení k bodům 4, 5
a 6 zápisu byly splněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova M. Švancarovou
a D. Chatrného, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 12. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/1/11 bylo schváleno
1. B Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu uvedeným na pozvánce předané členům
zastupitelstva a v informací zveřejněné na uředních deskách. K návrhu programu nebyly vzneseny
návrhy na doplnění. Starosta upřesnil znění bodu 4 programu – projednání a schválení se týká návrhu
rozpočtu města na rok 2011 a nechal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
s c h v a l u j e následující program 1. zasedání:

1) Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele,
schválení programu, kontrola plnění úkolů)
2) Informace o jednání RM dne 17. 1. 2011
3) Hospodaření města za rok 2010
4) Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2011 a návrhu rozpočtu
sociálního fondu a rozpočtového výhledu
5) Schválení OZV o místních poplatcích, aktualizovaných v souvislosti s platností
zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád
6) Informace o změně výše odměn za výkon funkce člena ZM od 1. 1. 2011
7) Informace o investičních akcích v roce 2011
8) Různé
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1B/1/11 bylo schváleno

2. Informace o jednání RM dne 17. 1. 2011
Body 3 až 7 programu dnešního zasedání ZM byly projednávány v radě města, která k nim
zaujala doporučující stanoviska.
Rada města Zbýšova vzala na vědomí
- program zasedání ZM dne 24. 1. 2011
- doručené žádosti o přidělení obecních bytů
- obsah dopisu, kterým reaguje Stanislav Trávníček - Pohřební služba Rekviem Rosice, na
obdrženou výpověď z pronájmu OSS
- výši dlužného nájemného za užívání obecních bytů k 31. 12. 2010
- informaci ředitelky MŠ o důvodech překročení nákladů na provoz zařízení v roce 2010
- termín přezkoumání hospodaření města za rok 2010 pracovníky KÚ JmK - 4. a 5. 4.
schválila
- přidělení bytů na ul. J. A. Komenského 413 a 414
- záměr pronájmu pozemku parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře cca 440 m2 na
Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan
- s platností od 1. 2. 2011 jako správkyni webových stránek města Ing. Petru Lázničkovou
- jako správce obecního lesa od 1. 2. 2011 pana Vladislava Kubíčka
- příspěvek oddílu malé kopané na karneval na ledě – 10 000 Kč
projednala a schválila
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s E.On ČR o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni pro nn přípojku ke garážím na ul. J. A. Komenského, jednorázová úhrada 3 150 Kč
+ DPH usnesením 6/1/11
- uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD akce Zřízení sběrného dvora Zbýšov-Majrov
s Ing. arch. Miroslavem Hladíkem
pověřila
- starostu V. Širokého jednáním ve věci pořízení zametacího a kropicího vozu, na nějž
poskytuje SFŽP dotaci ve výši 90 %
rozhodla
- o zachování stávající grafiky, obsahu a úpravy Ozvěny, cena barevné inzerce se zvyšuje na
1 000 Kč vč. DPH/1 stranu, inzeráty budou vkládány mezi texty
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci starosty o jednání RM dne 17. 1. 2011
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/1/11 bylo schváleno

3. Hospodaření města za rok 2010
Podle písemné informace finančního odboru MěÚ mělo město k 31. 12. 2010 na účtech
zůstatek finančních prostředků ve výši 7 660 309,84 Kč, z toho na běžném účtu 1 611 976,85
Kč, v sociálním fondu 48 332,99 Kč, v ŽP Flexi 6 000 000 Kč.
Z přehledu plnění rozpočtu města za období 1 – 12/2010 vyplývá, že hospodaření za loňský rok
skončilo přebytkem ve výši 1 171 tis. Kč. Z předpokládaných příjmů v roční výši 36 685 tis. Kč bylo
dosaženo 41 349 tis. Kč, což je plnění na 112,7 %, z plánovaných výdajů 36 685 tis. Kč je čerpáno
40 178 tis. Kč (t. j. 109,5 %). Předpokládaný příjem daní a dotací je naplněn na 108,3 % (z 30 mil. Kč
za kalendářní rok 32 496 tis. Kč).
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města ve výši
7 660 309,84 Kč a o výsledku hospodaření za loňský rok, které skončilo přebytkem ve výši

1 171 tis. Kč. Z předpokládaných příjmů v roční výši 36 685 tis. Kč bylo dosaženo 41 349 tis. Kč, což
je plnění na 112,7 %, z plánovaných výdajů 36 685 tis. Kč je čerpáno 40 178 tis. Kč (t. j. 109,5 %).
Předpokládaný příjem daní a dotací je naplněn na 108,3 % (z 30 mil. Kč za kalendářní rok 32 496
tis. Kč).
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 3/1/11 bylo schváleno
4. Projednání a schválení návrhu rozpočtu města na rok 2011, návrhu rozpočtu
sociálního fondu a rozpočtového výhledu
Členové ZM měli k dispozici návrh rozpočtu k případnému doplnění a připomínkám, na
základě požadavku ze zasedání ZM jim byla rozeslána písemná informace, týkající se obsahu
jednotlivých paragrafů rozpočtu. Rozpočet byl upřesněn, příjmy i výdaje v návrhu rozpočtu
činí 38 950 tis. Kč. Oproti první verzi návrhu byla navýšena v příjmech i výdajích položka
rozpočtu pro MKC o 150 tis. Kč, která zahrnuje i úpravu vytápění budovy MK a MKC,
zapracován příspěvek na lékařskou pohotovostní službu v Ivančicích na rok 2011 pol. 3513 ve
výši 100 tis. Kč, zařazen příspěvek 200 tis. Kč na opravu kulturní památky-kostela sv.
Martina. V diskusi byly vysvětleny dotazy, podrobný rozpis náplně §§ Daně, poplatky, dotace
a Bytové hospodářství budou jako příloha návrhu rozpočtu rozeslány e-mailem. Ing. Horák
porovnal položky rozpočtu 2006 a 2011, týkající se nákladů na likvidaci odpadů a konstatoval
značný nárůst výdajů, které v současnosti tvoří až 11 % rozpočtu. Podle vyjádření starosty je
nákladnost způsobena týdenním svozem odpadů z domácností, zvýšením sazeb za uložení
odpadů, zvýšeným objemem odpadu, shromážděného ve sběrném dvoře a nárůstem počtu
kontejnerů na tříděný odpad umístěných na veřejných prostranstvích a jejich častějším
vyvážením. Porovnání bude doloženo fakturami. Návrh rozpočtu s výše uvedenými úpravami
byl členy ZM schválen a v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů bude zveřejněn. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané
uplatnit do 25. 2. písemně nebo ústně na zasedání ZM dne 28. 2. 2011.
Rozpočet sociálního fondu města počítá s příspěvkem ve výši 3 % z hrubých mezd
zaměstnanců, zařazených do MěÚ dle jeho organizační struktury k 1. 1. 2011, výdaje budou
muset být z velké části pokryty z přebytku hospodaření fondu z minulých let a to s ohledem
na plánované snížení mezd. Členové RM vzali na vědomí Rozpočtový výhled města na léta
2012 až 2014, zpracovaný v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a
výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a
potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů (ČOV).
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- Rozpočtový výhled města na období 2012 až 2014 zpracovaný v souladu s § 3 zákona

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
schválilo
- uhrazení příspěvku na lékařskou pohotovostní službu v Ivančicích ve výši 93 000 Kč
- návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2011(příjmy i výdaje ve výši 38 950 tis. Kč) viz
příloha
- návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2011 (viz příloha)

Hlasování: 13 pro – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení 4/1/11 bylo schváleno
5. Schválení OZV o místních poplatcích, aktualizovaných v souvislosti s platností
zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád

V řízení ve věcech poplatků se od 1. 1. 2011 užije zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
neupravuje-li jiný zákon správu poplatku jinak. Pokud je v úvodních ustanoveních platných
OZV odkaz na zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
jde sice o nesprávnost, která však podle vyjádření oddělení dozoru Brno MV ČR nezakládá
rozpor vyhlášky se zákonem. Ustanovení o možnosti individuálního prominutí poplatku, které
je účinností daňového řádu zrušeno, OZV města Zbýšova neobsahují. OZV o místních
poplatcích budou v úvodních ustanoveních upravovány tak, aby byl zajištěn terminologický
soulad zákona o místních poplatcích s daňovým řádem postupně, pokud se bude měnit jejich
věcný obsah, příp. výše poplatků.
Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích umožňuje obcím zpoplatnit místním
poplatkem nejen VHP, ale i jiná technická zařízení povolovaná MF (zejm. tzv. videoloterijní
terminály), které jsou ve Zbýšově rovněž již v provozu. Zastupitelstvo města rozhodlo
o zavedení tohoto místního poplatku ve výši 5 000 Kč na tři měsíce za každý provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
s platností od 1. 4. 2011. Výši poplatku stanoví obecně závazná vyhláška města Zbýšova
č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 11/2008 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
OZV č. 1/2011, kterou se stanoví s platností od 1. 4. 2011 místní poplatek ve výši 5 000 Kč
na tři měsíce za každé jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
Hlasování: 13 pro – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení 5/1/11 bylo schváleno
6. Informace o změně výše odměn za výkon funkce člena ZM od 1. 1. 2011
Nařízení vlády č. 375/2010 stanoví v příloze č. 1 s platností od 1. 1. 2011 měsíční odměny a
příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, které jsou snížené o 5 %. Jelikož jsou
odměny neuvolněných členů ZM stanoveny jako maximum dle nařízení a konkretní částkou
u místostarosty, která nepřesahuje novou maximální hranici, bere RM i ZM informaci o
snížení odměn pouze na vědomí.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
snížení měsíčních odměn a příplatků poskytovaných od 1. 1. 2011 členům zastupitelstva
obce o 5 %
Hlasování: 13 pro – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení 6/1/11 bylo schváleno
7. Informace o investičních akcích v roce 2011
Město Zbýšov stanovilo ve spolupráci s VRV Brno, který zajišťuje výběrové řízení na
dodavatele akce Rekonstrukce ČOV Zbýšov, hodnoticí kritéria. Zásadní je nabídková cena
prací (80 %), 5 % délka záruční doby na stavební část dodávky, 5 % na technologickou část,
5% splatnost faktur, 5 % výše složené částky na účet zadavatele po dobu záruční lhůty.
Dodavatel by měl být znám v dubnu 2011.
Ing. arch Hladík zpracovává prováděcí projektovou dokumentaci akce Zřízení sběrného dvora
Zbýšov – Majrov.
Je připraven i projekt na kanalizaci ve čtvrti Anenské k žádosti o dotaci z Jihomoravského
kraje.

Starosta informoval o možnosti získání dotace na veřejné dětské hřiště, kterou poskytuje za
stanovených podmínek ČEZ – plocha musí být u hlavní komunikace s reklamou sponzora,
finanční spoluúčast města není nutná. S pomocí uvedených prostředků by mohlo město
upravit prostor na Poustkách. V tomto duchu bude upraven původní architektonický návrh
a zpracována žádost. Členové ZM schválili záměr vybudovat veřejné dětské hřiště na
Poustkách.
Město má k dispozici předběžné posouzení stavebního stavu obloukového mostu v ul. B.
Němcové z prosince 2010, na základě kterého budou přijata opatření i ve vztahu k a. s. Lesy
ČR.
Plánována je úprava zahrady a oprava a doplnění prvků dětského hřiště u mateřské školy.
V případě dostatku financí se počítá s pořízením samostatného vytápění v objektu MK a
MKC a výměnou oken v této budově, části oken v ZŠ a na MěÚ.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci starosty o přípravě investičních akcí města k realizaci v roce 2011
schválilo
vybudování veřejného dětského hřiště, které bude v případě získání dotace od ČEZ součástí záměru
úpravy prostoru Poustka

Hlasování: 13 pro – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení 7/1/11 bylo schváleno
8. Různé
Problematiku hospodaření mateřské školy v roce 2010 řešila na své schůzi již RM 17.1. i na
základě informací ředitelky MŠ, získaných při osobní návštěvě členů rady v předškolním
zařízení. V některých položkách, např. ve výdajích na telekomunikační služby a provoz
kopírky, bylo možno dle názoru členů RM i ZM ušetřit i s ohledem na množství financí, které
město do tohoto zařízení investovalo při rozšiřování jeho kapacity. Kolem této problematiky
se rozvinula diskuse, návrhy na zpětnou kontrolu faktur za telefon byly v závěru debaty
zamítnuty. Vedení MŠ bude ve vlastním zájmu hledat možnosti úspor. Na zasedání ZM
zdůvodnila paní ředitelka překročení nákladů m. j. i zvýšenou spotřebou energií na rozšířené
prostory objektu využívané pro výuku. K požadavku ředitelky na úpravu školní zahrady
v roce 2011 zastává zastupitelstvo města názor, že pokud proběhne, tak velice úsporně.
V rozpočtu města je na tyto úpravy rezervována částka 200 tis. Kč. Závěrem projednávání
problematiky mateřské školy upozornila její ředitelka na potřebu brzkého řešení špatného
stavu oken v budově. Na základě uvedených skutečností byla paní ředitelka upozorněna, že
pro tento rok přidělené prostředky v rozpočtu (800 tis. Kč z toho 200 tis. Kč úprava zahrady)
musí pokrýt náklady na provoz a to včetně financí přečerpaných loni.
Panem Martinem Všetečkou byla městu nabídnuta účast v projektu Jižní Morava – Království
Komety. Předmětem smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních
stran. Projekt je zaměřem také na podporu a rozvoj regionu jižní Morava a na zvýšení
povědomí o různých sportovních, společenských i kulturních aktivitách jednotlivých obcí
kraje a na prezentaci extraligového hokejového týmu. ZM vyjádřilo souhlas s uzavřením
smlouvy o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a. s. Brno.
Mgr. Liška vznesl požadavek na úpravu plochy bývalého hřiště sousedícího s objektem MKC
a školní jídelny tak, aby mohlo být využíváno ke sportování. Bude zjištěno, s jakým využitím
počítá územní plán a bylo doporučeno, aby zpevnění bylo vícelúčelové a umožňovalo i
parkování vozidel návštěvníků MK a MKC.
Hospodaření s majetkem města
Rada města řeší formu dalšího provozování obřadní smuteční síně, ZM doporučilo zveřejnit záměr
pronájmu zařízení a požádat zájemce o předložení cenové nabídky a podmínek nájmu.

ZM projednalo a schválilo v souladu s ust. § 39 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku parc. č. 645 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
(pozemek na ul. Havířské o výměře 23 m 2).
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo

- po diskusi s ředitelkou MŠ p. N. Ludvovou objem prostředků pro předškolní zařízení do
rozpočtu města na rok 2011
- v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemku
parc. č. 645 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v majetku města o výměře 23 m2

-uzavření smlouvy o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a. s. Brno
doporučilo
- vícelúčelové zpevnění hřiště u MKC a školní jídelny, umožňující sportování i parkování
vozidel návštěvníků MK a MKC
- radě města zveřejnit záměr pronájmu OSS a požádat zájemce o předložení cenové nabídky
a podmínek nájmu
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8/1/11 bylo schváleno.
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Zbýšova ve
20,15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 2. 2. 2011
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Martina Švancarová, Dalibor Chatrný

Starosta: Vratislav Široký

