Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 28. 2. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Starosta Vratislav Široký, který řídil zasedání, konstatoval, že informace o jeho konání byla
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov od 17. 2. do 28. 2. 2011, stejně tak na
elektronické úřední desce. Přítomno bylo 13 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo
města je usnášeníschopné.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Miloslav Liška a Mgr. Martin Leikep, 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 byly splněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Mgr. Miloslava Lišku
a Mgr. Martina Leikepa, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 1. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/2/11 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 nechal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
s c h v a l u j e následující program 2. zasedání:

1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele,
schválení programu, kontrola plnění úkolů)
2. Informace o jednání RM dne 21. 2. 2011
3. Schválení rozpočtu města na rok 2011 a rozpočtu sociálního fondu
4. Informace o investičních akcích – rozpracovanost, dotační tituly
5. Různé
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1B/2/11 bylo schváleno

2. Informace o jednání RM dne 21. 2. 2011
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- doručené žádosti o přidělení a výměnu obecních bytů
- informaci starosty o stavu přípravy investičních akcí k realizaci v roce 2011
schválila
- prodloužení nájemní smlouvy p. L. K., ul. J. A. Komenského 414, do 30. 6. 2011

- zvýšení cen vstupného na koupaliště – celodenní vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč,
polodenní vstupné (od 16 do 19 hodin) 20 a 40 Kč
- v souladu s ust. § 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1501/11 a části parc.

č. 1502/1 o výměře 425 m2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan s manž. K.,
Zbýšov, Cena pronájmu se stanoví se zpětnou platností 3 roky ve výši 10 Kč/m2, od
1. 1. 2011 20 Kč/m2

- v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- záměr pronájmu obřadní smuteční síně pro smuteční rozloučení, nájemní smlouva od 1. 4.
- záměr pronájmu provozu občerstvení v areálu koupaliště

- záměr pronájmu pozemku o ploše 48 m2 před kinem
- záměr pronájmu volných nebytových prostor v objektu zdravotního střediska
projednala a schválila
- snížení ceny za pronájem garáže na Majrově na 1000 Kč měsíčně
rozhodla
o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům, kterými jsou tyto organizace, příp.
jednotlivci:
- Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, pobočka Zbýšov, na propagaci činnosti a nákup
materiálu (zejm. na opravu objektu cihelny) - schváleno 5 tis. Kč
- Klub důchodců ZV ROH RUD na činnost v roce 2011 - schváleno 10 tis. Kč
- MO Sdružení zdravotně postižených civilizačními chorobami – schváleno 10 tis. Kč na
činnost v tomto roce
- Oddíl kulturistiky a fitness Zbýšov – schváleno 7 tis. Kč na soutěže v silovém trojboji
v únoru a říjnu + úhrada pohárů ve výši 2 500 Kč
- Oddíl aerobiku Zbýšov, trenérka M. Hortová – schváleno 3 600 Kč na zakoupení nářadí pro
cvičení
- DDM Zastávka – schváleno 8 tis. Kč na výdaje spojené s organizováním akcí Pohádkový les
a Zbýšovský permoník
- DDM Oslavany – schváleno 10 tis. Kč na pořádání kroužků v MKC, příspěvek na lyžařský
zájezd bude poskytnut po sdělení počtu účastníků výcviku ze Zbýšova
- Todor Issaev – schváleno uhrazení dresu (teplák. soupravy) jako vybavení na soutěže
v kulturistice
- Amatérský hokejový klub HC Zbýšov (11 sportovců ze Zbýšova) – schváleno 5 000 Kč na
částečné pokrytí nákladů na ledovou plochu
- Svaz tělesné postižených civilizačními chorobami – žádost zamítnuta, příspěvek obdrží MO
- Příspěvek Svazu neslyšících a nedoslýchavých na rekondici bude poskytnut po sdělení
počtu zúčastněných osob ze Zbýšova
- Gymnazijní společnost Zastávka – schváleno 2 tis. Kč na činnost v roce 2011
- Skupina HoBBiT – schválena úhrada nákladů na dopravu občanů do ÚSP Habrovany
- nebylo vyhověno žádostem Fondu dětí a mládeže, SOS dětské vesničky a Domova
sv. Josefa v Želči pro pacienty s roztroušenou sklerozou
Příspěvky budou poskytnuty po schválení rozpočtu města na rok 2011.
bere na vědomí
- informaci starosty o výsledku jednání s Lesy ČR ohledně transportu vytěženého dřeva
přes most na Majrově
- informaci o výsledku přezkoumání hospodaření příspěvkových organizací města – MŠ
a ZŠ, za rok 2010, které provedl finanční výbor ZM
- odpisový plán kopírky v MŠ, p. o
- Koncepci rozvoje Základní školy Zbýšov, příspěvkové organizace, na období 2011 až
2015

- informaci o vypsání výběrového řízení na obsazení místa vedoucí školní jídelny
- písemnou pochvalu OO PČR strážníkům Městské policie Zbýšov za účinnou
spolupráci
- informaci starosty o výsledcích jednání dozorčí rady a VH KTS Ekologie Zastávka,
s. r. o.
- informaci MUDr. Ševčíka o jednání Energoregionu
- informaci o termínech konání plesu města a školy a besedy s MUDr. V. Adamem
schválila
- převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ za rok 2010 ve výši 1 449,89
Kč do rezervního fondu školy
pověřuje
- starostu V. Širokého uzavřením smlouvy s Ing. Markétou Hoškovou na přípravu
projektu Snížení emisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově
rozhodla
- nepřipojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
podporuje
- návrh snížení věkové hranice trestní odpovědnosti mladistvých na 14 let - tzv.
kmetiněveskou výzvu
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci starosty o jednání RM dne 21. 2. 2011
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/2/11 bylo schváleno

3. Hospodaření města k 31. 1. 2011, příprava rozpočtu pro rok 2011
Podle písemné informace finančního odboru MěÚ se zůstatek finančních prostředků na účtech
města zvýšil ke konci ledna 2011 na 9 465 928,24 Kč.
Na doporučení finančního odboru a rady města bude návrh rozpočtu upraven o 60 tis. Kč
v příjmech i výdajích v § 6402 Finanční vypořádání minulých let. Náklady na změnu
územního plánu města budou hrazeny z § 3635 Územní plánování, položka bude do rozpočtu
doplněna. Příspěvek na LSPP v Ivančicích ve výši 100 tis. Kč nebude nutno rozpočtovat,
jelikož bude údajně hrazen Jihomoravským krajem. Členové ZM uvedené úpravy schválili.
K návrhu rozpočtu města na rok 2011 ani k rozpočtu sociálního fondu, do kterého budou
odváděna 3% z hrubých mezd pracovníků MěÚ a člena ZM uvolněného pro výkon funkce
starosty, nemá zastupitelstvo města připomínky. Rozpočtový výhled města na léta 2012 až
2014 vzalo ZM na vědomí.
Členové ZM ocenili rozbor nákladů na likvidaci odpadů ve městě za období 2006 až 2010,
zpracovaný místostarostou MUDr. Ševčíkem a doporučili jeho zveřejnění pro informaci
občanů o výši prostředků, které město v této oblasti hospodaření vynakládá (město doplácí
496 Kč/obyvatele ročně). Zvýšení nákladů je způsobeno nárůstem ceny za uložení odpadu (za
5 let o 34%), zvýšením množství odpadu ukládaného do velkoobjemových kontejnerů o
100%, nárůstem počtu vyvezených kontejnerů na separovaný odpad více než 2,5 krát a zhruba
dvojnásobným zvýšením ceny za jejich svoz. U popelnic z domácností se projevila změna
způsobu úhrady a četnost svozu – v roce 2006 převážně odvoz 1x za dva týdny, nyní týdenní.
V roce 2006 připadla 1 svozová nádoba na 4,75 obyvatel Zbýšova. Přes ekonomickou zátěž,
kterou likvidace odpadů pro město představuje, doporučuje ZM ponechat funkční stávající
systém, který by měl zamezit tvorbě černých skládek v katastru města.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí

- písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města
k 31. 1. 2011 ve výši 9 465 928,24 Kč
- rozbor nákladů na likvidaci odpadů ve městě za období 2006 až 2010, zpracovaný
MUDr. Ševčíkem a doporučilo jeho zvěřejnění pro informaci občanů
- v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový
výhled města na období let 2012 až 2014
schválilo
- v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet
města na rok 2011 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 38 950 tis. KČ
- v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet
sociálního fondu města na rok 2011
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 3/2/11 bylo schváleno
4. Informace o investičních akcích – rozpracovanost, dotační tituly
VRV Brno, a. s., bude vypisovat výběrové řízení na dodavatele zakázky rekonstrukce ČOV.
Ing. arch. Hladík zpracovává prováděcí projektovou dokumentaci akce Zřízení sběrného
dvora Zbýšov – Majrov a řešení úpravy vstupu do obřadní smuteční síně.
Na KÚ JmK byla podána žádost o dotaci na kanalizaci ve čtvrti Anenské.
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 a pořízení sprchy v objektu
tělocvičny ZŠ I.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o přípravě investičních akcí města k realizaci v roce 2011 a o podaných
žádostech o dotace

Hlasování: 13 pro – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení 4/2/11 bylo schváleno
5. Různé
Hospodaření s majetkem města
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. 1511/22 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek na Jiráskově ul.
zastavěný garáží)
záměr prodeje pozemku parc. č. 1511/23 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek na Jiráskově ul.
zastavěný garáží)
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek ve čtvrti Padělky
zastavěný garáží)
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/16 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek ve čtvrti Padělky
zastavěný garáží)
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/56 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek ve čtvrti Padělky
zastavěný garáží)
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/60 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek ve čtvrti Padělky
zastavěný garáží)
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/63 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek ve čtvrti Padělky
zastavěný garáží)
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/78 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek ve čtvrti Padělky
zastavěný garáží)
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/117 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek ve čtvrti Padělky
zastavěný garáží)

záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/104, 1598/159, 1598/160 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek
ve čtvrti Padělky zastavěný garáží)
Prodej majetku – město nemá potřebu zbavovat se majetku jeho prodejem, výjimkou jsou pozenky
zastavěné soukromými garážemi. Majitelé garáží měli dostatek času na to, aby si stav stavby, která
byla dodnes na cizím pozemku, ošetřili jeho zakoupením. Rada města rozhodla o navýšení pronájmu
pozemku pod garáží na 500 Kč za rok, zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení prodejní ceny pozemků pod
garážemi na 300 Kč/m2, kupující uhradí navíc poplatky související s prodejem. Cena platí pro prodeje,
realizované na základě žádostí podaných po 1. 1. 2011.
ZM schválilo prodej pozemku parc. č. 645 o výměře 23 m2 na Havířské ul. zastavěného garáží panu P.
V., Zbýšov. Prodejní cena 6 900 Kč.
Zpráva Policie ČR, OO Rosice, o bezpečnostní situaci v obvodu za rok 2010 – v obvodu bylo
spácháno 580 trestných činů, 180 bylo objasněno, z toho ve Zbýšově 43 TČ, pachatel zjištěn u 21 TČ.
Jedná se většinou o vloupání do RD, chat a vozidel, neplnění vyživovací povinnosti aj. Ve Zbýšově
bylo řešeno 35 přestupků, většinou proti občanskému soužití. Na okrese Brno-venkov došlo k 1180
dopravním nehodám, při kerých zemřelo 12 osob, 48 bylo těžce zraněno. PČR OO Rosice kladně
hodnotí spolupráci s obcí a městskou policií.
Tajemnice MěÚ seznámila přítomné s organizací Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Obec má v případě
letošního SLDB povinnost informovat občany o postupu a termínech akce, o kontaktních osobách a
místech, vyplnit jako majitel domovní listy nájemních obecních domů a zajistit dodatečné sečtení od
5. do 14. 4. 2011. Sčítacími komisaři jsou zaměstnanci České pošty. V termínu od 7. do 25. března
navštívi domácnosti, předají formuláře (sčítací list osoby, bytový list a domovní list), vysvětlivky
a pomohou s vyplněnín. Formuláře je možno odevzdat osobně komisaři, odeslat poštovní obálkou
nebo vyplnit a odeslat elektronicky. Informace se do sčítacích formulářů vyplňují podle skutečnosti
platné v tzv. rozhodný okamžik, kterým je půlnoc z 25. na 26. března. Vyplněné formuláře je nutno
odevzdat do 14. 4. 2011. Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem, pokutou může

být sankcionováno i odmítnutí sdělení zákonem stanovených údajů, případně úmyslné
uvedení nepravdivých údajů.
Předseda kontrolního výboru Daniel Morávek předal členům ZM zápis z jednání KV dne 18. 2.
Výsledkem kontroly investiční akce Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ je doporučení, aby pro každou
konkretní stavební zakázku města byla sestavena odborná výběrová komise, která je schopna
fundovaně posoudit i projektové podklady zadání – výkresovou dokumentaci a rozpočet. Z kontroly
hospodaření s majetkem města vyplynulo doporučení zvýšení ceny prodávaného palivového dřeva,
vytěženého z obecních lesů.
Starosta informoval o dění v KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka. Po komunálních volbách v loňském
roce se změnilo složení valné hromady společnosti a jejích orgánů. Společnost v loňském roce
hospodařila se ziskem cca 740 tis. Kč, zaměstnává 18 pracovníků, sváží odpad ze 21 obcí se 42 tis.
obyvateli.
Zástupci SDH Zbýšov informovali o záměru jednotky pořídit nové hasičské cisternové vozidlo jako
náhradu za zastaralý vozový park. Část prostředků na nákup by pokryla dotace JmK, část příspěvek
MV a MF ČR, cca 800 tis. Kč by byl výtěžek z prodeje v současnosti využívaného vozidla SDH.
Formou leasingu je možno mechanizaci splácet v 11 splátkách rozložených do dvou let. ZM schválilo
podání žádosti o dotaci na MV a MF prostřednictvím HZS JmK v termínu do 30. 4. 2011.
Starosta informoval o slavnostním zahájení výstavby dalších objektů Penzionu pro důchodce
v Zastávce v hodnotě 78 mil Kč. Akce je investicí Jihomoravského kraje. Vedení města Zbýšova
podporuje záměr majitele penzionu PAMIR Ing. Macha přestavět část objektu na Padělkách na domov
pro seniory. Ve věci penzionu na Majrově nebylo vedení města oficielně kontaktováno.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje deseti
pozemků obce zastavěných garážemi ve čtvrti Padělky a na Jiráskově ul. v k. ú. Zbýšov u Oslavan
-v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej
pozemku p. č .645 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 23 m2, P. V. , bytem Zbýšov, za cenu
6 900 Kč
- podání žádosti o dotaci na pořízení hasičského cisternového vozidla na MV a MF ČR do 30. 4.
2011pro SDH Zbýšov
rozhodlo
- o podmínkách prodeje pozemků pod garážemi – u žádostí doručených po 1. 1. 2011 se prodejní
cena stanoví ve výši 300 Kč/m2, kupující navíc uhradí poplatky spojené s prodejem
bere na vědomí
- Zprávu Policie ČR, OO Rosice, o bezpečnostní situaci v obvodu za rok 2010
- informaci tajemnice MěÚ o organizace a termínech Sčítání lidu, domů a bytů 2011
- informaci starosty o dění v KTS Ekologie Zastávka, s. r. o. a jejím hospodaření
- informaci starosty o záměru majitele Penzionu Pamir přestavět část objektu na penzion pro
důchodce
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5/2/11 bylo schváleno.
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v 19,30
hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 7. 3. 2011
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Mgr. Miloslav Liška, Mgr. Martin Leikep
Starosta Vratislav Široký

Uvedená verze zápisu je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

