Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 18. 7. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Termín mimořádného zasedání ZM byl stanoven na jednání ZM dne 27. 6. 2011. Informace o konání
7. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov od 8. 7., stejně tak na
elektronické úřední desce. Zasedání řídil starosta pan Vratislav Široký, který konstatoval, že je
přítomno 11 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) a zastupitelstvo města je usnášeníschopné.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Horák a Daniel Morávek, 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 z 6. zasedání
ZM, konaného dne 27. 06. 2011, byly splněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Ing. Bc. Leoše Horáka
a Daniela Morávka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 6. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/7/11 bylo schváleno
1. B Schválení programu
Návrh programu byl uveden v informací zveřejněné na úředních deskách a byl jednomyslně schválen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
s c h v a l u j e následující program 7. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele,
schválení programu, kontrola plnění úkolů)
2. Plnění rozpočtu města za 1 - 6/2011
3. Výběr dodavatele akce Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově
4. Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK

5. Prodej pozemků
6. Informace o investičních akcích
7. Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
program 7. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/7/11 bylo schváleno
2. Plnění rozpočtu města za období 1-6/2011
Vedoucí FO H. Miková zpracovala a předložila písemnou informaci o plnění rozpočtu města za leden
až červen 2011 a o stavu účtů za uvedené období.

Na účtech města je k 30. 06. 2011 stav 12 143 576,19 Kč. Z předpokládaných ročních příjmů
38 950 000 Kč je naplněno 23 236 000 Kč, což činí 59,7 %. Plánované roční výdaje 38 950 000 Kč
jsou čerpány na 48,1 % (18 753 000 Kč). Paragraf Daně, poplatky, dotace je plněn za 1-6/2011 na
61,5 % (z rozpočtovaných 30 mil. Kč 18 458 tis. Kč). Nárůst finančních prostředků na účtech města je
způsoben m. j. i časovým posunem zahájení plánovaných akcí – Zřízení sběrného dvora a
Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města, který
k 30. 6. 2011 činí 12 143 576,19 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až červen 2011
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 2/7/11 bylo schváleno
3. Výběr dodavatele akce Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově
Hlavním důvodem konání dnešního mimořádného zasedání ZM je výběr dodavatele akce Zřízení
sběrného dvora ve Zbýšově. Jednání se na pozvání starosty zúčastnil i Ing. Martin Dufek, pracovník
firmy VRV, a. s. divize Brno, která na základě smlouvy zastupuje zadavatele – Město Zbýšov,
při jednáních se SF ŽP a při přípravě a vyhodnocení stavby. Projekt bude spolufinancován ze zdrojů
EU – Operační program Životní prostředí. Dotace bude poskytnuta do výše 90 % uznatelných nákladů.
Akce je zakázkou malého rozsahu. K podání nabídek na zhotovení stavby v souladu s § 18 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byli dodavatelé vyzváni dne 13. 6. 2011, termín pro
podání cenových nabídek na VRV Brno končil 1. 7. 2011 ve 13 hodin.
Technický popis díla – celková plocha 1 068 m2, zpevněná plocha 745 m2, plocha zastřešených
objektů 58 m2, celkový počet kontejnerů 21 kusů, celková kapacita kontejnerů 93,6 m3.
Základním hodnoticím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny vč. DPH.
Podle informace Ing. Dufka splnili všichni uchazeči ekonomické a finanční předpoklady a požadavky
zadavatele.
Pořadí uchazečů podle výše celkové nabídkové ceny včetně DPH:
Uchazeč

Výše celkové nabídkové ceny

1. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
2.416.000,00 Kč bez DPH
483.200,00 (DPH 20%)
2.899.200,00 Kč s DPH
2. Miloš Soukup
2.429.293,00 Kč bez DPH
485.858,00 (DPH 20%)
2.915.151,00 Kč s DPH
3.SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod, Dopravní stavby MORAVA
2.998.476,00 Kč bez DPH
599.695,00 (DPH 20%)
3.598.171,00 Kč s DPH
4. FORTEL PLUS s.r.o
3 108.483,00 Kč bez DPH
621.697,00 (DPH 20%)
3.730.180,00 Kč s DPH
5 Rusín a spol,spol. s.r.o.
3.109.619,00 Kč bez DPH
621.924,00 (DPH 20%)
3.731.543,00 Kč s DPH
Posouzení a hodnocení nabídek provedla komise ve složení: Vratislav Široký, Ing. Jiří Křístel,
Ing. Vladimír Ryška, Ing. arch. Miroslav Hladík, Ing. Martin Dufek.

Po uvedení základních informací vznesli členové ZM dotazy na Ing. Dufka a starostu města:
D. Morávek: Musí být zakázka přidělena dodavateli, který podal nejnižší nabídku?
Ing. Dufek: Ano, hodnoticí kritéria jsou stanovena na začátku řízení a nelze je měnit.
Ing. Horák:Kdy bude dotace poskytnuta?
Ing. Dufek: Na základě Rozhodnutí SF ŽP o poskytnutí podpory po vyhodnocení technické
dokumentace, stavebního povolení a dalších podkladů.
Ing. Horák: Kdo rozhoduje o složení komise?
Ing. Dufek, V. Široký: Složení komise navrhuje zadavatel, většina jejích členů by měli být odborníci
na danou problematiku (projektant apod.) nebo se zkušenostmi v oboru. Komisi jmenovala a. s. VRV
po dohodě s panem starostou.
Ing. Horák: Jak byly doručeny nabídky?
Ing. Dufek:Nabídky byly předávány jednotlivými dodavateli během dopoledne 1. 7. Osobně. Časový
údaj byl zaznamenán do protokolu.
Ing. Horák: Za jakých okolností lze přijít o podporu ze SF ŽP?
Ing. Dufek: Při nedodržení podmínek výběrového řízení, daných obecně, při nedodržení termínů
realizace, po dokončení akce je možno dotaci zpětně odejmout až do 5 let pokud provoz sběrného
dvora nesplňuje stanovené ekonomické parametry.
Ing. Horák: Co by se stalo v případě, že by ZM neschválilo dodavatele stavby?
Ing. Dufek: Chyběl by jeden ze základních dokumentů pro vydání rozhodnutí SF ŽP, tuto zkušenost
dosud nemám.
Ing. Horák, D. Morávek: Minimální rozdíl cen mezi první a druhou nabídkou nebudí důvěru.
Ing. Dufek uvedl případy z praxe, kdy cenový rozdíl byl i u objemnějších zakázek minimální.
Ing. Horák a D. Morávek závěrem požádali o zařazení do komise pro akci Modernizace a intenzifikace
ČOV.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
o dodavateli akce Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově, kterým je Miloš Ryšavý, stavební
a obchodní firma, s.r.o. Cena prací vč. DPH činí 2 899 200 Kč
Výsledek hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 3/7/11 bylo schváleno
4. Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK

KÚ Jihomoravského kraje zaslal Městu Zbýšovu návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění
financování systému IDS JMK uzavřené dne 25. 9. 2006. Město se zavazuje poskytnout ze
svého rozpočtu do rozpočtu JMK na standard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK na
kalendářní rok finanční příspěvek ve výši násobku celkového počtu obyvatel města,
zjištěného dle aktuálních statistických údajů ČSÚ ke dni 1. 1. 2010 a částky 50,- Kč pro rok
2011 na jednoho obyvatele, tedy na rok 2011 celkem 3 937 x 50 = 196 850,- Kč. Finanční
příspěvek je nutno uhradit do 30. 9. 2011. S částkou je v rozpočtu města pro letošní rok
počítáno, dodatek č. l ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK byl bez
připomínek jednomyslně schválen.
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
dodatek č. 1Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, uzavřené mezi Jihomoravským
krajem a Městem Zbýšovem dne 25. 9. 2006 a poskytnutí příspěvku na rok 2011 ve výši 196 850 Kč
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/7/11 bylo schváleno

5. Prodej pozemků
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. 1598/14 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek ve čtvrti Padělky
zastavěný garáží)
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/80 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek ve čtvrti Padělky
zastavěný garáží)
záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/116 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek ve čtvrti Padělky
zastavěný garáží)
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemků
obce zastavěných garážemi ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov u Oslavan parc. č. 1598/14, parc. č.
1598/80 a parc. č. 1598/116
Hlasování: 11 pro, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení 5/7/11 bylo schváleno

6. Informace o investičních akcích
Pokračují práce na opravě vstupu do obřadní smuteční síně, prováděné firmou M. Ryšavý, stavební
a obchodní firma, s. r. o., Vémyslice – akce bude ukončena do 31. 7. 2011.
Cenové nabídky na výměnu části oken v ZŠ I podaly čtyři firmy. S ohledem na finanční a časovou
náročnost akce rozhodla RM oproti původnímu zadání provést výměnu pouze 78 kusů oken
o rozměru 1 500 x 2080 mm v učebnách orientovaných severním a západním směrem. Tomuto
rozsahu prací odpovídají následující nabídky uchazečů o realizaci prací:
DT Servis Zastávka
933 800 Kč vč. DPH
Ivaplast Ivančice
889 286 Kč
A-TRADE Ivančice
967 568 Kč
RI Okna
857 286 Kč
Vzhledem k dosavadním zkušenostem s prací firmy Ivaplast, bezproblémové a operativní spolupráci
a minimálnímu cenovému rozdílu rozhodla RM dne 11. 8. 2011o zadání zakázky firmě Ivaplast
Ivančice. ZM po seznámení s výsledkem oslovení čtyř dodavatelů projevilo s rozhodnutím RM
jednomyslný souhlas. Firma ukončí práce do 20. 8., na dodávku poskytla 50 % slevu.
Firma Miloš Soukup provádí zemní práce a úpravu terénu pro dodávku a montáž hracích prvků na
dětské hřiště v areálu Mateřské školy na Školní ulici firmou Saternus, dětská hřiště s. r. o., Český
Těšín. Část prvků ze školní zahrady je použitelná a po renovaci bude využita na hřiště u Penzionu
PAMIR a na hříště, které vznikne na základě žádosti občanů u nájemního domu na Majrově 629 –
634.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
potvrdilo
zadání zakázky Výměna části oken v budově Základní školy na ul. J. A Komenského 473, firmě
Ivaplast Ivančice

vzalo na vědomí
informaci starosty o průběhu investičních akcí – oprava vstupu do OSS, hřiště u MŠ
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 6/7/11 bylo schváleno
7. Různé
MUDr. Ševčík upozornil členy ZM, že v důsledku zvýšení kapacity předškolního zařízení od 1. 9.
2011 bude ředitelka MŠ nárokovat zvýšení příspěvku na neinvestiční výdaje školy – na pořízení
vybavení a zřejmě i na úhradu části mzdových prostředků na zvýšení úvazku pedagogických a
nepedagogických pracovníků (normativní nárůst uhradí KÚ JmK). Bude řešeno DRO na základě
konkretně vyčísleného požadavku vedení MŠ.

Krajský úřad JmK zaslal obcím na vědomí Koncepci zabezpečení lékařské služby první pomoci a
lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011.

LSPP pro dospělé, stomatologická LSPP a služba ohledání zemřelých v okrese Brno-venkov
bude zajištěna v období od 01. 07. 2011 do 31. 12. 2011 stávajícím poskytovatelem Úrazovou
nemocnicí v Brně, LSPP pro děti bude zabezpečena pro okres Brno venkov Fakultní
nemocnicí Brno, Dětskou nemocnicí. Nad rámec výše uvedeného je dána možnost obcím
s rozšířenou působností, kde byla dosud zajištěna LSPP krajem a to i Ivančicím, zajistit LSPP
pro dospělé v nestátních zdravotnických zařízeních - příspěvkové organizaci Jihomoravského
kraje (Nemocnice Ivančice, p. o.). Náklady budou spolufinancovány krajem a obcí
s rozšířenou působností tak, že Jihomoravský kraj poskytne dotaci obci s rozšířenou
působností za podmínek stanovených ve „Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první
pomoci“. Obec s rozšířenou působností uhradí z vlastních zdrojů náklady LSPP převyšující
poskytnutou dotaci.
LSPP pro dospělé bude poskytovávána v rozsahu:
v pracovní den:
17:00 hod. – 22:00 hod.
v nepracovní den:
8:00 hod. – 20:00 hod.
V řízení Policie ČR je požadavek města na snížení rychlosti na 30 km/hod. a omezení
hmotnosti vozidel (24 t) v ul. Boženy Němcové kvůli statickému stavu mostu na Majrov.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- potřebu pokrytí zvýšených nákladů na provoz MŠ, p., po navýšení kapacity na 101 dítě
- Koncepci zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby
v Jihomoravském kraji od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011
- informaci starosty o připravovaných omezujících dopravních opatřeních na ul. Boženy Němcové
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 7/7/11 bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Zbýšova
v 18,15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 25. 7. 2011
Zapisovatelka:
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Starosta:

..............................................

