Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo m ěsta Zbýšova
Zápis
o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 19. 12. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Zasedání ZM bylo svoláno dne 08. 12. 2011, informace o jeho konání byla zve řejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký, který konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) a zastupitelstvo
města je usnášeníschopné.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni MUDr. Veronika Matejová a Daniel Morávek, vyhotovením
zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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 bodu 7 z 10. zasedání ZM, konaného dne
28. 11. 2011, byly splněny – byly uzavřeny Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Zbýšovem a E.ON Distribuce, a. s., týkající se stavby Zbýšov, Sička, kabel NN a stavby
elektrické přípojky Zbýšov, Nová čtvrť, přípojka a zveřejněn záměr výměny pozemků a záměr prodeje
pozemků ve čtvrti Sička v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova MUDr. Veroniku
Matejovou a Daniela Morávka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 10. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/11/11 bylo schváleno
1. B Schválení programu
Návrh programu byl uveden na pozvánkách, zaslaných členům ZM a v informací zveřejněné na
úředních deskách. Program byl doplněn v bodě 3 o projednání DRO a jednomyslně schválen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
s c h v a l u j e následující program 11. zasedání:
1) Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2) Informace ze schůze RM dne 12. 12. 2011
3) Plnění rozpočtu města za 1 - 11/2011, projednání a schválení DRO č. 7/2011
4) Pozemky (prodeje, koupě, směny, záměry)
5) Schválení rozpočtového provizoria
6) Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
program 11. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/11/11 bylo schváleno

2. Informace ze schůze rady města dne 12. 12. 2011
Rada města Zbýšova vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání a o
výměnu bytu, rozhodla o přidělení obecního bytu na ul. J. A. Komenského 414 a o odepsání zbytku
dluhu za nájemné z bytu pana L. J. ve výši 4 755 Kč.
RM projednala a schválila pronájem pozemku obce - zahrady na parc. č. 220/1 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan paní O., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m2/rok a záměr pronájmu obecních parcel ve čtvrti Padělky, k.
ú. Zbýšov u Oslavan, užívaných většinou jako zahrádky.
RM schválila bez připomínek program připravovaného 11. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne
19. 12. 2011
Rada města Zbýšova vzala na vědomí 1. návrh rozpočtu města na rok 2012 a informaci o ceně
dodávky akce Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov, která činí 55 433 133 Kč a to vč. DPH,
z toho dotace 35 531 356 Kč.
Rada města Zbýšova rozhodla
- o poskytnutí finanční odměny ředitelům škol v navržené výši
- o zvýšení registračního poplatku v městské knihovně na 100 Kč ročně, resp. na 50 Kč ročně
- o změně zpracovatele webových stránek města od 1. 1. 2012,
schválila změnu termínu pro využití daru 200 tis. Kč na opravu rýn kostela sv. Martina - 30. 4. 2012,
ZM nemá námitky
vzala na vědomí informaci starosty o účasto DSO Kahan na veletrhu v lednu 2012 v Brně
a o hospodaření KTS Ekologie Zastávka, spol. s r. o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 12. 12. 2011
souhlasí
- s prodloužením termínu pro využití daru na opravu kostela sv. Martina
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/11/11 bylo schváleno
3. Plnění rozpočtu města a stav účtů za období 1-11/2011, projednání a schválení DRO
Z písemné informace FO MěÚ o plnění rozpočtu města za leden až listopad 2011 a o stavu účtů za
uvedené období vyplývá, že na účtech města je k 30. 11. 2011 stav 10 371 083,71 Kč. Předpokládané
roční příjmy 38 950 000 Kč jsou naplněny na 102,3 % - 39 842 tis. Kč. Plánované roční výdaje
38 950 000 Kč jsou čerpány na 95,3 % (37 131 tis. Kč). Paragraf Daně, poplatky, dotace je plněn za
1-11/2011 na 104,4 % (z rozpočtovaných 30 mil. Kč bylo přijato 31 306 tis. Kč).
Obsahem DRO č. 7/2011 je zvýšení příjmů o 1 119 tis. Kč, zejm. za příjem z nájmu ČOV (+ 540 tis.
Kč) a z bytů (+ 140 tis. Kč) a daně z nemovitostí (+ 100 tis. Kč), výdaje se zvyšují v § 3349 Ozvěna
o 21 tis. Kč, v § 3392 MKC o 20 tis. Kč a v § 3632 Pohřebnictví o 121 tis. Kč (nákup pozemku).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města za období
1 – 11/2011, který činí 10 371 083,71 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až listopad 2011
s chvaluje
- dodatečné rozpočtové opatření č. 7/2011
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/11/11 bylo schváleno
4. Pozemky (koupě, prodej, záměry)
Vzhledem k dřívějším nevyjasněným majetkovým vztahům a probíhajícímu dědickému řízení nebyl
dosud vykoupen od rodiny K. pozemek parc. č. 108/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře
393 m2 zastavěný obřadní smuteční síní. Jeho odhadní cena činí 116 440 Kč. Město má zájem napravit
tento stav, proto RM dne 10. 10. 2011 zmocnila starostu k jednání se současným majitelem o prodejní
ceně parcely, o čemž bylo informováno zastupitelstvo města dne 24. 10. Jednáním byla stanovena
prodejní cenu ve výši 400 Kč/m2, přičemž si majitelé nebudou nárokovat nájemné za užívání pozemku

městem. Starosta o tom informoval 10. radu města dne 14. 11. 2011, RM doporučila uvedenou cenu
v ZM projednat a schválit. ZM v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, jednomyslným hlasováním rozhodlo o odkoupení pozemku parc. č. 108/2 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan za cenu 400 Kč/m2.
ZM schválilo dne 28. 11. v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
záměr prodeje části pozemku parc. č. 753 ve čtvrti Sička v k. ú. Zbýšov u Oslavan a části pozemku
parc. č. 786/1 o výměře cca 50 m2 v téže lokalitě a zamítlo záměr prodeje další části parcely č. 786/1
ve čtvrti Sička v k. ú. Zbýšov u Oslavan. Starosta konstatoval, že záměr prodeje části pozemku p. č.
753 a 786/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan je v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 13. 12. 2011. Pro
informaci zájemkyně o koupi části parc. 786/1 byly předběžně stanoveny podmínky kupní smlouvy –
prodejní cena 100 Kč/m2 a vzhledem k charakteru pozemku předkupní právo obce při případném
prodeji parcely.
Zastupitelstvo města diskutovalo o žádosti pana J. K., Náměšť nad Oslavou, o koupi obecního
pozemku parc. č. PK 1285 o výměře 181 m2. Záměr prodeje uvedeného obecního pozemku zamítlo
počtem 13 hlasů, přičemž Ing. Horák se nechal z hlasování vyloučit z důvodu možného střetu zájmů,
jelikož pozemek a garáž v jeho vlastnictví s dotčenou parcelou bezprostředně sousedí. Pozemek, o
jehož prodeji se jedná, je ve stráni a pro účely rozšíření parkoviště (jak je uvedeno v žádosti), je dle
názoru členů ZM, kteří znají situaci, nevyužitelný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a s chválilo
- v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odkoupení pozemku
parc. č. 108/2 o výměře 393 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan za cenu 400 Kč/m2.
- předběžné podmínky prodeje části pozemku parc. č. 786/1 o výměře cca 50 m2 ve čtvrti Sička k. ú.
Zbýšov u Oslavan
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
projednalo a z amítlo
- záměr prodeje parcely PK 1285 o výměře 181 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/11/11 bylo schváleno
5. Schválení rozpočtového provizoria
Členové zastupitelstva obdrželi k prostudování první pracovní písemný návrh rozpočtu na rok 2012,
který byl projednán na 11. schůzi rady města dne 12. 12. 2011. Projednání návrhu rozpočtu města bude
jedním z bodů programu 1. zasedání ZM v roce 2012 dne 30. ledna. Do termínu schválení rozpočtu se
bude hospodaření města řídit Pravidly rozpočtového provizoria stanovenými v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, a schválenými ZM dne 20. 12. 2010 s účinností od
1. 1. 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemný pracovní návrh rozpočtu města na rok 2012
- skutečnost, že do termínu schválení rozpočtu na rok 2012 se bude hospodaření města řídit
Pravidly rozpočtového provizoria stanovenými v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění a § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, a schválenými ZM dne 20. 12. 2010
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/11/11 bylo schváleno
6. Rúzné
Zastupitelstvo rozhodlo, že ve dnech státního smutku, vyhlášeného k úmrtí bývalého prezidenta
republiky pana Václava Havla na 21. až 23. prosince, se nebude konat plánovaná kulturní akce města.
Vedoucí MKC sjedná náhradní termín vystoupení.

Starosta města poděkoval přítomným členům zastupitelstva za vzornou účast na zasedáních v tomto
roce a za spolupráci, popřál všem do roku 2012 hodně zdraví a spokojenosti a pozval je na Novoroční
ohňostroj 1. ledna 2012 v 17 hodin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
o odložení plánované kulturní akce města, která se měla konat ve dnech státního smutku,
vyhlášeného na 21. až 23. prosince k úmrtí bývalého prezidenta republiky pana Václava Havla
vzalo na vědomí
- poděkování starosty za účast na zasedáních ZM a práci pro město v tomto roce
- přání do roku 2012 a pozvání na Novoroční ohňostroj města 1. 1. 2012 v 17 hodin
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/11/11 bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Zbýšova
v 19,20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 28. 12. 2011
Zapisovatelka:
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Starosta:

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

