Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo m ěsta Zbýšova
Zápis
o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Informace o konání 1. zasedání ZM v roce 2012 byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce od 18. 1. Zasedání řídil starosta pan Vratislav Široký,
který konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) a zastupitelstvo města
je usnášeníschopné.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Martin Leikep a pan Franti šek Sékora, 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 4 z 11. zasedání ZM, konaného dne
19. 12. 2011, byly splněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pana Františka Sékoru a
Mgr. Martina Leikepa, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 11. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/1/12 bylo schváleno
1. B Schválení programu
Návrh programu byl uveden na pozvánkách, zaslaných členům ZM a v informací zveřejněné na
úředních deskách. Program byl bez připomínek schválen.
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 z jednání RM dne 16. 1. 2012
3) Plnění rozpočtu města za rok 2011
Zůstatky finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2011
4) Návrh rozpočtu města na rok 2012 - projednání
5) Přehled investičních akcí do 800 000 Kč a nad 800 000 Kč za léta 2009 - 2011
(Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)
6) Pozemky - prodeje, záměry prodejů:
7) Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
program 1. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/1/12 bylo schváleno

2. Informace ze schůze rady města dne 16. 1. 2012
Rada města projednávala na své schůzi dne 16. ledna m. j. problematiku, která je náplní bodů 3, 4 a 5
dnešního zasedání ZM (více v textu k jednotlivým bodům zápisu). V bodě 7 byl schválen program
zasedání ZM.
V bodech 6. Hospodaření s majetkem města – nájemní smlouvy a 8. Různé přijala rada města
následující závěry:
Rada města Zbýšova vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
a o výměnu bytu, stížnost paní B. S. na nevyhovující podmínky v bytě a informaci starosty
k problému. RM rozhodla o přidělení obecního bytu na ul. J. A. Komenského 413 M. I., bytu na ul. 9.
května 90 panu J. M., o prodloužení nájemních smluv na užívání obecních bytů do 31. 12. 2012, resp.
do 30. 6. 2012, o neobnovení nájemních vztahů s dlužníky nájemného
a o podání žalob na vyklizení bytu a na úhradu dluhů nájemníků dle seznamu.
Rada města projednala a schválila
- předpokládanou cenu za pronájem obecních parcel ve čtvrti Padělky, užívaných většinou jako
zahrádky – 5 Kč/m2/rok
- cenu za pronájem zahrady na parc. č. 220/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, nájemce paní M.O., Zbýšov, 5 Kč/m2/rok
- přihlášení pana M. N. do obecního bytu na ul. Sportovní 493
- využití pozemků u Neslovického potoka k osázení vrbami na produkci proutí
projednala a doporučila ZM ke schválení
- umožnění umístění stanice mobilních telefonů GSM na pozemek parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan (halda na Sičce) na základě žádosti společnosti DIKOS s. r. o., Újezd u Brna
RM rozhodla o úhradě nákladů na dopravu místních občanů (zejm. hudební skupiny Hejkalové a
taneční skupiny ISIS) na Memoriál Miloše Moudrého do ÚSP Habrovany dne 3. 2. 2012.
RM rozhodla o poskytnutí VFP na činnost následujících společenských a zájmových organizací:
Gymnazijní společnost Zastávka
2 tis. K č
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, pobočka Zbýšov, na opravu cihelny, na náklady spojené
s organizací dálkového pochodu a další činnost v roce 2012 20 tis. Kč
Myslivecké sdružení Háje Zbýšov na odstranění škod na objektu klubovny a na zařízení po vloupání
20 tis. K č
MO SPCCH na činnost v roce 2012
10 tis. K č
Klubu důchodců ZV RUD na činnost v roce 2012
10 tis. K č
Oddílu malé kopané Zbýšov na organizaci Maškarního karnevalu na ledě 15 tis. Kč
RM zamítla poskytnutí příspěvku Nadaci pro transplantaci kostní dřeně
Rada města schválila na základě žádosti paní M. I. jednorázový sociální příspěvek ve výši 10 000 Kč
na nutné výdaje její pětičlenné domácnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 16. 1. 2012
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/1/12 bylo schváleno
3. Plnění rozpočtu města a stav účtů za rok 2011
FO MěÚ uzavřel účetně rok 2011. Z písemného přehledu plnění rozpočtu města a účtů za rok 2011
vyplývá, že na účtech města je k 31. 12. 2011 stav 11 711 301,40 Kč. Předpokládané roční příjmy
38 950 000 Kč jsou naplněny na 110,6 % - 43 096 tis. Kč. Plánované roční výdaje 38 950 000 Kč jsou
čerpány na 100,2 % (39 045 tis. Kč). Paragraf Daně, poplatky, dotace je plněn za rok 2011 na 110,4 %
(z rozpočtovaných 30 mil. Kč bylo přijato 33 105 tis. Kč). Rozpočet na rok 2011 byl přijat jako
vyrovnaný, konečný přebytek činí 4 051 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města za rok 2011, který činí
11 711 301,40 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až prosinec 2011

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/1/12 bylo schváleno
4. Příprava rozpočtu města na rok 2012
První návrh rozpočtu města na rok 2012, který byl předán členům ZM 19. 12., byl ještě RM dne
16. 01. upřesněn a to tak, že 2. verze rozpočtu počítá s příjmy ve výši 67 315 tis. Kč, výdaji ve výši
69 555 tis. Kč. Deficit by tak za rok 2012 činil 2 240 tis. Kč (viz příloha zápisu). Úpravy se týkají
výdajů v § 3412 Ostatní sportovní zařízení (stavební úpravy kabin na stadionu), § 3511Všeobecná
ambulantní péče (opravy vnitřních instalací v budově zdravotního střediska), § 3612 Bytové
hospodářství (potřeba postupné opravy vnější izolace základů), § 3322 Oprava kulturní památky
(kostel – příspěvek na dokončení opravy rýn). Členové ZM berou na vědomí, že součástí rozpočtu je i
částka cca 200 tis. Kč k poskytnutí do rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění standardu
obslužnosti v rámci IDS JmK (v § 2221). Návrh rozpočtu byl projednáván po jednotlivých
paragrafech, po zodpovězení dotazů a podání vysvětlení byl přítomnými členy ZM jednomyslně
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 27. 2. písemně
nebo ústně na zasedání ZM dne 27. 2. 2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a s chválilo
Návrh rozpočtu města Zbýšova pro rok 2012, který počítá s příjmy ve výši 67 315 000 Kč
a předpokládá výdaje 69 555 000 Kč, plánovaný deficit činí 2 240 000 Kč
Hlasování: 12 pro – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 4/1/12 bylo schváleno
5. Přehled investičních akcí města za léta 2009 až 2011 v členění podle nákladů pro schválení
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
Na základě požadavku některých členů ZM, který vyvstal při projednávání návrhu Směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, byl zpracován Soupis investičních akcí realizovaných
městem Zbýšovem v letech 2009 až 2011v členění podle výše nákladů do 800 000 Kč a nad tuto
hranici. Materiál je přínosem i proto, že rekapituluje přehled provedených investičních akcí. Návrh
směrnice byl již v loňském roce předán členům ZM, případný protinávrh by měl být předán v písemné
podobě – jedná se o stanovení hranice, od které bude o zadání ve řejné zakázky rozhodovat rada či
zastupitelstvo města. Schválení směrnice bude na programu zasedání ZM dne 27. 2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- Soupis investičních akcí realizovaných městem Zbýšovem v letech 2009 až 2011v členění podle
výše nákladů do 800 000 Kč a nad tuto hranici
Hlasování: 12 pro – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 5/1/12 bylo schváleno
6. Pozemky – prodeje, záměry prodejů
Na vedení města se obrátila společnost DIKOS s. r. o., Újezd u Brna, středisko Brno, zastupující a. s.
T-Mobile Czech Republik, se žádostí o umožnění umístění stanice mobilních telefonů GSM na
pozemek parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (odval na Sičce). Stanice by sestávala
z příhradového stožáru výšky 40 m, technologického kontejneru a oplocení. Zastavěná plocha by měla
rozměry 8 x 12 m. RM doporučila schválení záměru v zastupitelstvu města a projednání podmínek
jeho příp. realizace. Členové ZM se záměrem umístění stanice mobilních telefonů na haldě souhlasí,
kromě toho navrhli prověřit možnost vybudování již dříve zamýšlené rozhledny na haldě v rámci
budování konstrukce.
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. Starosta
konstatoval, že záměr prodeje části pozemku p. č. 753 – rozšíření p. č. 741 o cca 50 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, byl 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. ZM schválilo prodej pozemku
panu D. C., Zbýšov, za cenu 200 Kč/m2 – schváleno jednomyslně.
Zastupitelstvo města projednalo a jednomyslně schválilo dne 28. 11. 2011 v souladu s ust. § 39 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr výměny pozemků mezi Městem Zbýšovem (výměra
102 m2) a Ing. S. Š. (výměra cca 180 m2 na Dolině). Na 1. zasedání v roce 2012 schválilo ZM
bezúplatnou směnu pozemků, náklady spojené s převodem uhradí Ing. Š..
Zastupitelstvu města byla znovu předložena žádost 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 ZM na svém 11. zasedání. ZM konstatovalo i s ohledem na závěr, který k této
záležitosti přijalo dne 19. 12. 2011 a ke stavu rozpracovanosti záměru výstavby obchodního centra, že
řešení tohoto požadavku není momentálně aktuální.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a s chválilo
- záměr umístění stanice mobilních telefonů GSM a. s. T-Mobile Czech Republik na pozemek parc.
č. 833/1 (halda) a navrhlo prověřit možnost vybudování rozhledny v rámci budování konstrukce
- prodej pozemku p. č. 753 – rozšíření p. č. 741 o cca 50 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, panu Davidu
Coufalovi, Zbýšov, čtvrť Sička 424, za cenu 200 Kč/m2
- bezúplatnou výměnu pozemků mezi Městem Zbýšovem (výměra 102 m2) a Ing. S. Š. (výměra cca
180 m2 na Dolině)
konstatovalo,
- že řešení žádosti pana J. K., Náměšť n. Osl., o koupi obecního pozemku parc. č. PK 1285
o výměře 181 m2 není s ohledem na stav rozpracovanosti záměru výstavby obchodního centra
momentálně aktuální
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/1/12 bylo schváleno
7. Rúzné
Školství – na základě informace KÚ JmK nabyl dnem 1. ledna 2012 účinnosti zákon č. 472/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 166 školského zákona je stanoveno, že
zřizovatel jmenuje ředitele na vedoucí pracovní místo na základě jím vyhlášeného konkursního řízení
na období 6 let.
Zákon č. 472/2011 Sb. v přechodných ustanoveních v čl. II bodu 5 řeší postavení ředitelů škol, kteří
byli jmenováni podle znění školského zákona účinného do 31. 12. 2011. Z uvedeného ustanovení
zákona plyne, že řediteli školské právnické osoby zřizované obcí, který vykonává ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona
č. 561/2004 Sb. nepřetržitě
a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance
dnem
31. července 2012,
b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem
31. července 2013,
c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance
dnem 31. července 2014
Uvedená ustanovení se týkají ředitelů MŠ, p. o. a ZŠ, p. o.
Město Zbýšov, zřizovatel Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ul. J.
A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov, zřídilo v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), školskou radu. Na
funkční období 2012 – 2014 do ní byli jmenováni tito zástupci z řizovatele: MUDr. Veronika Matejová,
Zbýšov, ul. 9. května 94 a Hana Čermáková, Zbýšov, ul. 9. května 292.
Tajemnice MěÚ informovala členy ZM o termínu přezkoumání hospodaření města Zbýšova KÚ
Jihomoravského kraje – 26. a 27. března 2012.
DDM Oslavany, který v Městském kulturním centru a v ZŠ ve Zbýšově organizuje zájmové kroužky,

požádal o příspěvek na úhradu nákladů s touto činností spojených. ZM rozhodlo o poskytnutí
příspěvku v požadované výši 30 000 Kč. Při této příležitosti ocenil starosta záslužnou práci vedoucí
MKC paní Martiny Švancarové, jejímž přičiněním se o zbýšovském bohatém kulturním dění ví
v širokém okolí.
ZM rozhodlo, že Město Zbýšov se nepřipojí k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením
tibetské vlajky dne 10. 3. 2012.
Starosta informoval o připravovaném záměru Vodárny Zbýšov utěsnit koryto Neslovického potoka
v délce 350 až 400 bm přírodním materiálem, aby se předešlo možné kontaminaci pramenů
podzemních vod odpadními vodami z výše položených katastrů. Studii zpracovává POYRY Brno.
Společnost KTS Ekologie Zastávka zdárně rozvíjí své služby a územní působnost. V současné době
zajišťuje svoz komunálního odpadu pro cca 56 tis. obyvatel s pomocí pěti vozidel, 15 pracovníků a tří
techniků.
Starosta dále zodpověděl dotazy veřejnosti, které zprostředkoval Daniel Morávek a týkaly se činnosti
Městské policie Zbýšov. Z diskuse vyplynulo, že veřejnost není o kompetencích a práci policie
informovaná. Do Ozvěny č. 1/2012 připraví MěP článek o svých aktivitách v roce 2011 a shrnutí
přínosu MěP pro město pohledem pana starosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o postavení ředitelů škol v souvislosti s nabytím účinnosti zákon č. 472/2011
Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- informaci tajemnice MěÚ o termínu přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2011
- informaci starosty o připravovaném záměru Vodárny Zbýšov utěsnit koryto Neslovického potoka
v délce 350 až 400 bm přírodním materiálem jako prevenci před možnou kontaminací pramenů
- informaci starosty o zdárném rozvoji služeb a územní působnosti Společnosti KTS Ekologie
Zastávka
- kladné hodnocení činnosti MKC Zbýšov pod vedením Martiny Švancarové
rozhodlo
- nepřipojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2012
- o poskytnutí příspěvku 30 tis. Kč DDM Oslavany na výdaje zájmových kroužků ve Zbýšově v roce
2012
- informovat prostřednictvím Ozvěny občany města o kompetencích, činnosti a přínosu městské
policie
schválilo
- jmenování zástupců zřizovatele MUDr. Veroniky Matejové a Hany Čermákové do školské rady na
funkční období 2012 – 2014
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/1/12 bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast, ukončil zasedání Zastupitelstva města Zbýšova
v 19,45 hodin a pozval přítomné na Ples města a ZŠ dne 24. 2. 2012.
Zápis byl vyhotoven dne 06. 02. 2012
Zapisovatelka:
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Starosta:

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

