Zápis
z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009
na Městském úřadě ve Zbýšově
Přítomni: dle prezenční listiny
počet členů 14
schůze b y l a usnášeníschopná
Schůze byla sezvána písemně, termín a program zasedání byl zveřejněn na úřední desce.
Ověřovatelé zápisu:
Začátek schůze:
Ukončení schůze

Mgr. Zdeňka Sovová
17,00 hodin
20,30 hodin

Ludmila Radilová

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program: 1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu.
2. Hospodaření města za leden až listopad 2009
.

3. Převod finančních prostředků města uložených u ČS a. s.
4. Schválení rozpočtu města na rok 2010

5. Různé
l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
Zasedání ZM, závěrečné v roce 2009, zahájil a řídil starosta Vratislav Široký, přítomno bylo 14 členů ZM
(viz prezenční listina). Zapisovatelkou byla jmenována tajemnice MěÚ.
Členům zastupitelstva byl s pozvánkou a materiály k jednání rozeslán zápis z 9/09 zasedání ZM,
konaného dne 23. 11. 2009. Byl vyvěšen na úřední tabuli a je k dispozici k nahlédnutí v zasedací
místnosti. Byl ověřen bez připomínek. Úkoly, které byly přijaty v usnesení, byly splněny.
Ověřením zápisu z 10. zasedání zastupitelstva byly pověřeny Mgr. Zdeňka Sovová a Ludmila Radilová.
Přítomní členové ZM ověřovatele zápisu i program jednání jednomyslně schválili.
Usnesení 1/10/09: ZM schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu
2. Hospodaření města za leden až listopad 2009
Členům zastupitelstva města byl rozeslán písemný přehled plnění rozpočtu obce za leden až listopad
tohoto roku. Z předpokládaných příjmů v roční výši 40 362 tis. Kč bylo dosaženo 35 872 tis. Kč, což je
88,9 %. Příjem z daní je naplněn na 86,3 %. Z plánovaných výdajů 43 225 tis. Kč je čerpáno 38 514 tis.
Kč (t. j. 89,1 %). Město má k dispozici finanční prostředky ve výši 7 241 310,07 Kč a to na účtech:
BÚ
79 184,82 Kč
VÚ
30 304,31 Kč
PÚ
63,90 Kč
Soc. fond
93 281,65 Kč
Depozita
3 197,62 Kč
Podíl. fondy 7 035 277,77 Kč
Usnesení 2/10/09: ZM bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města
k 30. 11. 2009

3. Převod finančních prostředků města uložených u ČS a. s.
Deficit příjmu z daní, který se projevuje v rozpočtu města od září tohoto roku, dosáhl v porovnání
s příjmy předpokládanými do konce listopadu již cca 2 mil. Kč. Zapříčinil nedostatek disponibilních
finančních prostředků, které se provizorně řeší odkládáním uhrazování faktur. Jelikož i prognóza do konce
roku je v tomto ohledu nepříznivá, doporučila RM ke schválení v ZM převod financí, vázaných dosud
v podílových fondech, na jiný produkt dle doporučení manažera ČS, a.s. Na zasedání ZM se dostavil pan
Jiří Kovář s nabídkou konzervativního nerizikového produktu Pojišťovny České spořitelny, a. s. pro obce FLEXI životního pojištění s garantovaným zhodnocením ve výši 2,25 %, které i po odpočtu vstupní
úhrady a úhrady za pojištění vkladu představuje zhodnocení v prvním roce ve výši 1,53 %, v dalších
letech 1,75 %. Sazba je čtvrtletně upravována s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu, možnost výběru
finančních prostředků ve lhůtě 3 až 15 dnů. Ve srovnání se stávajícím uložením financí na fondu
SPOROINVEST je příslib zhodnocení prostředků dvojnásobný. ZM rozhodlo jednomyslně
o jednorázovém vkladu částky 6 mil. Kč do FLEXI životního pojištění. Vklad je pojištěn u zajišťovny
Vienna Insurance Group. Zůstatek prostředků ve výši cca 1 279 tis. Kč bude po převodu na běžný účet
použit k pokrytí aktuálních finančních potřeb obce (k úhradě faktur).
Usnesení 3/10/09: ZM schválilo jednomyslně převod částky 6 mil. Kč, uložené v současné době u ČS,
a. s. v podílovém fondu Sporoinvest, do FLEXI INVEST
investičního životního pojištění - produktu Pojišťovny České
spořitelny. Ostatní prostředky budou převedeny na běžný účet
města.
4. Schválení rozpočtu města na rok 2010
Na základě doporučení rady města byla projednána úprava některých položek výdajové části návrhu
rozpočtu pro rok 2010 a bylo schváleno navýšení § 3326 Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot
o 300 tis. Kč na nutnou spoluúčast města na dotaci MK ČR, jejíž možnost čerpání byla prodloužena do
roku 2010 a navýšení § 3632 Pohřebnictví o 100 tis. Kč na plánované rozšíření kolumbária na místním
hřbitově. Z dosavadního průběhu přípravy akce Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov je zřejmé, že
v rozpočtu plánovaná částka 4 mil. Kč se v příštím roce nevyčerpá, termín realizace se posune. O 400 tis.
Kč byly sníženy výdaje v § 2321. Zastupitelstvo města rozpočet na rok 2010 s uvedenými úpravami
jednomyslně (14 pro – 0- 0) schválilo jako vyrovnaný, příjmy stejně jako výdaje činí 36 685 tis. Kč.
Tajemnice MěÚ předložila ZM návrh rozpočtu sociálního fondu města, v němž jsou příjmy tvořeny 3%
-ním odvodem z mezd zaměstnanců a odměny člena ZM uvolněného pro výkon funkce. Ze sociálního
fondu se přispívá uvedeným pracovníkům na obědy, na rekreaci, penzijní připojištění a životní jubilea
v souladu se Statutem sociálního fondu. Rozpočet SF byl bez připomínek jednomyslně schválen.
ZM vzalo na vědomí předložený rozpočtový výhled obce na období 2011 až 2013, zpracovaný v souladu
s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
ZM zároveň schválilo Plán zasedání zastupitelstva města na rok 2010 (do termínu konání komunálních
voleb).
Usnesení 4/10/09: ZM Zbýšova schválilo v souladu s § 4 odst. 5a) a § 12 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet
města Zbýšova jako vyrovnaný. Rozpočet města počítá
s příjmy 36 685 000 Kč, ve stejné výši jsou plánované
i výdaje. Oproti návrhu rozpočtu jsou ve schváleném
rozpočtu zahrnuty úpravy výdajové části – zvýšení § 3326
Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot a § 3632
Pohřebnictví na úkor § 2321 Odvádění a čištění odp. vod

- rozpočet sociálního fondu města pro rok 2010
- Plán zasedání ZM na rok 2010
bere na vědomí rozpočtový výhled obce na období 2011 až 2013,
zpracovaný v souladu s § 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
5. Různé
5/A Zhodnocení činnosti MK Kahan
Na zasedání zastupitelstva se dostavili představitelé Mikroregionu Kahan – předseda RNDr. Petr Pospíšil
a projektový manažer Ing. Bohanes, aby krátce zhodnotili činnost tohoto DSO v končícím roce a
poděkovali vedení města Zbýšova za účinnou spolupráci. Po seznámení s realizovanými projekty pozvali
přítomné na Sympozium k cestovnímu ruchu dne 26. února v Zastávce.
5/B informace o výsledku jednání 13. schůze RM
Starosta podal členům ZM informaci o výsledku jednání 13. schůze RM, konané dne 7. 12. 2009.
K některým doporučením rady zaujalo ZM stanovisko.
RM schválila pro PO města vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9 vyhlášky
č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
- MŠ, p. o. Zbýšov převod přebytku hospodaření za r. 2008 a 2009
- poskytnutí příspěvku 7 tis. Kč na dopravu žáků 2. tříd na školu v přírodě za stanovených
podmínek. ZM v diskusi vyjádřilo podporu obdobným aktivitám, které je však třeba řešit
prostřednictvím vedení školy
- záměr pronájmu nevyužité obecní garáže na Poustkách
RM vzala na vědomí informaci starosty o záměru založit obecně prospěšnou společnost k provozování
muzea průmyslových železnic
- informaci starosty o výsledku jednání VH KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka
- schválení návrhu rozpočtu Mikroregionu Kahan pro rok 2010, příjmy i výdaje činí
846 000 Kč, ZM schválilo výši členského příspěvku pro rok 2010- 10
Kč/obyvatele (jednomyslně)
- doručenou žádost o přidělení obecního bytu
- znění dopisu města MZ ČR jako reakce na vyjádření zdravotní pojišťovny
k zajištění stomatologické péče ve městě Zbýšově a okolí (podrobnější
informace k této problematice poskytla MUDr. V. Matejová)
- informaci starosty o provozu kina po rekonstrukci WC a úpravách interiéru
ZM schválilo s ohledem na omezený příp. zastavený provoz kina slevu na nájemném pro nájemce pana
P. Nevřivého ve výši tří měsíčních nájmů (VI-VIII), Ing. Ludvovi čtyř měsíčních nájmů (IX-XII)
jednomyslně
- rozhodla o prodloužení pronájmu obecního bytu na ul. J. A. Komenského
413 paní V. Vargové do 31. 12. 2010
- o přidělení bytu na ul. 9. května 96 paní H. Mrázkové s dětmi
(nájemní smlouva na dobu neurčitou do 30. 6. 2010)
5/C Dodatečná rozpočtová opatření
ZM projednalo a schválilo DRO č. 9/2009 zahrnující m. j. navýšení příjmů v rozpočtu o příspěvek z ÚP o
19 tis. Kč (stejně tak výdajů), o 50 tis. Kč MKC § 3392, o 60 tis. Kč § 2321 Odpadní vody, o 170 tis. Kč
Dotace o příspěvek na SDH, ve výdajové části rozpočtu v § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod o 150
tis. Kč, § 3631 VO + 50 tis. Kč, § 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu + 50 tis. Kč, § 3349 Ostatní
záležitosti sděl. prostředků (Ozvěna) o 36 tis. Kč. DRO bylo schváleno 14 hlasy (jednomyslně).

5/D Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
ZM projednalo a v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovilo odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva Města Zbýšova, platné
od l. 2. 2009 na základě nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy.
5/E Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 1/2009
ZM projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 1/2009, kterou se upravuje výše
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a stanoví se ve výši 480 Kč/občana s trvalým pobytem ve Zbýšově.
5/F Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací města
ZM projednalo a schválilo návrh na úpravu zřizovací listiny Základní školy, p. o., Zbýšov, ul. J. A.
Komenského 473 a Mateřské školy, p. o., Zbýšov, Školní 412. Dodatkem č. l se dává nemovitý majetek
obce PO do pronájmu a rozšiřuje se okruh doplňkových činností ZŠ, p. o. K této změně přistoupilo vedení
obce z důvodu administrativní a finanční náročnosti původní formy hospodaření s majetkem.
5/G Příprava akce Modernizace a intenzifikace ČOV
Starosta informoval o stavu přípravy akce Modernizace a intenzifikace ČOV – do konce března by měla
být k dispozici prováděcí projektová dokumentace. Její zpracovatel a zajišťovatel IČ by měl vzejít
z výběrového řízení, které bude provedeno do konce roku. ZM schválilo složení komise pro otevírání
obálek s nabídkami: Vratislav Široký, Ing. Jiří Křístel, Ing. Vladimír Ryška, Ing. Zdeněk Růžička, Ing.
Anna Zahradníčková. Harmonogram čerpání dotace bude k dispozici do září 2010, předpokládaný termín
ukončení a vyhodnocení stavby je duben 2013.
5/H Hospodaření s majetkem města
Převod dlouhodobého majetku SVaK Zbýšov – Zakřany v k. ú. Zbýšov u Oslavan na Město Zbýšov
Valná hromada SVaK schválíla dne 14. 12. 2009 bezúplatný převod dlouhodobého majetku tohoto DSO
v k. ú. Zbýšov u Oslavan Městu Zbýšovu a návrh darovací smlouvy, jejíž přílohou je soupis převáděného
majetku. ZM Zbýšova schválilo jednomyslně (14-0-0) převod dlouhodobého majetku dle soupisu, přijetí
daru a darovací smlouvu dle občanského zákoníku včetně přílohy. Potřeba této majetkové změny je
vyvolána podmínkou vlastnictví majetku, na jehož zhodnocení požaduje obec dotace. Bez nich není město
Zbýšov finančně schopno své záměry na úseku rekonstrukce a budování IS (kanalizace a vodovod)
realizovat. SVaK, Vodárna Zbýšov bude provozovatelem majetku města, který bude užívat na základě
nájemní smlouvy. Nájemné pro obě obce bude stanoveno dodatečně jako součást nájemních smluv.
Koupě pozemků v soukromém vlastnictví – ZM projednalo a schválilo cenu za nákup pozemků p. č.
1598/104, 107, 108, 109, 110, 111, 161, 162, 169, 170 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 354 m2 od B.
Kubeše, Brno, J. Hegerové, Brno a D. Machařové, Brno - 20 Kč/m2.
ZM schválilo změnu prodávajícího v Kupní smlouvě na schválené odkoupení pozemků parc. č. 1891/3 o
výměře 35 m2, 1870/10 o výměře 395 m2, 1881/2 o výměře 489 m2 z p. Karla Pokorného, Zbýšov na
Lenku Pokornou, Zbýšov, která uvedené pozemky v průběhu řízení nabyla do vlastnictví.
Usnesení 5/10/09: ZM vzalo na vědomí osobní poděkování představitelů MK Kahan za účinnou
spolupráci v roce 2009 a informaci o připravovaných
a realizovaných projektech tohoto DSO
- informaci starosty o výsledku jednání 13. schůze RM
rozhodlo poskytnout s ohledem na omezený příp. zastavený provoz kina
slevu na nájemném nájemcům panu P. Nevřivému a Ing. Ludvovi
projednalo a schválilo DRO č. 9/2009
projednalo a v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo odměny za

výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva Města
Zbýšova, platné od l. 2. 2009 dle přílohy
projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova
č. 1/2009, kterou se upravuje výše místního
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu a stanoví
se ve výši 480 Kč/občana s TP v obci
- dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací města - ZŠ a MŠ
stanovilo složení komise pro otevírání obálek s nabídkami na
zpracování PD a zajištění IČ akce Modernizace a
intenzifikace ČOV Zbýšov
projednalo a schválilo bezúplatný převod dlouhodobého majetku
SVaK Zbýšov – Zakřany v k. ú. Zbýšov
u Oslavan na Město Zbýšov dle soupisu, přijetí
tohoto daru a darovací smlouvu dle občanského
zákoníku včetně příloh
- cenu za nákup pozemků p. č. 1598/104, 107, 108,
109, 110, 111, 161, 162, 169, 170 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře 354 m 2 od soukromých
majitelů do vlastnictví města - 20 Kč/m 2
- změnu prodávajícího v Kupní smlouvě na
schválené odkoupení pozemků parc. č. 1891/3
o výměře 35 m 2, parc. č. 1870/10 o výměře 395
m 2, parc. č. 1881/2 o výměře 489 m2
Zapsala Ing. Zahradníčková

