Zápis
ze 7/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 2. 8. 2010
na Městském úřadě ve Zbýšově
Přítomni: dle prezenční listiny
počet členů 13
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

Daniel Morávek
17,00 hodin
19,05 hodin

MVDr. Lubomír Žalud

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program: 1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu.
2. Problematika vybavení čety VPP mechanizací
3. Informace o stavu realizace akce Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Zbýšov
4. Různé
l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
Mimořádné zasedání ZM, kterému bylo přítomno 13 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina),
zahájil a řídil starosta Vratislav Široký. Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Zahradníčková.
Zápis ze 6/10 zasedání ZM, konaného dne 21. 6. 2010, byl rozeslán členům zastupitelstva s pozvánkou
k jednání. Byl vyvěšen na úřední tabuli a je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti. Úkoly, které
byly přijaty v usnesení, byly splněny. Trvá úkol pro MO kulturistiky a fitness - předložení zprávy
o činnosti oddílu s rozborem využívání prostor a přehledem vybírání poplatků od cvičících
Ověřením zápisu ze 7/10 zasedání zastupitelstva byli pověřeni MVDr. Lubomír Žalud a Daniel Morávek.
Přítomní členové ZM program jednání i ověřovatele zápisu jednomyslně schválili.
Usnesení 1/7/10: ZM schválilo program jednání a ověřovatele zápisu

2. Problematika vybavení čety VPP mechanizací
Na nutnost řešení problematiky vozového parku, kterým je vybavena četa VPP, upozornil starosta na
jednání RM dne 19. 7. – vozidlo Multicar vyžaduje nákladnou opravu převodovky a je nezbytné pro zimní
údržbu chodníků a místních komunikací. RM zvažovala nákup nové mechanizace stejné značky
(pořizovací cena vč. DPH 1764 tis. Kč) formou leasingu, který doporučila ZM k projednání a schválení.
Pro tuto variantu hlasovali 4 členové zastupitelstva. ZM rozšířilo možnosti řešení o pořízení repasovaného
vozidla v ceně cca 450 až 600 tis. Kč, které doporučil pan Morávek. Po diskusi bylo rozhodnuto

o zadání opravy převodovky a posypového mechanismu stávajícího vozu, náklady by neměly
překročit 200 tis. Kč (8 pro, 5 se zdrželo hlasování).
Usnesení 2/7/10: ZM zamítlo nákup nového vozidla zn. Multicar jako vybavení čety VPP
rozhodlo o využívání stávající mechanizace po nezbytných opravách
3. Informace o stavu realizace akce Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Zbýšov
ZM řešilo na základě výsledku kontrolního dne akce Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ ve spolupráci
s projektantem Ing. arch. Hladíkem zvýšení rozsahu a nákladnosti prací ve vazbě na nabídkový rozpočet

a sjednanou cenu dodávky. Po rozboru situace a rozsáhlé odborné diskusi byla počtem 11 hlasů (2 se
zdrželi hlasování) schválena úhrada zdůvodněného objemu víceprací v ceně 324 422 Kč (vč. DPH).
Jednomyslně bylo schváleno řešení zvonění a přesného času v objektu samostatnou smlouvou, náklady
činí vč. DPH 101 544 Kč.
Usnesení 3/7/10: ZM schválilo úhradu zdůvodněného objemu víceprací v ceně 324 422 Kč (vč.
DPH) na akci Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Zbýšov
- řešení zvonění a přesného času v objektu ZŠ I samostatnou
smlouvou o dodávce prací
4. Různé
A. Informace o prováděných a připravovaných investičních akcích
Firmy Ivaplast a A-TRADE Ivančice provádějí výměnu oken v nájemních domech na ul. Jiráskově a
Sportovní, firma Janeček dodala nová okna do boční fasády budovy Základní školy na Masarykově ulici.
Firma Ryšavý s. r. o. Vémyslice převzala staveniště na stadionu, kde zahájila opravu střechy.
Bylo pořízeno a zabudováno několik prvků pro dětské hřiště ve čtvrti Padělky.
Firma VRV Praha, pracoviště Brno, zpracovala pro Město Zbýšov žádost o podporu ze SFŽP ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží na akci Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově, která byla akceptována. SF ŽP
dne 20. 7. 2010 pod č. 10075254.
B. Majetkové záležitosti
ZM schválilo jednomyslně prodej a prodejní cenu pozemku pod garáží parc. č. 1598/111 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan o výměře 21 m2 – kupující manž. Šléglovi, Zbýšov, cena 2 100 Kč.
C. Vymáhání dlužných plateb místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za rok 2009
Na Výzvu k zaplacení dluhu a platební výměr, který byl rozeslán 82 dlužníkům na celkovou dlužnou
částku 48 868 Kč, reagovalo 35 poplatníků úhradou částky 20 778 Kč, což je 42,5 % dluhu. Dalším
stupněm bude výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě.
D. Projednání Statutu obecně prospěšné společnosti RÚŽ (Regionální úzkorozchodná železnice)
Problematiku obecně prospěšné společnosti Regionální úzkorozchodná železnice řešilo ZM na
2. zasedání dne 22. 2. 2010, kdy schválilo založení RÚŽ, o. p. s., se sídlem ve Zbýšově, Masarykova 248,
členství Města Zbýšova v ní a poskytnutí členského vkladu 90 tis. Kč. ZM projednalo a schválilo Statut
OPS jednomyslně.
Usnesení 4/7/10: ZM vzalo na vědomí informaci starosty města o prováděných a připravovaných
investičních akcích
- akceptaci žádosti města o podporu ze SFŽP ČR na akci
Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově
- informaci tajemnice MěÚ o stavu vymáhání dlužné částky
na místním poplatku za likvidaci odpadu – po výzvě bylo
uhrazeno 42,5 % dluhu
projednalo a schválilo znění Statutu obecně prospěšné společnosti
Regionální úzkorozchodná železnice, o. p. s., se sídlem
ve Zbýšově, Masarykova 248
rozhodlo o prodeji a prodejní ceně odprodávaného obecního pozemku v k. ú.
Zbýšov u Oslavan – parc. č. 1598/111 o výměře 21 m 2 – kupující
manž. Šléglovi, Zbýšov, prodejní cena 2 100 Kč
Zapsala Ing. Zahradníčková
Zápis vyhotoven dne 9. 8. 2010

