Zápis
z 8/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 6. 9. 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

MUDr. František Ševčík
17,00 hodin
19,10 hodin

Josef Nedvěd

Zasedání ZM řídil starosta Vratislav Široký
Program: 1. Zahájení, ověření zápisu z minulého zasedání, volba ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření města za 1-8/2010
3. Rozpočtová opatření
4. Informace z jednání Rady města Zbýšova
5. Informace o probíhajících a ukončených investičních akcích
6. Různé
l. Zahájení, ověření zápisu z minulé schůze, volba ověřovatelů zápisu, organizační záležitosti
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 7/10 zasedání ZM, konaného dne 2. 8. 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. Doplnění znění zápisu viz bod 5.
Ověřením zápisu z 8/10 zasedání zastupitelstva byli pověřeni MUDr. František Ševčík a Josef Nedvěd.
Přítomní členové ZM program jednání i ověřovatele zápisu jednomyslně schválili.
Usnesení 1/8/10: ZM schválilo program jednání a ověřovatele zápisu
2. Hospodaření města za leden až srpen 2010
Členové ZM obdrželi přehled o plnění rozpočtu města za období 1 – 8/2010 v písemné podobě.
Z předpokládaných příjmů v roční výši 36 685 tis. Kč bylo dosaženo 29 137 tis. Kč, což je 79,4 %,
z plánovaných výdajů 36 685 tis. Kč je čerpáno 28 420 tis. Kč (t. j. 77,5 %). Předpokládaný příjem daní
a dotací je naplněn na 77,8 % (z 30 mil Kč dosud 23,335 mil. Kč). Město má k dispozici finanční
prostředky ve výši 7 210 022,32 Kč na těchto účtech:
BÚ
927 491,03 Kč
VÚ
204 558,46 Kč
PÚ
98,30 Kč

Soc. fond
77 874,53 Kč
ŽP Flexi
6 000 000,- Kč
Usnesení 2/8/10:ZM vzalo na vědomí písemnou informaci o hospodaření města za leden až srpen
2010 a o stavu účtů k 30. 8. 2010

3. Rozpočtová opatření
Po kontrole plnění jednotlivých paragrafů rozpočtu je nutno projednat v zastupitelstvu města DRO pro
někulik položek rozpočtu
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod + 800 tis. Kč – část nákladů na projekt pro výběrové řízení
na dodavatele ČOV
§ 3612 Bytové hospodářství - prostředky byly čerpány na opravy bytového fondu (výměna oken, dveří,
fasády), finance z DRO pokryjí zálohy na energie + 500 tis. Kč
§ 3632 Pohřebnictví (kolumbárium) zvýšení výdajů o 50 tis. Kč
§ 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 500 tis. Kč
§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů – likvidace odpadů ze sběrného dvora, množství odpadu se zvýšilo
o cca 1/3 + 300 tis. Kč
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň - plánované výdaje byly překročeny o náklady na nákup
mechanizace (malotraktoru) a na opravu vozidla Multicar (+ 700 tis. Kč)
§ 5512 Požární ochrana - z důvodu oslav významného výročí založení sboru schválilo ZM navýšení
příspěvku na činnost SDH o 100 tis. Kč
SPOZ + 10 tis. Kč
DRO bylo schváleno koomplexně počtem 12 hlasů (1 se zdržel hlasování, 0 proti)
Usnesení 3/8/10: ZM projednalo a schválilo DRO č. 4/2010 v celkové výši ve výdajové části
2 960 tis. Kč

4. Informace z jednání Rady města Zbýšova
RM projednala a schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města MO SPCCH
Zbýšov na činnost ve výši 3 tis. Kč, Klubu důchodců na oslavy 60. Dne horníků 8. září 5 tis. Kč,
Vlastivědnému spolku R-O, pobočka Zbýšov, na zhotovení stálé expozice historie města a hornictví
a obnovu cihelny v trati Ve Studených 2 tis. Kč, Klubu starších pánů na organizační výdaje 1. ročníku
Memoriálu V. Pavlíčka v kopané 18. 9. 2010 3 tis. Kč a zamítla poskytnutí příspěvku T. Isaevovi na
reprezentaci na MS v silovém trojboji
Tajennice MěÚ předložila k projednání a schválení nové a aktualizované interní normy, které bude
využívat ekonomický odbor při své práci. Jsou to
Směrnice pro evidenci a účtování majetku, Směrnice k inventarizaci majetku a závazků
Směrnice k vedení pokladny, Harmonogram účetní závěrky, Směrnice pro časové rozlišení nákladů
a výnosů, příjmů a výdajů, Směrnice pro účely zákona o DPH, Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti
účetních dokladů. RM schválila uvedené vnitřní účetní normy bez připomínek.
RM vzala na vědomí doručené žádosti o užívání obecních bytů, umístění zařízení pro interaktivní hry na
Penzionu PAMIR, informaci tajemnice o výsledku kontroly dotace přiznané v roce 2005 MF na zařízení
školní jídelny ZŠ - kontrolu provedl FÚ Brno-venkov a nebyly při ní zjištěny nedostatky a porušení
rozpočtové kázně. RM schválila prodloužení nájemní smlouvy na užívání obecního bytu na ul. J. A.
Komenského 415 M. Stuchlíkové do 31. 12. 2010, přidělení uvolněného obecního bytu na ul. J. A.
Komenského 413 rodině paní Ivy Kořenkové - nájemní smlouva do 31. 12. 2010. V souvislosti s končícím
volebním obdobím a s přihlédnutím k aktivní činnosti orgánů města vyplacení finančních darů voleným
funkcionářům v navržené výši od 3 do 20 tis. Kč.
Usnesení 4/8/10: ZM vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání 9. schůze RM dne 30. 8.

5. Informace o probíhajících a ukončených investičních akcích
Probíhají práce na opravě střechy kabin na stadionu TJ Baník, přejímka díla je plánována na 20. 9.
K dotazu D. Morávka na způsob řešení škod, vzniklých zatékající dešťovou vodou v průběhu prací, bylo

sděleno, že firma Ryšavý opravila i vodou poškozené omítky v interiérech a bude finančně participovat
i na následném vymalování, které je plánováno na jaro příštího roku.
Akce Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ byla firmou Elektro M. Nekuža v termínu dokončena a
zkolaudována po převzetí prací městem. Na základě připomínky D. Morávka bylo k přípravě a průběhu
akce konstatováno, že vícepráce na této akci vznikly i nedostatečným oceněním některých položek
rozpočtu, což se projevilo v navazující smlouvě o dodávce prací.
Během prázdnin byla vyměněna i okna ve štítové fasádě budovy ZŠ na Masarykově ulici.
Firma A-TRADE provedla výměnu oken v obecním nájemním domě na Sportovní ulici 493, IVAPLAST
realizoval výměnu oken v nemovitosti na Jiráskově ulici 515.
Pracovníci firmy Kamenictví Oškrdal Tetčice pokračují ve stavbě kolumbária na místním hřbitově.
Ing. Hladík řeší technicky způsob opravy balkonu na koupališti, který náleží k bytu nájemce M. Svobody
a je příčinou zatékání do přízemních prostor posilovny. ZM diskutovalo tuto záležitost ve vazbě na činnost
Oddílu kulturistiky a fitness Zbýšov (starosta seznámil přítomné s písemnou zprávou o činnosti a
hospodaření této sportovní organizace, kterou zpracovala a předala Bc. I. Pokorná) a rozhodlo, že oprava
bude provedena na jaře 2011, přes zimní období budou prostory posilovny znepřístupněny.
ZM rozhodlo počtem 12 hlasů o zadání zpracování projektu na realizaci sběrného dvora na Majrově (1
člen ZM se hlasování zdržel- 0 proti).
Usnesení 5/8/10: ZM vzalo na vědomí informaci o ukončených, probíhajících a připravovaných
investičních akcích města
rozhodlo o zadání zpracování projektu na realizaci sběrného dvora
na Majrově
- o znepřístupnění prostor posilovny na koupališti do doby provedení
oprav
6. Různé
A. Volby 2010, termín předauditu KÚ JmK
Tajemnice seznámila členy ZM se stavem přípravy voleb do Zastupitelsva města a do Senátu Parlamentu
ČR, které se budou konat ve dnech 15. a 16. 10. t. r. MěÚ Zbýšov registruje sedm kandidátních listin pro
volby do ZM, na kterých je 99 občanů (vylosované pořadí - ODS,SNK Nestraníci pro Zbýšov, Věci
veřejné, SNK pro Zbýšov, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM)
Kontrola hospodaření města za část roku 2010, prováděná kontrolním oddělením KÚ JmK, je naplánována
na 1. a 2. 11. 2010.
B. Hospodaření s majetkem města
ZM schválilo jednomyslně záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města ve čtvrti Padělky parc. č.
1598/105 a 161 k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného garáží.
ZM dále projednalo záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a
jednomyslně jej schválilo.
ZM projednalo a jednomyslně schválilo návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Zbýšovem a E.ON Distribuce, a. s. , týkající se přípojky NN na Havířské ul. (p. Horký) –
zatíženou nemovitostí je parc. č. 1564/10, PK 1369 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – úhrada věcného břemene
činí 1 000 Kč + DPH a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu –
pro stavbu Zbýšov Sička, kabel NN, R. Musilová – dotčenou nemovitostí je parc. č. 2886. Úhrada byla
schválena ve výši 2 400 Kč + DPH 20 % - schváleno jednomyslně.
Starosta informoval o připravovaném uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR o pronájmu pozemku
Na Láně parc. č. 1334/1 k. ú. Zbýšov u Oslavan s platností od 1. 11. 2010. Výměra 1929 m2, nájemné činí
537 Kč ročně.
C. Činnost KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka
Dle informace starosty města, který je současně členem dozorčí rady, hospodařila společnost v pololetí
2010 se ziskem ve výši 670 tis. Kč. V současné době má s. r. o. 19 členských obcí, záměrem je rozšířovat

aktivity na základě smluv do obcí v nejbližším okolí sídla společnosti. Pro tento účel bude pořízeno čtvrté
svozové vozidlo. ZM vzalo informaci na vědomí.
D. Příprava cyklostezky Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka
Mikroregion Kahan rozhodl na svém zasedání o zpracování žádosti o dotaci na cyklostezku Zbýšov –
Babice u Rosic – Zastávka. Náklady na projekt činí 567 tis. Kč, z toho dotace 400 tis. Kč. Dotčené obce se
budou spolupodílet na dokrytí částky do uvedené výše – o úhradě podílu za Zbýšov, který činí 55 tis. Kč,
bylo jednomyslně rozhodnuto.
ZM zamítlo úhradu podílu na nákladech na zařízení na promítání letního kina (pořizovací cena 360 tis.
Kč).
E. Plán zimní údržby komunikací
ZM projednalo a jednomyslně schválilo Plán zimní údržby místních komunikací, který stanovuje postup
čištění a priority v rámci obce.
F. Poskytnutí VFP
ZM rozhodlo jednomyslně o poskytnutí daru ve výši 50 tis. Kč některé z obcí, zasažených povodněmi.
O konkrétním příjemci rozhodne rada města.
Usnesení 6/8/2010: ZM vzalo na vědomí informaci tajemnice MěÚ o přípravě voleb do Senátu P ČR
a do Zastupitelstva města Zbýšova
- informaci o termínu dílčího přezkoumání hospodaření
města KÚ JmK – 1. a 2. 11. 2010
- uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR o pronájmu
pozemku Na Láně parc. č. 1334/1v k. ú. Zbýšov u Oslavan
- informaci starosty o činnosti KTS Ekologie, s. r. o. za
1. pololetí 2010 a o záměrech dalšího rozvoje
projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města parc. č.
1598/105 a 161 k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného garáží.
- záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 678/1 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan
- Plán zimní údržby místních komunikací
schválilo návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
týkající se přípojky NN na Havířské ul. – zatíženou
nemovitostí je parc. č. 1564/10, PK 1369 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
– úhrada činí 1 000 Kč + DPH
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu – pro stavbu Zbýšov Sička, kabel NN
– dotčenou nemovitostí je parc. č. 2886. Úhrada byla schválena
ve výši 2 400 Kč + DPH 20 %
- úhradu finančního podílu města na projektu cyklostezky Zbýšov –
Babice u Rosic – Zastávka ve výši 55 000 Kč
zamítlo finanční spoluúčast města na pořízení zařízení na promítání
letního kina (pořizovací cena 360 tis. Kč)
rozhodlo o poskytnutí daru ve výši 50 tis. Kč některé z obcí, zasažených
povodněmi - výběrem konkrétního příjemce je pověřena rada
města
Zapsala Ing. Zahradníčková
Zápis vyhotoven dne 13. 9. 2010

