Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 29. 11. 2010 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
Starosta Vratislav Široký zahájil jedenácté zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2010 (druhé
po komunálních volbách) v 17 hodin a všechny přítomné přivítal.
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Starosta města, který zasedání řídil, konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na
úřední desce Městského úřadu Zbýšov od 19. do 29. 11. 2010, stejně tak na elektronické úřední desce.
Přítomno bylo 14 členů zastupitelstva (viz prezenční listina), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Zdeňka Sovová a Mgr. Miloslav Liška, vyhotovením
zápisu byla pověřena Ing. Zahradníčková. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Bylo konstatováno, že z ustavující schůze ZM, konané dne 8. 11. 2010, nevyplynuly žádné úkoly.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny
připomínky a je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva
města Zbýšova Mgr. Zdeňku Sovovou a Mgr. Miloslava Lišku, zapisovatelkou Ing.
Zahradníčkovou.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1/11/10 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu uvedeným na pozvánce předané členům
zastupitelstva a v informací zveřejněné na uředních deskách.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Starosta nechal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova schvaluje následující program 11. zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele (technický bod)
2) Schválení programu
3) Zřízení finančního a kontrolního vyboru
a) určení počtu členů finančniho a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
5) Různé
6) Diskuse
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/11/10 bylo schváleno.
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů FV a KV
ZM zřizuje v souladu s ust. § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, finanční

a kontrolní výbor. Na základě doporučení rady města, konané 22. 11., aby předsedy výborů byli
členové ZM, kteří již mají zkušenosti s funkcí v ZM (D. Morávek, Mgr. Liška) a výbory složili z členů
ZM dle vlastního výběru a uvážení, navrhl starosta, aby výbory pracovaly ve tříčlenném složení. Ing.
Bc. Horák vznesl protinávrh, týkající se finačního výboru, do kterého navrhuje dva konkrétní občany.
Ing. Vojtěch Žalud a pan František Nekuža mají zájem zapojit se do jeho činnosti a to bez nároku na
odměnu. Jejich odbornost zaručuje, že budou pro práci FV přínosem. K počtu členů KV, navrženému
panem starostou, nebyl vznesen protinávrh.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, počet členů výborů zastupitelstva a to kontrolního 3, finančního 5
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3a/11/10 bylo schváleno.
b) volba předsedy finančního výboru
Na základě doporučení rady města, konané 22. 11., navrhl starosta za předsedu finančního výboru
Mgr. Miloslava Lišku.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Miloslava Lišku
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 3b/11/10 bylo schváleno.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Na základě doporučení rady města, konané 22. 11., navrhl starosta za předsedu kontrolního výboru
pana Daniela Morávka
Návrh usnesení:
ZM schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, do funkce předsedy kontrolního výboru pana Daniela Morávka
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 3c/11/10 bylo schváleno.
d) volba členů finančního výboru
nově zvolený předseda FV Mgr. Miloslav Liška navrhl do FV Ing. Bc. Leoše Horáka
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 2
dalším navrženým členem FV je pan Martin Všetečka
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 2
starosta nechal hlasovat o občanech, navržených za členy FV Ing. Bc. Horákem – Františku Nekužovi
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1
a Ing. Vojtěchu Žaludovi
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Návrh usnesení:
ZM schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, za členy finančního výboru Ing. Bc. Leoše Horáka, Martina Všetečku, Františka Nekužu
a Ing. Vojtěcha Žaluda
Usnesení č. 3d/11/10 bylo schváleno.
e) volba členů kontrolního výboru
Nově zvolený předseda KV D. Morávek navrhl za členy kontrolního výboru členy ZM MUDr.
Veroniku Matejovou,
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 3
pan Martin Všetečka navrhl za člena KV pana Dalibora Chatrného jako protinávrh
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se hlasování 10
pan D. Morávek dále navrhl do kontrolního výboru pana Mgr. Martina Leikepa
Výsledek hlasování: pro 8, proti 1, zdrželi se hlasování 5
Návrh usnesení:

ZM schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, za členy kontrolního výboru MUDr. Veroniku Matejovou a Mgr. Martina Leikepa
Usnesení č. 3e/11/10 bylo schváleno.
Předsedové výborů obdrželi písemné metodické doporučení ke kompetencím a náplni činnosti těchto
orgánů.
V souvislosti s volbou výborů zastupitelstva se rozvinula diskuse o ustavení komisí, konkrétně komise
kulturní, jejíž zřízení navrhl Daniel Morávek. Komise jsou podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, iniciativní a poradní orgány rady města, která jejich ustavení v současné
době nezvažuje. Toto rozhodnutí podpořila svým vyjádřením i kulturní referentka města, členka ZM
Martina Švancarová. Pokud se v průběhu volebního období projeví opodstatněnost vytvoření tohoto
orgánu, RM ji projedná.
4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
ZM bylo seznámeno s doporučením RM, týkajícím se výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva.
RM doporučuje (i s ohledem na připravované snížení výše odměn po 1. 1. 2011) přiznání odměn za
výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (ust. § 72 a § 84 zákona o obcích) v plné výši včetně
příplatků podle počtu obyvatel dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění a to
v případě souběhu funkcí kumulativně. Odměny budou vypláceny ve výši schválené ZM od data
schválení.
Daniel Morávek navrhl, aby si zastupitelé schválili snížení výše takto stanovených odměn a to o 15 %
(srovnatelně s krácením příspěvku na státní správu, poskytovaným městu ze státního rozpočtu –
avizované meziroční snížení činí 17,6 %). MUDr. Matejová k návrhu uvedla, že snížení odměny by
devalvovalo členství a činnost ve vrcholném orgánu města, za kterou je odměna po zdanění a odvodu
srážek ve stovkách Kč měsíčně (za výkon funkce člena ZM např. necelých 500 Kč/měsíc)
Výsledek hlasování: pro 5, proti 8, zdržel se hlasování 1 – návrh nebyl schválen
MUDr. Veronika Matejová jako protinávrh doporučila snížení měsíčních odměn o 5 %
Výsledek hlasování: pro 2, proti 7, zdrželi se hlasování 5 – návrh nebyl schválen
Starosta nechal hlasovat o doporučujícím návrhu RM
Návrh usnesení:
ZM schvaluje v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v maximální výši,
kterou umožňuje Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění a to do výše souhrnu
odměn za jednotlivé funkce v případě souběhu výkonu několika funkcí dle ust. § 77 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se hlasování 5
Usnesení č. 4a/11/10 bylo schváleno.
Dále rozhodlo ZM o výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty města.
Starosta nechal hlasovat o doporučujícím návrhu rady – 8 800 Kč. Maximální možná výše odměny
může činit 24 132 Kč, jak uvedla tajemnice na dotaz MUDr. Matejové.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, výši odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty v navržené výši
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 1
Usnesení č. 4b/11/10 bylo schváleno.
ZM stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
i zásady poskytování cestovních náhrad. RM doporučila při poskytování cestovních náhrad členům
ZM postupovat v souladu s vyhláškou č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních
náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví
průměrná cena PHM a interní směrnicí MěÚ (výše stravného se poskytuje v polovině rozpětí dle § 3
uvedené vyhlášky). Pravidla vysílání členů ZM na pracovní cesty vysvětlil starosta, podmínky jsou
stanoveny právními předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním poměru.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
zásady poskytování cestovních náhrad, které náleží členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem
funkce
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4c/11/10 bylo schváleno.
5. Různé
Vedení města připravilo Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2011, který byl předán
v písemné formě přítomným a bude vyvěšen na úředních deskách města. V plánu je deset zasedání
ZM, k navrženým termínům nebyly připomínky.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2011
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5a/11/10 bylo schváleno.
Rada města řešila na své poslední schůzi výši místních poplatků ve vztahu k nákladům obce u
činností, kde je lze vyčíslit. Z tohoto porovnání vyplynulo doporučení zvýšení místního poplatku za
svoz, shromažďování a likvidaci komunálního odpadu. Skutečné náklady města na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu v roce 2009 se zvýšily oproti roku 2008 o 40 % (z 378 Kč na občana
na 531 Kč/jednoho občana). Tato skutečnost je způsobena zvýšením množství likvidovaného odpadu
z domácností (obec jako jedna z mála v regionu umožňuje občanům týdenní svoz odpadu) i zvýšením
objemu a hmotnosti odpadu, který se shromažďuje ve velkoobjemových kontejnerech, umístěných ve
sběrném dvoře na Láně i v kontejnerech na tříděný odpad, umístěných po městě. Náklady na jejich
vyvážení hradí obec. To je důvodem navrhované úpravy místního poplatku ze 480 Kč/občana/rok na
500 Kč ročně., který stanoví Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2010, kterou se upravuje
výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu. OZV č. 1/2010 byla projednána a schválena.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje a vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, OZV města Zbýšova č. 1/2010, kterou se upravuje výše místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 5b/11/10 bylo schváleno.
Plánovaná a připravovaná výstavba obchodního centra a BČS na pozemcích po levé straně silnice III.
třídy při vjezdu do Zbýšova (záměr byl ZM již projednán a schválen) si vyžádá změnu schváleného
územního plánu města. Další akcí, která ovlivní stávající ÜP, je plánované zřízení cyklostezky Zbýšov
– Babice u Rosic - Zastávka, zajišťované Mikroregionem Kahan.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje v souladu ss § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
změnu Územního plánu města Zbýšova v souvislosti s připravovanými stavbami
obchodního centra a cyklostezky Zbýšov – Babice u Rosic - Zastávka
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5c/11/10 bylo schváleno.
ZM projednalo a schválilo v souladu s ust. § 39 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku parc. č. 1510/18 a části PK 1076 v k.
ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek zastavěný garáží na Majrově).
Návrh usnesení:
ZM schvaluje v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr
prodeje pozemku parc. č. 1510/18 a části PK 1076 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v majetku
města
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 5d/11/10 bylo schváleno.
Starosta konstatoval, že záměr prodeje pozemku p. č. 1598/40 v k.ú. Zbýšov u Oslavan,
se kterým vyslovilo zastupitelstvo obce souhlas svým usnesením z 9. zasedání konaného dne 11. 10.
2010, byl v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, v zákonem stanovených lhůtách (od 14. 10. do 1. 11. 2010) zveřejněn na
úřední desce městského úřadu a zároveň navrhl prodej tohoto pozemku manželům K., bytem Zbýšov,
za cenu 2 000 Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje prodej pozemku p. č.1598/40 v k. ú. Zbýšov u Oslavan manželům K.,
bytem Zbýšov, za cenu 2 000 Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5e/11/10 bylo schváleno.
Na základě požadavku Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, rozhodlo
ZM v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o převodu multimediální učebny v hodnotě 201 763,- Kč z majetku Města Zbýšova do
majetku ZŠ p. o., k 1. 1. 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova schvaluje v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převod multimediální učebny v hodnotě
201 763,- Kč z majetku Města Zbýšova do majetku ZŠ p. o., k 1. 1. 2011
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5f/11/10 bylo schváleno.
ZM vzalo na vědomí
informaci starosty
- o přidělení dotace SFŽP na akci Sběrný dvůr Zbýšov – Majrov ve výši 3,800 mil. Kč
- o registraci žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace a vodovod ve čtvrti Anenské Krajským úřadem
JmK
- o špatném stavebním a statickém stavu vstupní části budovy obřadní smuteční síně a atiky
objektu, který je předmětem řešení projektanta a statika – o návrhu úprav bude ZM informováno
- o novém zájemci o pronájem obřadní smuteční síně panu Pavlu Cajzlovi (bude řešeno až po
nutných opravách nemovitosti)
informaci pracovnice správy majetku města Ludmily Radilové o akceptování výše prodejní ceny
stanovené ZM -1 000 Kč/m2 pozemku parc. č. v k. ú. Zbýšov u Oslavan, výměra 16 m2, kupujícím
- společností O2 Telefonica Praha
informaci pracovnice MKC Martiny Švancarové o průběhu soutěže Zbýšovský kos, která se konala
dne 28. 11. 2010 v kině Horník
písemnou informaci vedoucí FO MěÚ o čerpání rozpočtu města za období leden až říjen a o stavu účtů
ke dni 31. 10. 2010. Z předpokládaných příjmů v roční výši 36 685 tis. Kč bylo dosaženo 35 037 tis.
Kč, což je 95,5 %, z plánovaných výdajů 36 685 tis. Kč je čerpáno 34 904 tis. Kč (t. j. 95,15 %).
Předpokládaný příjem daní a dotací je naplněn na 92 % (z 30 mil. Kč dosud 27 613 tis. Kč). Město má
k dispozici finanční prostředky ve výši 6 622 653,50 Kč.
Návrh usnesení:
ZM vzalo na vědomí
informaci starosty
- o přidělení dotace SFŽP na akci Sběrný dvůr Zbýšov – Majrov ve výši 3,800 mil. Kč
- o registraci žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace a vodovod ve čtvrti Anenské Krajským
úřadem JmK
- o špatném stavebním a statickém stavu vstupní části budovy obřadní smuteční síně a atiky
objektu, který je předmětem řešení projektanta a statika

-

o novém zájemci o pronájem obřadní smuteční síně panu P. Cajzlovi (bude řešeno až po
nutných opravách nemovitosti)
informaci pracovnice správy majetku města Ludmily Radilové o akceptování výše prodejní ceny
1 000 Kč/m2 pozemku parc. č. v k. ú. Zbýšov u Oslavan, výměra 16 m2, společností O2 Telefonica
Praha
informaci pracovnice MKC Martiny Švancarové o průběhu soutěže Zbýšovský kos, která se konala
dne 28. 11. 2010 v kině Horník
písemnou informaci vedoucí FO MěÚ o čerpání rozpočtu města za období leden až říjen a o stavu
účtů ke dni 31. 10. 2010 - město má k dispozici finanční prostředky ve výši 6 622 653,50 Kč
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5g/11/10 bylo schváleno.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva města Zbýšova
v 19,05 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 7. 12. 2010
Zapisovatelka:
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

