Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov
Starosta Vratislav Široký zahájil poslední zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2010
v 17,15 hodin (navazovalo na předchozí VH SVaK) a všechny přítomné přivítal.
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Zasedání řídil starosta Vratislav Široký. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna
na úřední desce Městského úřadu Zbýšov od 10. do 20. 12. 2010, stejně tak na elektronické úřední
desce. Přítomno bylo 13 členů zastupitelstva (viz prezenční listina), pan Martin Všetečka se dostavil
v průběhu zasedání. Zastupitelstvo města je usnášeníschopné.
Jako ověřovatelky zápisu byly schváleny MUDr. Veronika Matejová a Ludmila Radilová,
vyhotovením zápisu byla pověřena Ing. Zahradníčková. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Starosta uvedl, že 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, byly splněny
– OZV č. 1/2010, kterou se upravuje výše místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, bude pro informaci občanů
zveřejněna v Ozvěně, byla připravena kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 1598/40 v k.ú. Zbýšov
u Oslavan, zveřejněn záměr prodeje pozemku parc. č. 1510/18 a části PK 1076 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan a připraven dodatek č. 2/2010 ke Zřizovací listině ZŠ, p. o. Zbýšov, okres Brno-venkov, který
řeší převod 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 za ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva
města Zbýšova MUDr. Veroniku Matejovou a Ludmilu Radilovou, zapisovatelkou Ing.
Zahradníčkovou a bere na vědomí onformaci o plnění úkolů z 11. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/12/10 bylo schváleno.
1. B 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 12. zasedání:
1) Technický bod (určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu, kontrola
plnění úkolů)
2) Informace o jednání RM dne 13. 12. 2010
3) Projednání a schválení Pravidel rozpočtového provizoria stanovených v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 13 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
4) Hospodaření města za období 1-11/2010, projednání DRO č. 7/2010
5) Návrh rozpočtu města pro rok 2011
6) Hospodaření s majetkem města
7) Projednání Návrhu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod
MěÚ Rosice – Komunitního plánu

8) Různé
9) Diskuse
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1B/12/10 bylo schváleno.

2. Informace o jednání RM dne 13. 12. 2010
Některé záležitosti, projednávané v radě města, jsou na programu zasedání ZM, které je
kompetentní o nich rozhodnout a rada k nim zaujala doporučující stanoviska. Ta jsou uvedena
konkretně u bodů 3, 4, 5, a 7 zápisu.
Rada města schválila objednání odběru vzorků pro výpočet aktuální únosnosti mostu na
Majrově a rozhodla o iniciování jednání s Lesy ČR pro informování zástupců organizace
o situaci a vyzváni k využívání jiných tras pro přepravu dřeva z lesa.
Rada města Zbýšova vzala na vědomí program zasedání ZM dne 20. 12. 2010, dále doručené
žádosti o přidělení obecních bytů, schválila navržené výměny a přidělení bytů, prodloužení
nájemních smluv na užívání bytů v majetku města do 31. 12. 2011, resp. do 30. 6. 2011 dle
seznamu a vyklizení dvou bytů na ul. 9. května z důvodu vysoké zadluženosti nájemníků.
Dále Rada města Zbýšova schválila podmínky smlouvy o pronájmu sálu v MKC Zbýšov,
Jiráskova ul. 540, panu L. P., Zbýšov, cena pronájmu 100 Kč/hod., vzala na vědomí
nabídku Ing. P. Lázničkové na správcovství webových stránek města, informaci starosty o
změnách ve vedení Zásahové jednotky SDH k 31. 12. 2010 a o probíhajícím kácení stromů na
hřbitově. RM trvá na dodržení principů financování oprav chodníků v sídlištích a doporučila
při volbě orgánů SVaK Zbýšov – Zakřany ponechat za město stávající obsazení
představenstva i revizní komise DSO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova vzalo na vědomí
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 13. 12. 2010
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/12/10 bylo schváleno
3. Projednání a schválení Pravidel rozpočtového provizoria stanovených v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 13 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Jelikož nebude před 1. lednem 2011 schválen rozpočet, bude se hospodaření města do doby
schválení rozpočtu řídit Pravidly rozpočtového provizoria, stanovenými v souladu se zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a s § 13 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Jejich schválení doporučila rada města.
Zastupitelstvo bylo se zásadami rozpočtového provizoria seznámeno tajemnicí MěÚ, Pravidla
rozpočtového provizoria byla bez připomínek schválena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova schvaluje
Pravidla rozpočtového provizoria, stanovená v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění a s § 13 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 3/12/10 bylo schváleno
4. Hospodaření města za období 1-11/2010, projednání DRO č. 7/2010
Členové ZM obdrželi písemný přehled o plnění rozpočtu města za období 1 – 11/2010
Z předpokládaných příjmů v roční výši 36 685 tis. Kč bylo dosaženo 38 536 tis. Kč, což je 105 %,
z plánovaných výdajů 36 685 tis. Kč je čerpáno 38 045 tis. Kč (t. j. 103,7 %). Předpokládaný
příjem daní a dotací je naplněn na 101,7 % (z 30 mil. Kč dosud 30 509 tis. Kč). Aktuální rozdíl mezi
příjmy a výdaji je + 491 tis. Kč. Město má k dispozici finanční prostředky ve výši 6 981 011,60 Kč.

Starosta informoval již radu města o nutnosti přijmout při jednání ZM dodatečné rozpočtové
opatření pro paragrafy příjmové i výdajové části rozpočtu – výdaje na MŠ, ZŠ, BH, MKC a
Městskou policii. Údaje byly upřesněny před termínem konání zasedání ZM
DRO č. 7/2010 obsahuje zvýšení příjmů o částku 1 857 000 Kč (zejm. příjem z daní), zvýšení
výdajů se týká Základní školy, p. o. 200 000 Kč (pořízení multimediální učebny a keramické
pece), MKC 150 000 Kč (výdaje na kulturní akce se vrátily do příjmů odvedením vybraného
vstupného), Bytové hospodářství 150 000 Kč (zvýšení výdajů na energie, rekonstrukce bytů),
Městská policie 50 000 Kč (změna složení MP, školení, vybavení), Veřejně prospěšné práce
19 000 Kč, Hasiči 6 000 Kč. Uvedené položky výdajů byly schváleny. ZM neschválilo
navýšení částky pro předškolní zařízení o 80 000 Kč z důvodu nedostatečného zdokladování
výdajů. ZM rozhodlo o přizvání ředitelky MŚ Zbýšov, p. o., na jednání RM i ZM k podání
vysvětlení.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
písemnou informaci o hospodaření města za leden až listopad 2010 a o stavu účtů k 30. 11. 2010
schvaluje
DRO č. 7/2010 v rozsahu 1 857 000 Kč příjmů a 575 000 Kč výdajů
rozhodlo

přizvat ředitelku MŚ Zbýšov, p. o,. na jednání RM i ZM k podání vysvětlení ke zvýšení
výdajů MŠ v roce 2010
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 4/12/10 bylo schváleno
5. Návrh rozpočtu města pro rok 2011

Vedení města připravilo první návrh rozpočtu pro rok 2011. Při jednání o návrhu rozpočtu byl
členům ZM k dispozici. RM počítá s vyrovnaným rozpočtem, přičemž částka vyjadřující
finanční spoluúčast města na realizaci zásadní investice 2011 – rekonstrukce ČOV, není
dosud známa. Aktuálně byla předána firmou PÓYRY Brno projektová dokumentace pro
výběrové řízení na dodavatele akce, 3. splátka smluvní částky za její zhotovení byla uhrazena
(320 tis. Kč). Do termínu příštího zasedání ZM mají jeho členové možnost promyslet
připomínky a návrhy na úpravu a doplnění návrhu rozpočtu. Pro orientaci o obsahu
jednotlivých paragrafů požadují zaslání vysvětlujícího komentáře formou e-mailu. Zároveň
dali členové ZM souhlas k využití svých e-mailových kontaktů i pro členy výborů ZM.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
první písemnou verzi Návrhu rozpočtu města pro rok 2011 pro přípravu připomínek a doplnění
požaduje

zaslání vysvětlujícího komentáře k obsahu jednotlivých paragrafů rozpočtu
souhlasí
s využitím e-mailových kontaktů na členy ZM i pro členy výborů ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 5/12/10 bylo schváleno
6. Hospodaření s majetkem města
Starosta konstatoval, že záměr prodeje pozemku p. č. 1510/18 a části PK 1076 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan (pozemek zastavěný garáží na Majrově), se kterým vyslovilo zastupitelstvo obce souhlas
svým usnesením z 11. zasedání konaného dne 29. 11. 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 2. 12. do 20. 12. 2010) zveřejněn na úřední desce městského úřadu a zároveň navrhl prodej tohoto

pozemku manželům H., bytem Zbýšov, za cenu 2 100 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. 1510/18 a části PK 1076 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan manželům H., bytem Zbýšov, za cenu 2 100 Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní
smlouvy
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 6A/12/10 bylo schváleno.
ZM projednalo v souladu s ust. § 39 odst. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku parc. č. 1501/11 a části p. č. 1502/1 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan (pozemek na Majrově) o výměře 425 m 2 a po rozsáhlé diskusi a seznámení se se stanoviskem
tehdejšího MěNV Zbýšov z roku 1988 k této problematice záměr zamítlo. ZM doporučuje řešit
využívání pozemku formou pronájmu, o kterém rozhodne rada města
Návrh usnesení:
ZM zamítlo v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje
pozemku parc. č. 1501/11 a částo p. č. 1076 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v majetku města
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 6B/12/10 bylo schváleno.

7. Projednání Návrhu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod
MěÚ Rosice – Komunitního plánu
Informaci o Návrhu komunitního plánu obcí ve správním obvodu MěÚ Rosice přednesla
tajemnice MěÚ - celý text v rozsahu 75 stran formátu A4 je k dispozici na www.rosice.cz
(sekce komunitního plánování – podsekce aktuality)
Cílem komunitního plánování je funkční, výkonná, kvalitní a ekonomicky únosná síť
sociálních služeb pro občany města. Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou
lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním
specifikům i potřebám jednotlivých občanů
Rosický region má na svém území celkem tři registrované poskytovatele sociálních služeb,
kteří mají sídlo přímo na území dané spádové oblasti
Penzion pro důchodce Rosice (kapacita 74 míst)
Dům s pečovatelskou službou v Říčanech s 15 byty, z toho dva s bezbariérovým přístupem
Domov seniorů v Zastávce
Kapacita Domova pro seniory Zastávka byla v roce 2008 stanovena dle RP na 150 klientů,
z toho v Domově pro seniory bylo 34 uživatelů, v Domě se zvláštním režimem 99 uživatelů
a ve Zbýšově 17 uživatelů. K 31.12. 2008 bylo evidováno 210 zájemců o sociální službu.
Z dotazníkových šetření, která byla v rámci vybraných cílových skupin obyvatel prováděna,
byly zjištěny tyto potřeby
Komplexní informování veřejnosti v sociální oblasti
Posílení pečovatelské služby
Azylové bydlení ve smyslu zajištění nabídky levného ubytování - sociální byty v obcích
Zastávka, Zbraslav, Zakřany.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Rozšíření kapacity Domova pro seniory v Zastávce (možností je využití objektu býv. LDN
v Zastávce, příp. internátu býv. učiliště v Rosicích)
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo Návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro správní
obvod MěÚ Rosice
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 7/12/10 bylo schváleno
8. Různé
ZM projednalo a schválilo uzavření Mandátní smlouvy na výkon autorského dozoru investora
při realizaci akce Sběrný dvůr Zbýšov-Majrov, který bude zajišťovat a. s. Vodohospodářský
rozvoj a výstavba Brno. Cena prací 206 400 Kč vč. DPH.
Starosta informoval o uzavření smlouvy na likvidaci komunálního odpadu v roce 2011 mezi
Městem Zbýšovem a spol. s r. o. KTS Ekologie Zastávka.
ZM bere na vědomí Rozpočet Mikroregionu Kahan na rok 2011. Příjmy i výdaje pro rok 2011
jsou plánovány ve výši 2 204 700 Kč a upřesněný Rozpočtový výhled města na období 20112013, v němž jsou podrobněji rozepsány dlouhodobé závazky a pohledávky města.
Pan Vladimír Čapka, velitel ZJ SDH Zbýšov osobně požádal zastupitelstvo města o
maximálně možnou finanční podporu hasičů při přípravě rozpočtu 2011, jelikož se jim
nedostávají prostředky na obnovu požární techniky. Minimální částka, která zajistí provoz
(bez obnovy vybavení), činí 600 000 Kč.
Martina Švancarová předložila písemný Plán akcí na rok 2011 včetně finančních potřeb.
Částka na MKC v rozpočtu 2011 obsahuje rezervu na zajištění samostatného vytápění prostor
MKC a MK. V této souvislosti vyslovila požadavky na vybavení sálu jednotnými skříněmi
pro zájmové organizace, které zde působí a nárokují si úložné prostory a pořízení WIFI
připojení.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- uzavření Mandátní smlouvy na výkon autorského dozoru investora při realizaci akce
Sběrný dvůr Zbýšov-Majrov, který bude zajišťovat a. s. VRV Brno. Cena prací 206 400 Kč
vč. DPH.
vzalo na vědomí

- informaci o uzavření smlouvy na likvidaci komunálního odpadu v roce 2011 mezi Městem
Zbýšovem a spol. s r. o. KTS Ekologie Zastávka.
- Rozpočet Mikroregionu Kahan na rok 2011. Příjmy i výdaje pro rok 2011 jsou plánovány
ve výši 2 204 700 Kč
- upřesněný Rozpočtový výhled města na období 2011-2013
- žádost SDH Zbýšov o maximálně možnou finanční podporu hasičů při přípravě rozpočtu
2011, prostředky jsou nutné na obnovu požární techniky
- Plán akcí MKC na rok 2011 včetně finančních potřeb a požadavky na dovybavení sálu
MKC
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 8/12/10 bylo schváleno
Starosta popřál členům ZM všechno dobré v roce 2011 a ukončil zasedání Zastupitelstva města
Zbýšova ve 20,15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 29. 12. 2010
Zapisovatelka:
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................
Starosta:

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

