Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo m ěsta Zbýšova
Zápis
o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Zasedání ZM bylo svoláno dne 16. 11. 2011, informace o jeho konání byla zve řejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký, který konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) a zastupitelstvo
města je usnášeníschopné.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Miloslav Liška a Martina Švancarová, vyhotovením
zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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 z 9. zasedání ZM, konaného dne 24. 10.
2011, byly splněny – byly uzavřeny smlouvy o prodeji obecních pozemků, schváleném v usnesení
k bodu 5/9/11. O usnesení, týkajícím se převodu Penzionu ve Zbýšově, Majrov 636, byl
prostřednictvím JUDr. Jany Šildbergerové, koordinátorky komunitního plánování MěÚ Rosice,
informován KÚ Jihomoravského kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova paní Martinu
Švancarovou a Mgr. Miloslava Lišku, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 9. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/10/11 bylo schváleno
1. B Schválení programu
Starosta požádal o doplnění návrhu programu uvedeného na pozvánkách, zaslaných členům ZM
a v informaci, zveřejněné na úředních deskách, v bodu 3 o projednání a schválení DRO. Program byl
včetně úpravy jednomyslně schválen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
s c h v a l u j e následující program 10. zasedání:
1) Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2) Informace ze schůze RM dne 14. 11. 2011
3) Plnění rozpočtu města za 1 - 10/2011, projednání a schválení DRO
4) Projednání a schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- rozdělení pravomocí starosty, RM a ZM
5) Schválení plánu zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2012
6) Informace o investičních akcích
7) Prodej pozemků
8) Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
program 10. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 1B/10/11 bylo schváleno
2. Informace ze schůze rady města dne 14. 11. 2011
Rada města přijala dne 14. 11. k bodům jednání Hospodaření s majetkem města a Různé následující
usnesení:
RM vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání a o rozšíření bytu,
rozhodla o řešení situace dlužníků nájemného, projednala a schválila pronájem části parcely č. 201/1
v k. ú. Zbýšov u Oslavan M. S., Zbýšov, za cenu 200 Kč/rok, projednala a schválila záměr pronájmu
pozemku obce (zahrady) na parc. č. 220/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Rada města projednala a doporučila ZM ke schválení Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Městem Zbýšovem a E.ON Distribuce, a. s., týkající se stavby Zbýšov-Sička,
kabel NN, Musilová R. a stavby elektrické přípojky Zbýšov, Nová čtvrť, přípojka NN p. C.
a výši jednorázových úplat a záměr směny pozemků mezi městem a soukromým vlastníkem (více bod
7).
Rada města rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory oddílu aerobiku Zbýšov 4 000 Kč a Fondu
ohrožených dětí 500 Kč.
RM schválila bez připomínek program 10. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 28. 11. 2011
a rozhodla o poskytnutí finančního daru členům zastupitelstva města v navržené výši.
Rada města vzala na vědomí Plán schůzí rady města na rok 2012 a Plán zasedání zastupitelstva města
na rok 2012, informaci starosty o stavu vyřizování zavážení bývalého lomu na Výhoně (řeší se
sjednocení výměr pozemků více vlastníků pro uskutečnění jejich směny), informaci starosty o
uzavření smlouvy na propagaci města v Brně firmou Městské orientační a reklamní systémy, termíny
dalších jednání RM, ZM a VH SVaK, informaci starosty o hospodaření KTS Ekologie Zastávka, spol.
s r. o., informaci JE Dukovany o distribuci kalendářů a informaci o výši příspěvku do DSO
Mikroregion Kahan na rok 2012 – 40 Kč/občana. Rada města schválila odměnu 10 000 Kč správci
obecních lesů panu V. K. za celoroční práci a Spisový a skartační řád MěÚ Zbýšov aktualizovaný o
zavedenou elektronickou spisovou službu. RM pověřila starostu města k podpisu smlouvy s KTS
Ekologie, s. r. o. Zastávka o zajištění likvidace komunálního odpadu ve městě Zbýšově na rok 2012.
Kromě uvedeného projednávala rada města i problematiku, řešenou v bodech 3 až 6 dnešního zasedání
ZM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 14. 11. 2011
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/10/11 bylo schváleno
3. Plnění rozpočtu města a stav účtů za období 1-10/2011, projednání a schválení DRO
Členové ZM mají k dispozici písemnou informaci FO MěÚ o plnění rozpočtu města za leden až říjen
2011 a o stavu účtů za uvedené období. Vyplývá z ní, že na účtech města je k 31. 10. 2011 stav
11 215 392,28 Kč. Předpokládané roční příjmy 38 950 000 Kč jsou naplněny z 93,3 % - 36 340 tis.
Kč. Plánované roční výdaje 38 950 000 Kč jsou čerpány na 84,2 % (32 785 tis. Kč). Paragraf Daně,
poplatky, dotace je plněn za 1-10/2011 na 94,8 % (z rozpočtovaných 30 mil. Kč bylo přijato 28 427 tis.
Kč).
Starosta předložil na základě podnětu vedoucí finančního odboru MěÚ návrh DRO č. 6/2011,
zahrnující zvýšení příjmů z daní a dotaci na činnost SDH- zvýšení příjmů celkem 2 580 400 tis. Kč,
zvýšení výdajů o částku 467 400 tis. Kč – ZŠ + 200 tis. Kč, veřejné osvětlení + 150 tis. Kč, SDH + 60
tis. Kč, dále dotace ÚP, městská policie, ČOV. Po zodpovězení dotazů k některým uváděným
položkám zastupitelstvo města DRO č. 6/2011 schválilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města za období
1 – 10/2011, který činí 11 215 392,28 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až říjen 2011
schvaluje

- dodatečné rozpočtové opatření č. 6/2011
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/10/11 bylo schváleno
4. Projednání návrhu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
rozdělení pravomocí starosty, RM a ZM
Na základě požadavku upravit finanční hranici hodnoty veřejných zakázek, o kterých bude rozhodovat
zastupitelstvo města, který uplatnil při zasedání ZM dne 24. 10. t. r. pan Dalibor Chatrn ý, byl
zpracován návrh Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Veřejnými zakázkami malého rozsahu jsou
~ v případě dodávek a služeb do hodnoty 2 000 000,- Kč bez DPH
~ v případě stavebních prací do hodnoty 6 000 000,- Kč bez DPH
RM schválila směrnicí závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek a stanovila hodnoty, v rámci
kterých je o zadávání oprávněn rozhodovat
starosta města
- do 100 000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. 200 000,- Kč bez
DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce (v případě nastalé nebo hrozící havarijní situace
se limit zvyšuje na 500 000 Kč)
- rada města je oprávněna rozhodovat o veřejných zakázkách v hodnotě od 100 00l,- Kč bez DPH do
800 000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. od 200 00l,- Kč bez
DPH do 800 000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce
- o veřejných zakázkách nad uvedené limity rozhoduje ZM
Písemný návrh směrnice měli členové ZM k dispozici, žádné protinávrhy k projednání a hlasování
nebyly vezneseny. Po diskusi se projednání návrhu směrnice odsunulo na zasedání ZM v roce 2012.
Na doporučení Ing. Horáka bude jako podklad pro další jednání k této problematice zpracován přehled
realizovaných investic za uplynulé čtyři roky v členění 200 až 800 tis. Kč a nad 800 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
návrh Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a její projednání přeložilo na rok
2012
Hlasování: pro 14 – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 4/10/11 bylo schváleno
5. Schválení plánu zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2012
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2012, který počítá s konáním 10 schůzí, byl bez
připomínek schválen a je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2012
Hlasování: pro 14 – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 5/10/11 bylo schváleno
6. Informace o investičních akcích
Bylo dokončeno pořízení samostatného vytápění MK a MKC na Jiráskově ulici.
Byla dokončena oprava chodníku na Majrově a k PAMIRu, nový chodník kolem ZŠ na ul. J. A.
Komenského bude realizován zřejmě až v r. 2012.
Je zadána výroba oken do ZŠ I, do MKC a do školní jídelny.
Byly realizovány vnitřní omítky, dozdění okenních oblouků a vyklizení zděné části těžní věže Simson
s využitím finančního příspěvku MK ČR ve výši 200 000 Kč. Práce v celkové hodnotě cca 243 tis. Kč
(vč. DPH) byly provedeny firmou M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice. Daniel Morávek projevil zájem o
prohlídku těžní věže, která je možná kdykoliv po dohodě termínu.

Na základě výsledku jednání vedení města s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
bude do fondu lesní půdy vrácena část prostoru na Majrově, proto započalo zalesnění pozemků
určenými dřevinami.
Město má objednáno nové vozidlo značky Škoda v hodnotě cca 235 tis. Kč pro potřeby městské
policie.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci starosty o ukončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Hlasování: pro 14 – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 6/10/11 bylo schváleno
7. Prodej pozemků
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Zbýšovem a
E.ON Distribuce, a. s. ,
- týkající se stavby Zbýšov-Sička, kabel NN, M. R. – umístění nového kabelového vedení NN na části
pozemku parc. č. PK 2886 v k. ú. Zbýšov u Oslavan. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
úplatu 2 400 Kč + DPH
- týkající se stavby elektrické přípojky Zbýšov, Nová čtvrť, přípojka NN p. C.- umístění nového
kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou úplatu 1 000 Kč + DPH
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, záměr výměny pozemků mezi Městem Zbýšovem (výměra 102 m2) a soukromým
vlastníkem (výměra cca 180 m2 na Dolině).
ZM schvaluje v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
záměr prodeje části pozemku parc. č. 753 ve čtvrti Sička v k. ú. Zbýšov u Oslavan a části pozemku
parc. č. 786/1 o výměře cca 50 m2 v téže lokalitě (14 - 0 - 0) a zamítlo záměr prodeje parcely č. 786/1
ve čtvrti Sička v k. ú. Zbýšov u Oslavan (14 – 0 -0).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a s chválilo
- Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Zbýšovem a E.ON
Distribuce, a. s., týkající se stavby Zbýšov, Sička, kabel NN – umístění nového kabelového vedení
NN na části pozemku parc. č. PK 2886 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a stavby elektrické přípojky Zbýšov,
Nová čtvrť, přípojka NN - umístění nového kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 3/1
v k. ú. Zbýšov u Oslavan a výši úplat
- v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
záměr výměny pozemků mezi Městem Zbýšovem a soukromým vlastníkem
záměr prodeje části pozemku parc. č. 753 ve čtvrti Sička v k. ú. Zbýšov u Oslavan a části pozemku
parc. č. 786/1 o výměře cca 50 m2 v téže lokalitě
projednalo a z amítlo
záměr prodeje parcely č. 786/1 ve čtvrti Sička v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/10/11 bylo schváleno
8. Rúzné
Zastupitelstvo města schválilo jednomyslně znění OZV města Zbýšova č. 3/2011, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Zbýšově a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů.
Starosta informoval o dokončení městského informačního systému, který dodala a nainstalovala firma
HICON.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a s chválilo

znění OZV města Zbýšova č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě Zbýšově a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
vzalo na vědomí
informaci starosty o dokončení městského informačního systému
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/10/11 bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Zbýšova
v 19,10 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 6. 12. 2011
Zapisovatelka:
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Starosta:

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

