Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 19.11.2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Informace o konání 9. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně
tak na elektronické úřední desce, od 06.11. Jednání bylo přítomno 15 členů zastupitelstva (viz
prezenční listina), zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Ing. Horák a pan Dalibor Chatrný, vyhotovením
zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a je
k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti. Usnesení 5/8/2012/ZM bylo naplněno účastí starosty
města a dalších tří členů ZM na VH Honebního společenstva Zbýšov dne 26.10.2012. O pronájem
honitby projevilo kromě Mysliveckého sdružení Háje zájem i o. s. BROLLE, které za pronájem
nabídlo částku 100 600 Kč ročně. Jelikož žádný z uchazečů nezískal potřebný počet hlasů majitelů
pozemků, nepodařilo se honitbu na dalších 10 let pronajmout, stávající smlouva skončí 31.03.2013.
Záměry prodeje obecních pozemků, schválené v bodě 6 zápisu, byly zveřejněny. Podmínky prodeje
budou předmětem projednání v ZM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Ing. Leoše Horáka a
pana Dalibora Chatrného, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 8/2012 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/9/12/ZM bylo schváleno
1. B Schválení programu
Návrh programu byl uveden na pozvánkách, zaslaných členům ZM a v informaci zveřejněné
v zákonem stanoveném termínu na úředních deskách. Program byl bez připomínek schválen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje následující program 8. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 05.11.2012
3. Hospodaření města za 1-10/2012
4. Projednání a schválení DRO č. 4/2012
5. Příprava návrhu rozpočtu pro rok 2013
6. Hospodaření a majetkem města - prodej pozemků
7. Informace o investičních akcích města
8. Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
program 9. zasedání ZM

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/9/12/ZM bylo schváleno
2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 05.11.2012
Rada města Zbýšova vzala na vědomí písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až říjen a o
zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.10.2012, který činí 12 348 818,03 Kč a
doporučila ZM ke schválení DRO č. 4/2012.
Dále RM projednala a bez připomínek schválila program zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne
19.11.2012.
Rada města měla k dispozici první verzi návrhu rozpočtu města Zbýšova pro rok 2013, která byla po
paragrafech projednána a připomínkována a byla včetně zapracovaných úprav rozeslána s pozvánkou
na 9. zasedání členům ZM.
Rada města Zbýšova projednala a schválila Plán schůzí Rady města Zbýšova a Plán zasedání
Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2013 a vzala na vědomí informaci starosty o realizaci a přípravě
investičních akcí města a o výsledku výběrového řízení na dodavatele mechanizace pro čištění města
(podrobně v bodě 7 Zápisu).
Po prvotních problémech v přípravě řešení havarijní situace kanalizace ze čtvrti Sička se podařilo najít
schůdné řešení pro vedení trasy, využít soukromé pozemky občanů Zbýšova a vyhnout se parcelám
firmy Kepák s. r. o. Náklady stavby činí 460 498 Kč + DPH, trasa je v délce 52 bm ve svahu, kde bude
muset být výkop proveden ručně. Rada města rozhodla, že práce zajistí neodkladně Stavební a
obchodní firma Miloš Ryšavý, Vémyslice, s. r. o. Součástí přípravy stavby je uzavření Smlouvy o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uložení kanalizačního potrubí na parcelách č. 721 a
707/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v majetku paní D. T., Zbýšov. RM schválila uzavření smlouvy a výši
jednorázového vyrovnání.
Rada města vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání, které podali:
S. K., Zbýšov, V. J., Zbýšov, D. S., Zbýšov, G. S., Zbýšov, J. T., Zbýšov.
RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor v suterénu nájemního domu pro seniory na Majrově
636 – velikost 2 x 24 m2 a 20 m2.
Rada města Zbýšova rozhodla o poskytnutí, resp. neposkytnutí VFP žadatelům.
Starosta informoval RM i ZM o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města Zbýšova za období
1-9/2012, provedeného KÚ JmK ve dnech 22. a 23.10.
RM schválila darovací smlouvu mezi Městem Zbýšovem a ČEZ, a. s., na základě které obdrží TJ
Baník Zbýšov dvě bezpečnostní branky a uzavření smlouvy mezi Městem Zbýšovem a KTS Ekologie,
s. r. o. Zastávka o svozu a likvidaci komunálního odpadu na rok 2013. Ceny služeb zůstávají v úrovni
cen, platných v letošním roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 5. 11. 2012
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/9/12/ZM bylo schváleno
3. Hospodaření města za 1-10/2012
Vedoucí finančního odboru zpracovala písemnou informaci o stavu finančních prostředků na účtech
města a plnění rozpočtu za leden až říjen 2012 - předpokládané příjmy 40 315 tis. Kč jsou naplněny na
115,2 % (46 432 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 42 555 tis. Kč jsou čerpány na 109,8 % (46 720
tis. Kč). Příjem z daní, poplatků a dotací činí 38 512 tis. Kč, což je 128,4 % ročního objemu. Zůstatek
finančních prostředků na účtech města k 31.10.2012 činí 12 348 818,03 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až říjen 2012 a o zůstatku finančních prostředků na
účtech města k 31.10.2012, který činí 12 348 818,03 Kč

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/9/12/ZM bylo schváleno
4. Projednání a schválení DRO č. 4/2012
ZM projednalo na základě podnětu FO MěÚ návrh DRO č. 4/2012, zahrnující zejména zvýšení příjmů
v § Daně, poplatky, dotace o částku 1 500 tis. Kč, výdajů na § 3113 ZŠ o 100 tis. Kč zejm. na platby
za energie, vodné, nákup koksu apod., § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (zálohy na energie a
revize) o 100 tis. Kč, § 5512 SDH o 150 tis. Kč na nákup novějšího vozidla (částečně pokryje zisk
z prodeje stávajícího auta zn. AVIA). DRO č. 4/2012 bylo členy zastupitelstva města jednomyslně
schváleno – příjmy se navyšují o 1 500 tis. Kč, výdaje o 410 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
DRO č. 4/2012
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/9/12/ZM bylo schváleno
5. Příprava návrhu rozpočtu pro rok 2013
Vedení města zpracovalo první verzi návrhu rozpočtu města Zbýšova pro rok 2013, která byla po
paragrafech projednána a připomínkována v radě města a včetně zapracovaných úprav byla rozeslána
s pozvánkou na 9. zasedání členům ZM. Je snahou, aby byl rozpočet města schválen v tomto roce, aby
se město vyhnulo rozpočtovému provizoriu. První znění návrhu rozpočtu je přílohou tohoto zápisu a
počítá s příjmy ve výši 63 257 000 Kč, s výdaji 64 215 000 Kč, deficit by činil 958 000 Kč. V diskuzi
vyjádřilo ZM požadavek samostatného sledování příjmů a výdajů v § 3619 Bytový dům pro seniory
(nezačleňovat do BH) a zařazení akcí Oprava místní komunikace Pod rybníkem v případě, že se bude
dostávat financí – předpokládané náklady by činily 2 – 2,5 mil. Kč a Kanalizace ve čtvrti Anenské.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2013, který počítá s příjmy ve výši 63 257 000 Kč, s výdaji
64 215 000 Kč, deficit by činil 958 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5/9/12/ZM bylo schváleno
6. Hospodaření a majetkem města - prodej pozemků
V rámci majetkoprávního vypořádání parcel, které jsou zabrány buď odvalem na Sičce nebo areálem
stadionu TJ Baník Zbýšov, nabízí majitel pozemků DIAMO Dolní Rožínka odprodej parcely č. 1542/8
o výměře 8 m2 u stadionu a parcely č. 983 o výměře 283 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan za cenu 7 000
Kč (cena je tudíž cca 24 Kč/m2). ZM souhlasí s odkoupením uvedených pozemků za nabízenou cenu.
ZM projednalo a schválilo na svém 8. zasedání záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/58 o výměře 22
m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek pod garáží) - nabyvateli pozemku jsou manželé B., Zbýšov,
prodejní cena činí 6 600 Kč a záměr prodeje obecních pozemků na Dolině parc. č. 1019/3 o výměře
349 m2 a 1019/4 o výměře 260 m2, oba v k. ú. Zbýšov u Oslavan – kupující je P. K., Zbýšov –
jednotková prodejní cena činí 20 Kč/m2. ZM rovněž projednalo a schválilo odkoupení pozemků parc.
č. 1018/7 o výměře 99 m2 a 1618/19 o výměře 306 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, t. j. celkem 405 m2 za
cenu 20 Kč/m2 od P. K. do majetku města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- odkoupení parcely č.1542/8 o výměře 8 m2 u stadionu a parcely č. 983 o výměře 283 m2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan za cenu 7 000 Kč od s. p. DIAMO Dolní Rožínka v rámci majetkoprávního
vypořádání parcel, které jsou zabrány buď odvalem na Sičce nebo zabrány areálem stadionu TJ
Baník Zbýšov

- prodej a prodejní cenu pozemku parc. č. 1598/58 o výměře 22 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
kupující manž. B., Zbýšov, cena 6 600 Kč
- prodej a prodejní cenu obecních pozemků na Dolině parc. č. 1019/3 o výměře 349 m2 a 1019/4
o výměře 260 m2, oba v k. ú. Zbýšov u Oslavan – kupující P. K., Zbýšov, prodejní cena 20 Kč/m 2
- odkoupení pozemků parc. č. 1018/7 o výměře 99 m2 a 1618/19 o výměře 306 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, t. j. celkem 405 m2 za cenu 20 Kč/m2 od P. K. do majetku města
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 6/9/12/ZM bylo schváleno
7. Informace o investičních akcích města
Dne 28.11. se bude konat letošní poslední kontrolní den akce Modernizace a intenzifikace ČOV.
Z ceny díla je vyfakturována zhruba jedna čtvrtina, opoždˇuje se dodávka a montáž technologie.
Prostředky z dotace SF ŽP jsou poskytovány průběžně.
Areál sběrného dvora na Majrově byl vybaven kamerovým systémem, napojeným na pult
centralizované ochrany. Instalaci zajistila firma Morávek Elektro Team s. r. o. Systém bude
zprovozněn po registraci Města Zbýšova jako zpracovatele osobních údajů získávaných při
provozování kamerového systému Úřadem pro ochranu osobních údajů Praha.
Byla provedena výměna oken ve zdravotním středisku a zbytku oken v nájemním domě Na Láně 53 za
plastová – dodávku zajistil Ivaplast Ivančice. U firmy Ivaplast Ivančice je objednána dodávka oken
pro výměnu ve dvorním traktu budovy radnice.
Byly provedeny úpravy interieru MKC na Jiráskově ulici a to montáží okenních žaluzií a vytvořením
odděleného prostoru ze sádrokartonových panelů v jednom ze sálů MKC.
Ve fázi realizace je demolice domu na Masarykově ulici.
S využitím dotace byla realizována další část úprav interieru těžní věže Simson. Práce v hodnotě 216
tis. Kč provedla firma Miloš Ryšavý s. r. o. Vémyslice.
Starosta informoval o výsledku výběrového řízení na dodavatele mechanizačního prostředku –
zametacího vozu pro čištění města, které se konalo 1. 11. Byla vybrána firma Agro Trnava, cena
dodávky je 2 560 tis. Kč + DPH, záruka v délce 36 měsíců. Smlouva na dodávku bude podepsána po
schválení SF ŽP, s jehož příspěvkem bude mechanizace pořízena. ZM výběr dodavatele schválilo.
Po prvotních problémech v přípravě řešení havarijní situace kanalizace ze čtvrti Sička se podařilo najít
schůdné řešení pro vedení trasy, využít soukromé pozemky občanů Zbýšova a vyhnout se parcelám
firmy Kepák s. r. o. Náklady stavby činí 460 498 Kč + DPH, trasa a je v délce 52 bm ve svahu, kde
bude muset být výkop proveden ručně. Rada města rozhodla, že práce zajistí neodkladně Stavební a
obchodní firma Miloš Ryšavý, Vémyslice, s. r. o. Součástí příprav stavby je uzavření Smlouvy o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na uložení kanalizačního potrubí na parcelách č. 721 a
707/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v majetku paní D. T. Zbýšov. ZM pověřilo starostu projednáním
podmínek pro uzavření smlouvy a výše jednorázového vyrovnání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města
pověřilo
- starostu jednáním o podmínkách Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na uložení kanalizačního potrubí na parcelách č. 721 a 707/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
schválilo
- výběr dodavatele mechanizace pořízené v rámci výběrového řízení s názvem Snížení imisní zátěže
z dopravy ve městě Zbýšově dle protokolu z otevírání obálek ze dne 1. 11. 2012 – dodavatelem
bude firma Agro Trnava s. r. o.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7/9/12/ZM bylo schváleno
8. Různé
Starosta předal přítomným členům ZM pozvánku na VH SVaK Zbýšov – Zakřany, která se
uskuteční dne 12.12.2012 od 17 hodin ve Zbýšově. Na programu je m. j. informace o hospodaření

Vodárny Zbýšov za období leden až listopad a o cenách služeb po 1. lednu 2013 a schválení rozpočtu
pro rok 2013.
Starosta informoval o stavu správního řízení, vedeného MěÚ Zbýšov na základě žádosti společnosti TMobile o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby základnové stanice radiotelefonní sítě
GSM T-Mobile. Jednání se konalo dne 6.11. na MěÚ Zbýšov, strany T-Mobile a Město Zbýšov se
nedohodly na podmínkách realizace, ze strany investora hrozí soudní spor o náhradu škody. T-Mobile
hledá náhradní řešení situace.
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazků, ve znění pozdějších předpisů, je nařízeno provedení inventarizace majetku a závazků
města Zbýšova k 31.12.2012. Za provedení inventarizace a dodržení příslušných ustanovení zákonů,
vyhlášek a směrnic, odpovídají předsedové IK. Zastupitelé města, kteří jsou členy IK, byli proškoleni
o platné legislativě, termínech a postupu inventarizace. Podklady k provedení inventur jsou k dispozici
v kanceláři správy majetku od 26.11., inventarizaci je třeba ukončit k 28.12.2012.
Členové ZM byli v předstihu informováni o akcích města a MKC v závěru roku 2012 – 30. 12. v 17
hodin se v kostele sv. Martina koná Vánoční koncert duchovní hudby, 1. 1. 2013 tradiční ohňostroj
před radnicí.
Vedoucí MKC Martina Švancarová předložila Plán kulturních akcí města na rok 2013 a pozvala
přítomné na další ročník pěvecké soutěže Zbýšovský kos do kina Horník dne 25.11.
Starosta tlumočil poděkování pana Kamila Horkého za podporu při propagaci města, na které se jeho
firma spolupodílí. Propagační spot “Vítejte ve Zbýšově” byl oceněn III. místem na 19. Národním
filmovém festivalu turistických filmů TOUR REGION FILM v kategorii reklamních spotů.
Členka školské rady za Město Zbýšov Martina Švancarová informovala o dvou jednáních tohoto
orgánu 13. 6. a 17.10. – školská rada projednala zápis ze šetření ČŠI, zhodnotila úspěšné zapojení
města a školy do olympiády škol obcí Mikroregionu Kahan a činnost ZŠ ve školním roce 2011/2012.
Vedení MŠ Zbýšov uspořádalo dne 16.11. oslavy 50. výročí otevření budovy školy na Školní ulici,
kam byli pozváni představitelé města, bývalí zaměstnanci a na Den otevřených dveří i široká
veřejnost.
Zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas se zapojením Města Zbýšova do procesu komunitního
plánování, který bude probíhat v obcích správního obvodu MěÚ Rosice v roce 2013-2014.
Výsledkem tohoto procesu bude zpracování a schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb (Komunitního plánu) pro roky 2015-2019.
Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 10. 9. 2012 vzalo na vědomí informaci manažera
Mikroregionu Kahan Ing. Bohanese o přípravě založení, poslání a záměrech občanského sdružení
MAS Brána Brněnska a schválilo poskytnutí katastrálního území obce Zbýšova u Oslavan pro
působnost místní akční skupiny Brána Brněnska. Usnesení 6/7/12/ZM ze dne 10. 9. se doplňuje takto:
Město Zbýšov souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o. s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- termín konání a program VH SVaK Zbýšov – Zakřany dne 12.12.2012
- informaci o stavu správního řízení, vedeného MěÚ Zbýšov na základě žádosti společnosti TMobile
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby základnové stanice radiotelefonní sítě GSM
T-Mobile
- povinnost provedení inventarizace majetku a závazků města Zbýšova k 31.12.2012 a zapojení
členů ZM do IK
- Plán kulturních akcí Městského kulturního centra Zbýšov na rok 2013
- termíny kulturních akcí města v závěru roku 2012 - 25. 11. Zbýšovský kos
30.12. Vánoční koncert
a na začátku r. 2013
01. 01. 2013 Novoroční ohňostroj
- informaci o umístění propagačního spotu “Vítejte ve Zbýšově” na III. místě na 19. Národním
filmovém festivalu turistických filmů TOUR REGION FILM v kategorii reklamních spotů
a poděkování jeho autora pana Kamila Horkého za podporu při propagaci města

- informaci o výsledku jednání školské rady
- informaci o oslavách 50. výročí otevření budovy MŠ na Školní ulici
vyjádřilo
- souhlas se zapojením Města Zbýšova do procesu komunitního plánování, který bude probíhat
v obcích správního obvodu MěÚ Rosice v roce 2013-2014. Výsledkem tohoto procesu bude
zpracování a schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (Komunitního plánu) pro
roky 2015-2019
doplnilo
usnesení 6/7/12/ZM ze dne 10. 9. takto: Město Zbýšov souhlasí s vytvořením Integrovaného
strategického plánu MAS Brána Brněnska, o. s.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0,
Usnesení č. 8/9/12/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova v 19,30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 27.11.2012
Zapisovatelka:

Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Starosta:

