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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis

!

o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 31.03.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

!1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele, kontrola úkolů z předchozího zasedání ZM

(technický bod)
Informace o konání 3. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně
tak na elektronické úřední desce, od 19.03. Jednání bylo přítomno 15 členů zastupitelstva (viz
prezenční listina), zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Martina Švancarová a pan Pavel Štěpánek,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Kontrola plnění úkolů z 2. zasedání ZM dne 24.02.2014
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Zbýšova byla připravena k podpisu
- smlouva s E.ON Distribuce ČR na prodej obecní parcely č. 1510/13 o výměře 16,5 m2 za cenu
700 Kč/m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, na které bude vybudována nová trafostanice pro Majrov
- smlouva s paní J. R., Zbýšov, o odkoupení části parcely č. 2521 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře
150 m2 za cenu 50 Kč/m2
a písemně pozastavena žádost, adresovaná Státnímu pozemkovému úřadu, vlastníkovi parcely č. 181
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o úplatný převod tohoto zemědělského pozemku do majetku obce a
zaslán nový požadavek na převod bezúplatný a to za základě § 7 odst. 1 písm. d) z. č. 503/2012 Sb. o
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (pozemek ve školní zahradě
k využití pro záměr stavby sportovního zařízení).
Po potvrzení ZM bude RÚŽ, o. p. s., Zbýšov, poskytnut příspěvek na činnost v roce 2014 ve výši
90 tis. Kč.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
za ověřovatele zápisu o průběhu 3/2014 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Martinu
Švancarovou a Pavla Štěpánka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 2/2014 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/3/2014/ZM bylo schváleno

!1. B Schválení programu

Návrh programu byl součástí písemných pozvánek, zaslaných členům ZM a informace o konání
zasedání ZM zveřejněné v zákonem stanoveném termínu na úředních deskách. Program byl
přítomnými členy ZM schválen bez připomínek. Bod 3 byl doplněn o projednání DRO č. 1/2014.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
s c h v a l u j e následující program 3. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Informace z jednání Rady města Zbýšova ze dne 17. 3. 2014
3. Hospodaření města za 1-2/2014, stavy účtů, schválení DRO č. 1/2014, účast zástupce ČS
(nabídka uložení volných finančních prostředků)
4. Schválení přísedících soudců u Okresního soudu Brno-venkov na funkční období 2014 - 2018
5. Informace o investičních akcích města (připravenost, termíny realizace)
6. Hospodaření s majetkem města (záměry, prodeje pozemků)

7. Žádosti o VFP
8. Různé
schválilo
program 3. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/3/2014/ZM bylo schváleno

!2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 17.03.2014

Rada města Zbýšova schválila program 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 31.03.2014,
vzala na vědomí informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních
akcích města a písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 28.02.2014 a čerpání rozpočtu za leden a únor 2014.
Rada města Zbýšova rozhodla o obsazení bytů v nájemním domě na Majrově 636 a bytu na ul. J. A.
Komenského, projednala a schválila pronájem prostor o ploše 44 m2 v suterénu objektu zdravotního
střediska P. H. – fotoatelier za jednotkovou cenu 300 Kč/m2/rok, pronájem parcely č. 518 ve čtvrti
Padělky v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 60 m2 D. M., Zbýšov a pronájem parcely č. 1334/1 o
výměře 112 m2 na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan, paní A. N., Zbýšov; cena pronájmu je v obou
případech 5 Kč/m2/rok. RM schválila záměr pronájmu části pozemku na Láně, parc. č. 1334/1 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan o ploše 120 m2, vzala na vědomí doručenou písemnou výpověď Bc. J. N., Zbýšov,
pronájmu nebytových prostor na pozemku parc. č. 898/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan ke dni 31.03.2014 a
rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu uvedeného nebytového prostoru.
Dále vzala RM na vědomí výši dlužného nájemného za období do února 2014, která činí 816 000 Kč,
rozhodla o výši 50% podílu města na nákladech služeb poskytovaných v domě na Majrově 636 v r.
2013 a doporučila úpravu záloh za nájemné a služby tak, aby se snížila výše přeplatků, jelikož jejich
vyšší částka ovlivňuje roční rozpočet města v § Bytové hospodářství

!Usnesením č. 7/3/2014/RM vyhlásila Rada města Zbýšova konkurz na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy, p. o., Zbýšov s předpokládaným nástupem 01.08.2013
RM pověřila starostu, aby
- požádal Krajský úřad JmK, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich
zástupce za člena konkurzní komise
- požádal ředitele Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka o souhlas se svým
jmenováním za člena konkurzní komise
- vyzval ředitele Základní školy, p. o. Zbýšov, aby zorganizoval volbu zástupce z řad
pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložil ji zřizovateli zápisem o volbě

!Rada města rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory 3 000 Kč klubu malé kopané na Turnaj
o velikonočního beránka a zamítla poskytnutí příspěvku na ozdravný pobyt členů MO zdravotně
postižených občanů.

!V bodě 9. Různé vzala Rada města Zbýšova na vědomí

- informaci o zvyšujícím se počtu dětí, kterým byl doporučen odklad nástupu školní docházky;
zřízení tzv. nultého ročníku základní školy je v našich podmínkách nereálné
- kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy
- informaci o přísedících k Okresnímu soudu Brno -venkov na období 2014 až 2018
- informaci starosty o účasti hostů na zasedání ZM dne 31.03. - zástupce ČS, a. s., seznámí členy
ZM s nabídkou uložení volných prostředků města, RNDr. Petr Pospíšil přednese vizi dalšího
možného společného fungování mládežnických fotbalových oddílů Zbýšova a Zastávky
- dohodu mezi městem a Úřadem práce Brno-venkov, která umožní zaměstnat 3 osoby na VPP
- požadavek mladých občanů z Anenské na rozšíření dětského hřiště a úpravu terénu v jeho
okolí
- informaci starosty o výsledku auditu hospodaření KTS Ekologie s. r. o. a schválení
závěrečného účtu této organizace
- informaci starosty o záměru pořídit do nájemních bytů vodoměry s dálkovým odečtem – po
vyhodnocení nabídek bude rozhodnuto o postupu instalace
a schválila
- podepsání darovací smlouvy, na základě které poskytnou Lesy České republiky městu částku
20 000 Kč na rozšíření dětského hřiště ve čtvrti Sička

- podmínky konání akce Vítání léta, kterou pořádá Vlastivědný spolek R-O, pobočka Zbýšov,
v rekonstruované cihelně dne 28. června
- převedení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Zbýšov, p. o., za loňský rok
ve výši 77 692,03 Kč do rezervního fondu a způsob jeho využití
- finanční podporu dojíždění T. S. s dcerou do specielní školy do Ivančic

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 3. schůze rady města dne 17.03.2014
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/3/2014/ZM bylo schváleno

!

3. Hospodaření města za 1-2/2014, stavy účtů, schválení DRO č. 1/2014, účast zástupce ČS
(nabídka uložení volných finančních prostředků)
Z písemných podkladů předaných členům RM vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že na
účtech města je ke dni 28.02.2014 stav 17 936 634,49 Kč. Příjmy, předpokládané v roce 2014 ve výši
52 445 tis. Kč, jsou za první dva měsíce roku naplněny na 17,5 % (9 162 tis. Kč), z toho paragraf
Daně, poplatky, dotace, je plněn na 19,4 %. Z plánovaných ročních výdajů 56 890 tis. Kč bylo za
leden a únor vyčerpáno 9 822 tis. Kč, což je 17,3 %.
Vedoucí FO připravila návrh dodatečného rozpočtového opatření č. 1/2014 – zvýšení příjmů o 872,8
tis. Kč, z toho zejm. DPPO město 754 tis. Kč a výdajů o částku 1 454,4 Kč, v tom hlavně DPPO město
1 380 tis. Kč. ZM DRO č. 1/2014 jednomyslně schválilo.
Zástupce České spořitelny se z osobních důvodů omluvil z jednání ZM; členové ZM rozhodnou
o uložení volných finančních prostředků města na základě srovnávací tabulky nabídek tří peněžních
ústavů, jejíž zpracování si vyžádali.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- aktuální informaci o stavu finančních prostředků na účtech města ke dni 28.02.2014, který činí
17 936 634,49 Kč a o plnění rozpočtu města za leden a únor 2014
schválilo
- DRO č. 1/2014
požaduje
- pro rozhodnutí ZM o uložení volných finančních prostředků města srovnání podmínek, které
nabízejí jednotlivé finanční ústavy
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/3/2014/ZM bylo schváleno

!4. Schválení přísedících soudců u Okresního soudu Brno-venkov na funkční období 2014 – 2018

Okresní soud Brno -venkov zaslal požadavek na schválení přísedících soudců na období 2014 až 2018
z řad občanů Zbýšova – jsou to pan J. K., Ing. J. K., H. J., E. F., M. H.. Zatupitelstvo města nemá
k uvedeným občanům připomínky a potvrdilo jejich činnost u OS na další funkční období.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
pana J. K., Ing. J. K., H. J., E. F. a M. H., do funkce přísedících Okresního soudu Brno-venkov na
období 2014-2018
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/3/2014/ZM bylo schváleno

!5. Informace o investičních akcích (připravenost, termíny realizace)

Pro rok 2014 se projekčně připravuje výstavba nové hasičské zbrojnice – výběrové řízení zajistí firma
VRV s. r. o., hledá se optimální dopravní řešení provozu na Jiráskově ulici a možnosti převodu
pozemků ve školní zahradě pro výstavbu sportovní haly.

Připravuje se zahájení prací na propojení vrtů H3, H4 pro zvýšení kvality a kvantity pitné vody,
dodávané občanům Vodárnou Zbýšov (bylo osloveno 5 dodavatelských firem – nabídky posoudí rada
města, ZM vybere dodavatele) a na kanalizaci ve čtvrti Anenské. Pokračují práce na úpravě fasád
nájemních domů na ul. J. A. Komenského 414 a 415. Řeší se způsob vytápění objektu kina Horník,
specielně jeho sálu.
V plánu je spoluúčast na investici E.ON ČR - rekonstrukci veřejného osvětlení na ul. Havířské,
9. května a na Majrově. V harmonogramu prací by mělo být zohledněno dlouhodobé zvýšení provozu
na komunikaci III. třídy z důvodu objížďky.
Průběžně jsou prováděny opravy v obecních bytech, zejména sociálního zařízení.
S firmou Ivaplast Ivančice jsou uzavřeny smlouvy na 2. etapu výměny oken v budovách zdravotního
střediska, městské knihovny a kulturního centra a základní školy. Letos by měly být dokončeny ještě
opravy budov bývalého Svazarmu na Majrově jako zázemí pro četu VPP, oprava komunikace Pod
rybníkem, opatření ke zklidnění provozu v centrální části Zbýšova – zpomalovací prahy, zpevnění
komunikace Na Láně a k novostavbám na Dolinu, oprava chodníku a čekárny na Sičce a chodníku
před kostelem. Oprava schodů v několika lokalitách Zbýšova, realizovaná firmou Jaroslav Liďák,
Baška, okres Frýdek – Místek, už byla dokončena.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/3/2014/ZM bylo schváleno

!6. Hospodaření s majetkem města (záměry, prodej pozemků)

Paní J. R., Zbýšov, se rozhodla odprodat městu pozemek parc. č. 1534/7 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o
výměře 28 m2, který dosud vlastní v areálu koupaliště na Majrově. ZM schválilo odkoupení za cenu
40 Kč/m2 a to jednomyslně.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
odkoupení pozemku parc. č. 1534/7 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 28 m2, od paní J. R., Zbýšov,
za cenu 40 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/3/2014/ZM bylo schváleno

!7. Žádosti o VFP

K žádosti MO Junák, střediska Hrozen Zbýšov, o VFP na rok 2014, byly zjištěny bližší informace počet členů této organizace je 58, z toho 18 dospělých, trvá zájem MO o odkoupení parcely v k. ú.
Ketkovice a záměr elektrifikace objektu. Pro tyto účely a na činnost organizace v roce 2014 schválilo
ZM Junáku Zbýšov požadovanou VFP ve výši 50 000 Kč (jednomyslně).

!Na zasedání ZM se na vlastní žádost dostavil starosta Zastávky RNDr. Pospíšil, který je navíc

činovníkem Čechie Zastávka a představitelem Mikroregionu Kahan. Z titulu všech těchto funkcí má
zájem koordinovat postup obcí na úseku účasti ve fotbalových soutěžích žáků a mládeže. Nedostatek
hráčů v těchto věkových kategoriích, kteří by reprezentovali jednotlivé obce, vedl po ukončení
fotbalové sezony 2012-2013 fotbalové činovníky ze Zbýšova, Zastávky, Říčan, Vysokých Popovic
a Zakřan k ustavení občanského sdružení Fotbalový klub mládeže Kahan. Zbýšov má v OS čtyři
zástupce. Společný postup je jedinou šancí, jak zachránit účast regionu v krajských soutěžích mládeže
v kopané. Výsledky této strategie se již projevily zejména v mladších kategoriích – starší žáci soutěž
vedou. Dorostenecké družstvo se potýká s nedostatkem hráčů, kteří přecházejí do fotbalového klubu
do Rosic. Zápasy mladší a starší přípravky a dorostu se hrají na hřišti Čechie na Zastávce, mladší
a starší žáci odehrávají soutěže ve Zbýšově na stadionu TJ Baník.
Problém s nedostatkem hráčů i dospělých trenérů a dalších dobrovolníků je všeobecný. OS hledá
způsoby, jak zejména hráče motivovat. V loňské sezoně hospodařilo OS s rozpočtem cca 140 tis. Kč
příjmů. Z toho byl příspěvek Obce Zastávky 40 tis. Kč, Města Zbýšova prostřednictvím TJ Baník 30
tis. Kč. ZM schválilo pro letošní rok OS FKM Kahan veřejnou finanční podporu ve výši 50 000 Kč.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
o poskytnutí VFP na rok 2014
- MO Junáku, středisku Hrozen Zbýšov, na činnost a další uvedené účely ve výši 50 000 Kč
- Fotbalovému klubu mládeže Kahan, ve kterém je zapojen i Zbýšov, ve výši 50 000 Kč na úhradu
nákladů, spojených s účastí žákovských a mládežnických družstev ve fotbalových soutěžích
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/3/2014/ZM bylo schváleno

!8. Různé

Starosta informoval o termínu VH KTS Ekologie s. r. o., Zastávka, jejímž je město Zbýšov
spoluzakladatelem, dne 26.04.; důvodem svolání VH je změna ve vedení města Tišnova i zástupce
tohoto města u společnosti KTS, který je jejím jednatelem. Starosta informoval o činnosti KTS v roce
2013 a o výsledku auditu spol. s. r. o. KTS Ekologie Zastávka.
ZM projednalo na návrh tajemnice MěÚ úpravu odměn členů ZM a v souladu s Nařízením vlády
č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a s platností od 1. 4. t. r. stanovilo odměny kumulativně
v maximální výši dle přílohy č. 1 uvedeného předpisu. Dosud platná odměna neuvolněného
místostarosty se ke stejnému datu rovněž zvyšuje o 5%. Schváleno jednomyslně.
Ing. Leoš Horák vyjádřil jménem rodičů, zúčastněných na dětském karnevalu, poděkování Martině
Švancarové za organizaci této akce. M. Švancarová pozvala přítomné na nový kulturní projekt ve
Zbýšově – soutěž ve zpěvu pro dospělé Superkos, která se koná 11. května v kině Horník.
Městská knihovna Kuřim, která je pověřena metodickým vedením knihoven v regionu, provedla
u MěK Zbýšov kontrolu činnosti. Výsledkem je kladné hodnocení knihovny a konstatování, že místní
knihovna splňuje stanovené standardy (rozsah knižního fondu, počet čtenářů a výpůjček aj.).
Martin Všetečka informoval, že se v rámci spolupráce města s HC Kometa zúčastnil 8. 3. její
charitativní akce Dortiáda s Kometou 5.
Mgr. Leikep, který sleduje záměr úpravy Sokolského hřiště povrchem pro jeho víceúčelové využití,
sdělil, že ČEZ, který město oslovilo se žádostí o příspěvek, momentálně podporu na tyto projekty
z důvodu nedostatku financí neposkytuje.
Mgr. Leikep požádal o úklid cesty kolem koupaliště k lesu.
Bc. Josef Nedvěd doporučil, aby byly po městě opět instalovány lavičky, na kterých by si mohli
zejména starší občané odpočinout. Měly by být pevně spojeny se zemí, aby je nebylo možno ukrást.
V souvislosti s poslední krádeží laviček ze hřbitova navrhl, aby se tento veřejný prostor na noc
uzamykal. Opět se dotazoval na využití zametacího vozidla a požádal o instalaci dopravní značky na
polní cestu za vodojemem (je ovšem na katastru Zakřan).

!!
Starosta informoval o nabídce pořízení kompostérů pro občany s dotací SF ŽP. Umožní separaci

biologicky rozložitelných odpadů přímo u zdroje, u občanů, čímž se sníží množství odpadu, který
v současné době končí ve směsném komunálním odpadu. Cena jednoho výrobku je 2 200 Kč,
minimální odběr 200 kusů. ZM schválilo podání žádosti o dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- termín konání VH KTS Ekologie s. r. o., Zastávka - 26.04.
- informaci starosty o činnosti spol. s. r. o. KTS Ekologie Zastávka v roce 2013 a o výsledku auditu
této společnosti
- poděkování Ing. Leoše Horáka, vyjádřené jménem rodičů, Martině Švancarové za organizaci
dětského karnevalu
- pozvání M. Švancarové na nový kulturní projekt ve Zbýšově – soutěž ve zpěvu pro dospělé
Superkos 11. května v kině Horník; MKC se na akci organizačně spolupodílí
- Městská knihovna Kuřim provedla kontrolu činnosti MěK Zbýšov - výsledkem je kladné hodnocení
knihovny a konstatování, že místní knihovna splňuje stanovené standardy
- informaci Martina Všetečky o charitativní akci Dortiáda s Kometou 5, které se zúčastnil v rámci
spolupráce města s HC Kometa 8. 3.

- sdělení Mgr. Leikepa, který sleduje záměr úpravy Sokolského hřiště povrchem pro jeho
víceúčelové využití, že ČEZ momentálně neposkytuje podporu na tyto projekty
- požadavky Mgr. Leikepa a Bc. Nedvěda na úklid konkretních lokalit města
- doporučení Bc. Nedvěda osadit lavičky po městě a uzamykat na noc hřbitov
projednalo a schválilo
- s platností od 1. 4. t. r. odměny za výkon funkce členům zastupitelstva města kumulativně
v maximální výši dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., odměna neuvolněného
místostarosty se ke stejnému datu rovněž zvyšuje o 5%
- podání žádosti města o dotaci ze SF ŽP na pořízení kompostérů na biologicky rozložitelné odpady
pro občany
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/3/2014/ZM bylo schváleno

!Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 20,15 hodin.
!!
Zápis byl vyhotoven dne 07.04.2014
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
!!
Ověřovatelé: ..............................................
!
.............................................
!
Vratislav Široký
starosta

