Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 2. 5. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Starosta pan Vratislav Široký, který zasedání řídil, konstatoval, že informace o jeho konání byla
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov od 22. 4. do 2. 5. 2011, stejně tak na elektronické
úřední desce. Přítomno bylo 14 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města je
usnášeníschopné.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Miloslav Liška a Ing. Bc. Leoš Horák, vyhotovením
zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. 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 z 3. zasedání
ZM, konaného dne 28. 3. 2011, byly splněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Mgr. Miloslava Lišku
a Ing. Bc. Leoše Horáka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 3. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/4/11 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 a byl hlasováním schválen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
s c h v a l u j e následující program 4. zasedání:

1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele,
schválení programu, kontrola plnění úkolů)
2. Informace o jednání RM dne 18. 4. 2011
3. Hospodaření města za leden až březen 2011
4. Projednání a schválení Závěrečného účtu města a Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Zbýšova za rok 2010
5. Návrh na doplnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro region města Rosic
6. Úprava zadání změny č. 1 ÚP města Zbýšova
7. Prodej pozemků
8. Různé
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1B/4/11 bylo schváleno

2. Informace o jednání RM dne 18. 4. 2011
Rada města stanovila nájemné za pronájem pozemku parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře
425 m2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan ve výši 20 Kč/m2/rok a schválila uzavření smlouvy
s manž. K., Zbýšov, dále schválila program 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 2. 5. 2011,
vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních bytů a schválila
přihlášení M. K. do bytu matky na ul. J. A. Komenského.
V souladu s ust. § 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schválila smluvní podmínky a uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově
zdravotního střediska pro účely advokátní kanceláře s Mgr. D. L. – S. a p. H. R. k provozování
kadeřnictví (nájemné činí v obou případech 300 Kč/m2/rok), umožnila úhradu dlužného nájemného
paní H. M. formou práce u čety VPP a rozhodla o přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 414.
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci starosty o přípravě investičních akcí pro letošní rok,
o zamítnutí žádosti o dotaci Nadace ČEZ na veřejné hřiště a o havárii kanalizace na Sičce
a připravovaném přeložení potrubí.
Myslivecké sdružení Háje požádalo o příspěvek na podporu myslivosti a na obnovu vandalsky
poničené myslivecké klubovny na Dolině –RM rozhodla i s ohledem na fakt, že žádost byla podána po
několika letech od předchozího požadavku, o poskytnutí příspěvku ve výši 15 tis. Kč.
Rada města Zbýšova doporučuje ZM schválení poskytnutí VFP MO Junáku Zbýšov v požadované
výši. RM vzala na vědomí informaci starosty o změně vedení Honebního společenstva Zbýšov po jeho
valné hromadě – starostou HS je pan Vladislav Kubíček, místostarostou Bc. Ladislav Polák.
RM dále projednala a schválila Smlouvu s E.On ČR o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
nízkého napětí pro zákazníky kategorie C, přijala stanovisko k připomínkám Ing. Horáka ke změně ÚP
města Zbýšova –změna rozhodnutí ZM není opodstatněná, vzala na vědomí informaci o dodávce
nových hracích prvků do zahrady mateřské školy v ceně cca 600 tis. Kč, firmou Saternus, dětská hřiště
s. r. o., Český Těšín a o podmínkách dodávky, dále vzala na vědomí Školní vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání Objevujeme svět s Permoníčky a problém nedostatku financí na mzdy
nepedagogického personálu základní školy. RM podporuje přestavbu části penzionu PAMIR na
Centrum pro seniory s demencí a ve spolupráci s MěÚ Rosice bude řešit doplnění Komunitního plánu
sociálních služeb o tento záměr majitele Ing. Macha, dále vyjádřila RM podporu převodu Penzionu
pro důchodce Majrov do majetku a správy města za určitých podmínek a stanovila s platností od 1. 5.
cenu prodávaného palivového příví – 300Kč/plm + DPH a poplatek za schránku v nově zřízeném
kolumbáriu – 200 Kč/rok od 1. 1. 2011.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 18. 4. 2011

Hlasování: 14 pro – 0 - proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení 2/4/11 bylo schváleno
3. Hospodaření města za leden až březen 2011
Oproti stanovenému programu byla k dispozici aktuální informace o hospodaření města za 1-4/2011.
Na účtech města je k 30. 04. 2011 stav 10 486 937,84 Kč. Z předpokládáných ročních příjmů
38 950 000 Kč je naplněno 15 702 000 Kč, což činí 40,3 %. Plánované roční výdaje 38 950 000 Kč
jsou čerpány na 33,1 % (13 062 000 Kč). Paragraf Daně, poplatky, dotace je plněn za 1-4/2011 na
43,5 % (z rozpočtovaných 30 mil. Kč 13 062 tis. Kč).
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města, který
k 30. 4 2011 činí 10 486 937,84 Kč.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 3/4/11 bylo schváleno
4. Projednání a schválení Závěrečného účtu města a Zprávy o výsledku přezkoumání

hospodaření města Zbýšova za rok 2010
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2010 obsahuje:
Plnění rozpočtu příjmů
Plnění rozpočtu výdajů
Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Stavy a obraty na bankovních účtech
Peněžní fondy
Majetek
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům kraje, obcí, DSO a vnitřní převody
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Ostatní doplňující údaje
Návrh Závěrečného účtu města byl zveřejněn v zákonem stanoveném rozsahu na úředních deskách od
11. 04. 2010, zásadní informace byly uvedeny i v Ozvěně 1/2011. Občané mohli uplatnit připomínky
k Závěrečnému účtu bud' písemně do 2. května 2011 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města dne
2. května 2011- žádná připomínka nebyla vznesena. Přezkoumáním hospodaření města KÚ JmK ve
dnech 1. a 2. 11. 2010 a 4. a 5. 4. 2011 nebyly zjištěny závady a nedostatky. ZM projednalo Závěrečný
účet Města Zbýšova za rok 2010 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření města za rok
2010 v souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
souhlasem s celoročním hospodařením města bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo
- Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2010 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření
města za rok 2010 v souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů souhlasem s celoročním hospodařením města bez výhrad
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/4/11 bylo schváleno
5. Návrh na doplnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro region města Rosic
Zastupitelstvo města Zbýšova vzalo usnesením č. 5/2/11 ze dne 28. 2. 2011 na vědomí informaci
starosty o záměru majitele Penzionu PAMIR Ing. L. Macha přestavět část objektu na Penzion pro
důchodce. Záměr nabývá konkrétní podoby – zařízení s názvem Centrum pro seniory s demencí je
projektováno pro 84 klientů a mělo by poskytovat tyto služby: Domov pro seniory, Domov pro seniory
se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Termíny realizace záměru: 2011 – projektová
dokumentace, kolaudace a provoz jedné poloviny zařízení, 2012 – dokončení přestavby. Realizátor:
Pamir spol. s.r.o. Padělky 381, 664 11 Zbýšov.
Pro úspěšnou realizaci projektu je zásadní zařazení záměru do Komunitního plánu sociálních služeb
pro region města Rosic a stanovisko KÚ JmK. Kapacita 84 nových lůžek je v souladu s prioritou
zvýšení kapacity stávajícího Domova pro seniory v Zastávce formou vybudování nového zařízení
k poskytování této žádané služby v regionu za velmi příznivých finančních nákladů. Záměrem využítí
přebudovaných prostor pro zřízení Centra pro seniory by mohlo dojít k uspokojení převyšující
poptávky na umístění nad kapacitní možností stávajícího Domova pro seniory v Zastávce – skupina
senioři a hendikepovaní. Všechny prostory budou po přebudování splňovat požadavky na
bezbariérovost, energetickou úspornost a kvalitu poskytovaných služeb. Pro vedení města Zbýšova
není zanedbatelným fakt, že zařízení poskytne nové pracovní příležitosti, kterých je ve městě trvalý
nedostatek. V rámci projednávání tohoto bodu bylo citováno z e-mailu Mgr. Martiny Blešové,
koordinátorky komunitního plánování Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22. 4. 2011,
který upozorňuje na priority kraje (např. podpora rozvoje především terénních a ambulantních služeb)
a možná investorská rizika (např. zájem o službu ve vztahu k její ceně).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo

o doplnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro region města Rosic o záměr Zřízení
Domova pro seniory ve Zbýšově přestavbou stávajícího Penzionu Pamir ve čtvrti Padělky –
realizátor záměru Pamir spol. s.r.o., Padělky 381, 664 11 Zbýšov
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5/4/11 bylo schváleno
6. Úprava zadání změny č. 1 ÚP města Zbýšova
Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, úřad územního plánování, předložil dne 28. 4. t. r. jako
pořizovatel změny dopisem č. j. MR-S 7597-10-OSU-48-Dyth Městu Zbýšovu Žádost o schválení
návrhu zadání změny č. I ÚP Zbýšov ke schválení zastupitelstvem obce dle § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Hlavním důvodem pro pořízení změny územního plánu města je požadavek pana Josefa Kučery,
Náměšť nad Oslavou, na vymezení ploch občanské vybavenosti pro stavbu obchodního centra a
příslušné dopravní infrastruktury na okraji Zbýšova v lokalitě "Velký díl" a dále požadavek na změnu
trasy cyklostezky Babice – Zbýšov.
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo záměr na pořízení změny ÚP usnesením ZM 6/6/10
ze dne 21. 06. 2010 (umístění komerční zóny na vjezdu do Zbýšova od Babic) a usnesením ZM
5c/11/2010 ze dne 29. 11. 2010 .
Dne 14. 07. 2010 byla podána žádost na pořízení změny ÚP Zbýšov, doplněná přiloženou
zastavovací studií pana Kučery na stavbu obchodního centra a předběžným vyjádřením KrÚ
JMK, OŽP ze dne 04. 11. 2009. Dne 10. 02. 2011 byla žádost doplněna o požadavek na změnu
trasy cyklostezky a bylo upuštěno od původně požadované aktualizace zastavěného území.
Návrh zadání změny č. I ÚP Zbýšov je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění a vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška) a vyhláškou č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území.
Návrh zadání změny č. I ÚP Zbýšov byl zpracován MěÚ Rosice, odborem stavební úřad, byl
předložen dotčeným orgánům, sousedním obcím, zainteresovaným institucím a ostatním dne 23. února
2011. Dokumentace byla k nahlédnutí v termínu od 28. února 2011 do 29. března 2011. Množství
připomínek od občanů města Zbýšova vyvolalo potřebu jednání pořizovatele a určeného zastupitele (§
47 odst. 4 zákona 183/2006 Sb.) za účelem projednání dalšího postupu v pořizování změny č. I ÚP
Zbýšov. Dne 06. 04. 2011 se konala na MěÚ Rosice, odboru stavební úřad, schůzka za účelem řešení
podaných požadavků a připomínek k návrhu zadání změny č. I ÚP Zbýšov.
Přítomní: Vratislav Široký, starosta města Zbýšova, Ing. Petr Krupica, vedoucí odboru stavební úřad,
úřad územního plánování, Ing. arch. Hana Dytrychová, pořizovatel změny č. I ÚP Zbýšov,
,L
Na schůzce byly projednány navržené změny I/1 a I/2 územního plánu, včetně podaných
připomínek. Přítomní se shodli na následujícím řešení:
Změna I/1 plocha občanské vybavenosti (v návrhu zadání nazvaná jako plocha pro polyfunkčni dům
a čerpací stanici PHM).
V původně zpracovaném zadání bylo počítáno s tím, že za nově vzniklou plochu občanské
vybavenosti a příslušné dopravní infrastruktury bude zemědělskému půdnímu fondu
navrácena návrhová plocha bydlení a plocha smíšená obytná na protější straně komunikace.
Na základě podaných připomínek a dodatečného posouzení bylo navrženo, aby plochy BO 2
a C 12 na severní straně komunikace zůstaly zachovány účelu určenému platným územním plánem.
Jako náhrada za zábor zemědělského půdního fondu bude uvolněna část plochy BB 1 .za
fotbalovým hřištěm (celková výměra plochy 5,35 ha).
Plocha záboru ZPF zm. I/1 je na půdě II. tř. ochrany, výměra 1,2 ha
Plocha uvolněná pro ZPF jako kompenzace půdy zabrané - změna I/1k, půda III. tř. ochrany
výměra 1,8 ha
Využití funkční plochy občanské vybavenosti, vzniklé změnou I/1, bude upřesněno regulativy
v návrhu změny č. I územního plánu: občanská vybavenost, příslušná dopravní infrastruktura
a na části plochy K 38 veřejné prostranství, jako součást této občanské vybavenosti. Přípustné

bude i bydlení jako funkce doplňková.
Změna I/2 plocha pro vedení cyklostezky
Nově navržená trasa cyklostezky koliduje v sousedství silnice III/39510 s ochranným pásmem
veřejných komunikačních kabelů a s obslužnou komunikací zajišťující přístup k zemědělsky
obdělávaným pozemkům.
Na pozemku parc. č. 3046 koliduje s obslužnou komunikací a navrženou plochou suchého
poldru, který je veřejně prospěšným opatřením.
V průběhu projednávání změny ÚP došlo ke změně situace, v níž byla původně navržená trasa
nedostupná z důvodu plánované stavby fotovoltaické elektrárny. Následkem ekonomických
změn byly pozemky prodány jiným majitelům, fotovoltaická elektrárna na ploše pro původní
trasy cyklostezky realizována nebude a tím pominula potřeba změny č. I/2 ÚP Zbýšov.
Vedení cyklostezky zůstane v původní trase a od změny I/2 bude upuštěno.
Dopisem čj. 490/11 ze dne 20. 04. 2011 byl starostou města Zbýšov pořizovateli sdělen
souhlas s navrženou změnou obsahu zadání. Lokalizace dílčích změn je vyznačena v grafické
příloze zadání.
Na základě projednání návrhu zadání změny č. I ÚP Zbýšov bylo dohodnuto:
- Plochy BO 2 a C 12 ponechat beze změn, tj. zachovat účel návrhových ploch dle platného
územního plánu
- Jako náhradu za zábor ZPF uvolnit ze zastavitelných ploch část z plochy BBl za fotbalovým hřištěm
- Upustit od změny I/2, cyklostezku ponechat v původní trase
- Řešení regulativů a podrobností dle stanovisek pořizovatele k jednotlivým vyjádřením, požadavkům
a připomínkám
Po té, co pan starosta podrobně seznámil přítomné členy ZM se Zprávou o projednání návrhu zadání
změny č. I ÚP Zbýšova včetně obsahu připomínek občanů města Zbýšova a majitelů dotčených
pozemků a stanovisek pořizovatele k nim, rozvinula se bouřlivá diskuse. Jejím výsledkem je
neschválení změny č. I ÚP města Zbýšova. Hlavními argumenty oponentů změny ÚP je zábor kvalitní
zemědělské půdy v případě realizace záměru a obava z možného poškození místních podnikatelských
subjektů budoucí konkurencí, která by ovšem (v případě obchodu) nepřinesla očekávané zlevnění,
zkvalitnění a rozšíření sortimentu nabízených služeb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
neschválilo
změnu č. I územního plánu města Zbýšova
Výsledek hlasování: pro 7, proti 6, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 6/4/11 bylo schváleno

7. Prodej pozemků,
Starosta konstatoval, že záměr prodeje pozemků pod garážemi a dalších parcel, se kterým
vyslovilo zastupitelstvo obce souhlas svým usnesením č. 4/3/11 ze zasedání konaného dne
28. 3. 2011, byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 8. 4. do 27. 4. 2011
a zároveň navrhl prodej těchto pozemků majitelům garáží za cenu 300 Kč/m2 a za podmínek
uvedených v návrzích kupních smluv a žadatelům o koupi ostatních pozemků za schválenou
cenu:
prodej pozemku parc. č. 1598/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 19 m2 žadateli panu
L. H., Zbýšov
prodej pozemku parc. č. 1598/52 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 33 m2, žadatelům
manž. P., Zbýšov
prodej pozemku parc. č. 1598/65 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 25 m2, žadateli panu
A. P., Zbýšov
prodej pozemku parc. č. 1510/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 20 m2, žadatelům
manž. F., Zbýšov

ZM projednalo a schválilo prodej a prodejní cenu pozemků
parc. č. 1319/12 o výměře 10 m2 na Láně v k. ú. Zbýšov – prodej žadateli panu Ing. V. Ž.
schválen za cenu 550 Kč/m2 (hlasování 10, pro – 3 se zdrželi hlasování – 0 proti)
Mgr. Liška se během projednávání bodu č.7 omluvil a odešel
parc. č. 882/10 o výměře 10 m2 v lokalitě Malý díl v k. ú. Zbýšov u Oslavan – prodej
žadatelce I. T., Zbýšov, schválen za cenu 550 Kč/m2 12 hlasy (p. starosta upozornil na střet
zájmů a nechal se vyloučit z hlasování)
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo

prodeje pozemků pod garážemi žadatelům za cenu 300 Kč/m2

prodej pozemku parc. č. 1598/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 19 m2 žadateli panu
L. H., Zbýšov
prodej pozemku parc. č. 1598/52 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 33 m2, žadatelům
manž. P., Zbýšov
prodej pozemku parc. č. 1598/65 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 25 m2, žadateli panu
A. P., Zbýšov
prodej pozemku parc. č. 1510/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 20 m2, žadatelům manž.
F., Zbýšov
ZM projednalo a schválilo prodej a prodejní cenu pozemků
parc. č. 1319/12 o výměře 10 m2 na Láně v k. ú. Zbýšov – prodej žadateli panu Ing. V. Ž.
schválen za cenu 550 Kč/m2
parc. č. 882/10 o výměře 10 m2 v lokalitě Malý díl v k. ú. Zbýšov u Oslavan – prodej
žadatelce I. T., Zbýšov, schválen za cenu 550 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 13 resp. 10 a 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0, 3 a 1

Usnesení č. 7/4/11 bylo schváleno
8. Různé
Na vlastní žádost se na jednání zastupitelstva města dostavil ředitel Základní školy Zbýšov,
příspěvkové organizace, pan Mgr. Miroslav Vespalec, se sborem správních zaměstnanců školy.
Obracejí se na město jako na zřizovatele ZŠ kvůli nedostatečné výši finančních prostředků, které
obdrželi od Jihomoravského kraje pro nepedagogické pracovníky školy. V absolutních číslech to
představuje oproti loňskému roku snížení mzdových prostředků pro zaměstnankyně školní jídelny,
uklizečky a školníky o 500 tis. Kč. Dle jejich vysvětlení doplácí škola i na to, že provoz probíhá ve
dvou budovách, z nichž objekt na Masarykově ulici je dosud vytápěn pevnými palivy. Jednáním na
KÚ JmK a opatřeními přijatými v rámci školy (snížení platů o 10 %) se podařilo snížit deficit
prostředků pro zbytek kalendářního roku na cca 200 tis. Kč. Snížení pracovních úvazků by mělo dle
vyjádření vedoucí ŠJ dopad na kvalitu odváděné práce – ve ŠJ by se projevilo na kvalitě
připravovaných jídel. Dle sdělení ředitele ZŠ další možnosti úspor neexistují. Zastupitelstvo města
ocenilo snahu vedení ZŠ, které alespoň částečně situaci vyřešilo a rozhodlo poskytnout z rozpočtu
města chybějící prostředky na mzdy nepedagogických pracovníků ve výši maximálně do 200 tis. Kč.
Při této příležitosti požádá ZM o předložení pracovních náplní správních zaměstnanců školy pro
informaci rady města.
Finanční výbor ZM oznámil plánovanou kontrolu vyúčtování nájemného a služeb.
ZM projednalo a schválilo příspěvek veřejné finanční podpory ve výši 45 tis. Kč MO Junáku Zbýšov
na činnost v roce 2011, údržbu a opravy chaty na Ketkováku a klubovny na Majrově a účast na
soutěžích ve florbalu.
Člen ZM pan Martin Všetečka poděkoval jménem občanů čtvrti Sička za opravu komunikací, kterou
zde město zajistilo.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova

rozhodlo
o poskytnutí příspěvku ZŠ Zbýšov, p. o., ve výši 200 tis. Kč na chybějící mzdové prostředky
nepedagogických zaměstnanců školy
požádat vedení ZŠ o předložení pracovních náplní správních zaměstnanců ZŠ radě města
o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 45 tis. Kč MO Junáku Zbýšov
vzalo na vědomí
poděkování obyvatelů čtvrti Sička za opravu tamních komunikací, které vyjádřil M. Všetečka
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8/4/11 bylo schváleno.
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Zbýšova
ve 20,35 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 9. 5. 2011
Zapisovatelka:Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Mgr. Miloslav Liška a Ing. Bc. Leoš Horák
Starosta: Vratislav Široký

Uvedená verze zápisu je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

