Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo m ěsta Zbýšova
Zápis
o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 23. 4. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Informace o konání 4. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně
tak na elektronické úřední desce od 12. 4. Jednání bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva (viz
prezenční listina), zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni MUDr. Veronika Matejová a pan Daniel Morávek,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen, před ověřením byl dle připomínky Ing. Leoše Horáka
upřesněn text v bodě 6, týkající se jeho diskuse ke změně ÚP města Zbýšova a k podmínkám smlouvy
o pronájmu části parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro umístění příhradové konstrukce vysílače.
Zápis je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti. Úkoly, přijaté v usnesení k bodu 6 z 3/2012
zasedání ZM, konaného dne 26. 3. 2012, spočívající v uzavření smlouvy o věcném břemenu a
vyvěšení záměrů prodeje pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan., byly splněny. Další úkoly nebyly přijaty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova MUDr. Veroniku
Matejovou a Daniela Morávka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 3/2012 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/4/12 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 4. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Plnění rozpočtu města za 1-3/2012
3. Informace z jednání Rady města ze dne 16. 4. 2012
4. Projednání Návrhu závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2011
5. Projednání Návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Kahan za rok 2011
6. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na rekonstrukci ČOV
7. Pronájmy pozemků, záměry a prodeje pozemků
8. Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
program 4. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 1B/4/12 bylo schváleno
2. Plnění rozpočtu za 1-3/2012
Členové zastupitelstva města obdrželi spolu s pozvánkou písemnou informaci vedoucí FO o stavu
finančních prostředků na účtech města a o plnění rozpočtu za leden až březen 2012 - předpokládané
příjmy 40 315 tis. Kč jsou naplněny na 30,7 % (12 384 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 42 555 tis.
Kč jsou čerpány na 23,6 % (10 051 tis. Kč). Příjem z daní, poplatků a dotací činí 10 575 tis. Kč, což je
35,2 % ročního objemu. Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 3. 2012 činí
14 217 200,61 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
písemnou informaci o plnění rozpočtu a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 3.
2012, který činí 14 217 200,61 Kč
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/4/12 bylo schváleno
3. Informace ze schůze rady města dne 16. 4. 2012
Rada města jednala o těchto bodech programu:
1. Zahájení, organizační záležitosti, schválení zápisu z minulé schůze
2. Kontrola plnění úkolů z RM dne 12. 3. 2012
3. Stav finančních prostředků k 31. 3. 2012
4. Příprava zasedání ZM dne 23. 4. 2012
5. Informace o přípravě investičních akcí, stav vyřizování dotací
6. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011
7. Hospodaření s majetkem města – nájemní smlouvy aj.
8. Různé
Většina z bodů programu je náplní jednání ZM. K bodům 7. a 8. přijala RM následující závěry:
Hospodaření s majetkem města – nájemní smlouvy
RM vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání a oznámení nájemnice
J. Holé o uvolnění bytu na ul. 9. května 116 k 1. 6. 2012, projednala a schválila v souladu s ust. § 39
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, cenu pronájmu části pozemku obce parc. 786/1
v k. ú. Zbýšov u Oslavan a uzavření nájemní smlouvy se společnosti DIKOS s. r. o., Újezd u Brna, na
pronájem části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (halda na Sičce) o výměře cca 100 m2
pro umístění stanice mobilních telefonů GSM, cena pronájmu 100 tis. Kč/rok.
V bodě 8. Různé vzala Rada města Zbýšova na vědomí
- poskytnutí ředitelského volna žákům ZŠ dne 7. 5. z důvodu školení učitelů.
- Zprávu o výsledku školní inspekce v základní škole ve dnech 27. až 29. února
- zvýšení platby za pobyt žáka ve školní družině z 50 na 100 Kč/žáka/měsíc
rozhodla
- o poskytnutí VFP na rok 2012 ve výši 20 tis. Kč MO kulturistiky a silového trojboje na organizaci
mistrovských soutěží ve Zbýšově v termínech 28. 4. a 20. 11.
- o poskytnutí jednorázového sociálního příspěvku do výše 3 tis. Kč p. Evě Kučerové formou
proplacení nákupu potravin a potřeb pro děti
- nevyužít nabídky JmK k rozesílání krizových SMS zpráv občanům
doporučuje ZM
- k žádosti o prodej pozemku KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285 o výměře cca 45 m2,
jeho pronájem
- neschválit žádost firmy Encom Petra Hoňková, Zastávka, o povolení výkopových prací pro
uložení telekomunikačního vedení v katastru Zbýšova
projednala a zamítla
- žádost Města Oslavan o úhradu neinvestičních výdajů na tři žáky ze Zbýšova, navštěvující
školu v Oslavanech
- žádost občanů nájemních domů na Školní ulici o povolení vyznačení parkovacích míst před domem
a doporučila řešení v rámci BD

- žádost nadace Život dětem o příspěvek, kromě adresného poskytnutí konkretní rodině na základě
informace Nadace
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 16. 4. 2012
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/4/12 bylo schváleno
4. Projednání Návrhu závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2011
Tajemnice MěÚ informovala členy ZM o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok
2011 – kontrolu provedli pracovníci KÚ JmK ve dvou termínech, dokon čena byla 27. března a nebyly
při ní zjištěny závady a nedostatky. Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření města je součástí
Návrhu závěrečného účtu města za rok 2011, který je od 30. 3. 2012 v zákonem stanoveném rozsahu
vyvěšen na úředních deskách města. Zásadní informace jsou uvedeny i v Ozvěně 1/2012. Občané
mohli uplatnit připomínky k Závěrečnému účtu bud' písemně do 23. dubna 2012 nebo ústně na
zasedání Zastupitelstva města dne 23. 4. - žádná připomínka nebyla vznesena.
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2011 dále 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
Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Ostatní doplňující údaje
ZM projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2011 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání
hospodaření města za rok 2011 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 2011 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření
města za rok 2011 v souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, souhlasem s celoročním hospodařením města bez výhrad
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/4/12 bylo schváleno
5. Projednání Návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Kahan za rok 2011
Návrh ZÚ Mikroregionu Kahan, DSO, byl zveřejněn na úředních deskách MěÚ Zbýšov od 08.03. do
26.03.2012. Starosta s ním seznámil členy ZM. Ze zprávy auditora plyne, že při přezkoumání
hospodaření DSO za rok 2011 KÚ JmK nebyly shledány nedostatky. Příjmy DSO 2011 – 2 076 157,67
Kč, výdaje 2 295 030,44 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo
- Závěrečný účet Mikroregionu Kahan, DSO, za rok 2011 bez připomínek
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5/4/12 bylo schváleno
6. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

na akci Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově a na akci Zřízení sběrného dvora
Původní znění bodu programu bylo rozšířeno o projednání a schválení Smlouvy č. 10075254
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Zřízení sběrného dvora
ve Zbýšově. Návrh smlouvy byl podepsán zástupcem Fondu dne 18.04.2012 a doručen městu
bezprostředně před konáním ZM.
Rozhodnutí o přijetí dotací a o podpisu smluv o poskytnutí podpory na ob ě uvedené akce si vyhradilo
s ohledem na zásadní význam staveb pro město, výši dotace a cenu dodávky prací Zastupitelstvo
města Zbýšova.
Na základě Smlouvy č. 09031141 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí se SF ŽP zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci
ve výši 1 969 202,47 Kč. Podpora je určena výhradně na akci Modernizace a intenzifikace ČOV ve
Zbýšově. Dotace je určena na spolufinancování akce a příjemci podpory má být poskytnuta rovněž
dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU
a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě
Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D112000291 a bude činit maximálně
33 476 442 Kč. Dotace představuje 4,28 % celkových způsobilých výdajů, které činí 46 063 216,00
Kč a 5 % celkových způsobilých veřejných výdajů, které činí 39 384 049,42 Kč. Uvedené částky
způsobilých výdajů vycházejí z předpokládaných nákladů akce. Návrh smlouvy byl podepsán
zástupcem Fondu dne 30.03.2012
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo uzavření uvedené smlouvy č. 09031141 se SF ŽP ČR
a zmocnilo starostu města k jejímu podpisu.
Na základě Smlouvy č. 10075254 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí se SF ŽP zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci
ve výši 156 122,20 Kč. Podpora je určena výhradně na akci Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově.
Dotace je určena na spolufinancování akce a příjemci podpory má být poskytnuta rovněž dotace ze
státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské
unie, a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě
Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D242000867 a bude činit maximálně
2 654 077,40 Kč. Dotace představuje 5 % celkových způsobilých výdajů, které činí 3 122 444,00 Kč
a 5 % celkových způsobilých veřejných výdajů, které činí 3 122 444,00 Kč. Uvedené částky
způsobilých výdajů vycházejí z předpokládaných nákladů akce.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo uzavření uvedené smlouvy č. 10075254 se SF ŽP ČR
a zmocnilo starostu města k jejímu podpisu.
Zastupitelstvo města Zbýšova
si vyhradilo
- rozhodnutí o přijetí dotací ze SF ŽP na realizaci akcí Modernizace a intenzifikace ČOV ve
Zbýšově
a Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově
projednalo a s chválilo
- uzavření Smlouvy č. 09031141 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí, na základě které se SF ŽP zavazuje poskytnout
příjemci podpory dotaci ve výši 1 969 202,47 Kč. Podpora je určena výhradně na akci Modernizace
a intenzifikace ČOV ve Zbýšově. Návrh smlouvy byl podepsán zástupcem Fondu dne 30.03.2012.
- uzavření Smlouvy č. 10075254 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí, na základě které se SF ŽP zavazuje poskytnout
příjemci podpory dotaci ve výši 156 122,20 Kč. Podpora je určena výhradně na akci Zřízení
sběrného dvora ve Zbýšově. Návrh smlouvy byl podepsán zástupcem Fondu dne 18.04.2012.
zmocnilo
- starostu města pana Vratislava Širokého k podpisu uvedených smluv
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 6/4/12 bylo schváleno

7. Pronájmy pozemků, záměry a prodeje pozemků
K žádosti o odprodej části pozemku KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285 o výměře cca 45 m2,
rozhodlo ZM po místním šetření o jeho pronájmu s tím, že nájemci umožní provedení terénních úprav,
četa VPP zajistí základní úklid prostoru. O pronájmu a jeho podmínkách rozhodne rada m ěsta na své
nejbližší schůzi.
ZM projednalo a schválilo dne 26. 3. 2012 záměr prodeje pozemků pro výstavbu garáží jednotlivě o
výměře cca 20 m2 na parcele č. 778/1 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan. Záměr byl zveřejněn na
úředních deskách obce od 27.03. do 12.04.2012. Dosud se přihlásili dva zájemci o stavbu garáží - ZM
rozhodlo jednomyslně o prodeji části parcely 778/1 panu J. V., druhým stavebníkem bude pan D. C.,
oba bydlící ve Zbýšově, čtvrť Sička. Cena prodeje byla stanovena na 300 Kč/m2, kupující se budou
spolupodílet na nákladech za vyhotovení geometrického plánu celé řadové zástavby.
ZM schválilo jednomyslně prodej pozemku zastavěného garáží ve čtvrti Padělky parc. č. 1598/106
o výměře 17 m2 a parc. č. 1598/162 o výměře 4 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, za cenu 300 Kč/m2 manž.
S. a J. V.. Zbýšov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a z amítlo
- odprodej části pozemku KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285 o výměře cca 45 m 2,
doporučilo
RM schválit jeho pronájem a stanovit podmínky
projednalo a s chválilo
- prodej části parcely 778/1 pro stavbu garáží panu J. V. a panu D. C.,
oba Zbýšov, čtvrť Sička. Cena prodeje byla stanovena na 300 Kč/m2, kupující se budou
spolupodílet na nákladech za vyhotovení geometrického plánu celé řadové zástavby
- prodej pozemku zastavěného garáží ve čtvrti Padělky parc. č. 1598/106 o výměře 17 m2 a parc. č.
1598/162 o výměře 4 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, za cenu 300 Kč/m2 manž. S. a J.
V., Zbýšov
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0, resp. 14, 0, 1
Usnesení č. 7/4/12 bylo schváleno
8. Různé
Na vlastní žádost se na zasedání ZM dostavil zástupce firmy Encom pan Zbyněk Hoňka, Zastávka.
Firma žádá o povolení výkopových prací pro uložení telekomunikačního vedení. Ve Zbýšově
působí sedm let, stávajícím cca 250 domácnostem chce zkvalitnit a roz šířit služby šířené optickým
kabelem. Cena nejlevnějšího připojení je 299 Kč/měsíc. Navržená trasa má délku asi 1 km a vedla by
v plochách veřejné zeleně. Vedení by propojilo bytové domy na Sportovní ulici a ve čtvrti Padělky.
Akce by se realizovala na náklady uvedené firmy, přínosem pro město by byla jednorázová úplata za
věcné břemeno. V diskusi připustil pan Hoňka možnost odložit provádění výkopů ve čtvrti Padělky až
po realizaci investic města. Členové ZM požadují smluvně ošetřit možnost připoložení další chráničky
do výkopu pro případné budoucí vlastní využití městem a přenesení možných budoucích rizik na
investora telekomunikačního vedení (např. úhradu nákladů na budoucí nutné přeložky vedení).
Podmínky smlouvy schválí ZM na květnovém zasedání v případě, že firma Encom bude trvat na
realizaci záměru.
Pan Miloš Soukup zpracoval nabídku ceny dodávky opravy 409 m 2 chodníku na ulici J. A.
Komenského - cena vč. DPH činí 672 401 Kč. Cena je oproti dřívější nabídce enormně vyšší, což
přimělo vedení města k překontrolování výměr, kde se projevily rozdíly. Jednání s panem Milošem
Soukupem se uskuteční 24. 4.
Ke dni 1. 4. 2012 bylo předáno staveniště stavby Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově. Dne
26. dubna se koná první kontrolní den akce. Probíhají práce na odstra ňování původních usazovacích
nádrží.
Staveniště pro akci Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově bude předáno k 1. 5., práce je nutno zahájit do
sedmi dnů.

V řešení jsou žádosti o dotace na pořízení malé mechanizace – čisticho vozu zn. Multicar (cca 2 mil.
Kč) s finanční spoluúčastí města (žádosti již bylo přiděleno akceptační číslo) a 72 tis. Kč
z Energoregionu na přídavné zařízení ke stávajícímu vozu – kartáč.
Žádost o dotaci na rekonstrukci ocelové konstrukce těžní věže Simson je vyřizována prostřednictvím
Mikroregionu Kahan.
Drobnějšími investicemi je rozšíření kolumbária na hřbitově a výměna oken v sálech MKC.
Ve fázi přípravy je provedení izolace obvodových zdí nájemního domu Na Láně 53, nabídková cena
dodávky prací činí cca 150 tis. Kč.
Dne 27. dubna se koná Valná hromada honebního společenstva Zbýšov. ZM pověřilo starostu pana
Vratislava Širokého zastupováním města na této akci. (14 pro, 0 proti, 1 se zdr žel hlasování).
Žádosti o veřejnou finanční podporu: o finanční podporu své činnosti požádala MO Junáku Zbýšov.
V žádosti uvedla, že příspěvek využije na odkoupení pozemku před objektem chaty, elektrifikaci
budovy, nutné opravy a provoz. ZM schválilo VFP pro rok 2012 ve výši 50 tis. Kč (15 – 0 - 0).
Starosta informoval o nabídce a záměru Pozemkového fondu ČR odprodat městu pozemek na Láně,
sousedící s obecním nájemním domem č. p. 53. Zatím nejsou známy podrobnější podmínky nabídky,
ZM vyjádřilo předběžný souhlas se získáním pozemku do majetku města.
MUDr. Ševčík, místostarosta města, se zúčastnil jednání o změně č. I Územního plánu města
Zbýšova na MěÚ v Rosicích dne 18.04. Ing. Horák požádal, aby město trvalo na zapracování
regulativů pro zeleň do změny ÚP pro případ, že by se změnil investor záměru výstavby na dotčených
pozemcích při vjezdu do Zbýšova a nerespektoval dohody, dosažené mezi městem a panem Josefem
Kučerou.
Starosta informoval o situaci v prostoru na Majrově, kde probíhá dle požadavku Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových zalesňování parcel v jeho vlastnictví a o jednání s Lesy ČR.
Dále seznámil přítomné s postupem řešení problematiky zavážení bývalého lomu na Dolině a možné
směny pozemků. ZM vyjádřilo zájem v rámci možností obou stran přispět k ukončení vleklé kausy.
Ing. Leoš Horák požádal, aby se ZM ještě znovu vrátilo k záležitosti pronájmu části pozemku parc. č.
833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a podmínek smlouvy, do kterých na základě nově získaných informací
navrhuje doplnit text následujícího znění:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem výstavby základnové stanice společnosti T-Mobile za podmínky,
že konstrukce základnové stanice bude uzpůsobena tak, aby sloužila široké veřejnosti jako rozhledna a
dále na ní bude městu Zbýšovu kdykoliv bezplatně umožněno umístění a provozování zařízení pro
příjem a vysílání bezdrátového internetu a s tím souvisejících technologií, v četně napojení na
elektrickou energii.
V diskusi Ing. Horák uvedl, že argument společnosti DIKOS s. r. o., Újezd u Brna, středisko Brno,
zastupující a. s. T-Mobile Czech Republik, týkající se nevhodných geologických poměrů pro založení
patek konstrukce, neobstojí, neboť rozdíl hmotností konstrukce bez a s úpravou pro přístup veřejnosti
je minimální. Záměr má šanci uspět i proto, že by rozšířil rekreační možnosti ve městě, což kladně
ovlivní stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny.
Starosta informoval o záměru města a Mikroregionu Kahan pořídit v rámci opravy konstrukce těžní
věže dolu Simson výtah, který by zatraktivnil prohlídku této technické památky a rovn ěž umožnil
výhled do širokého okolí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
v zalo na vědomí
- doplňující informace zástupce firmy Encom pana Zbyňka Hoňky, Zastávka, k žádosti o povolení
výkopových prací pro uložení telekomunikačního vedení
- informaci starosty o přípravě akce Oprava chodníku na ul. J. A. Komenského a dalších investic

města a o vyřizování dotací na nákup malé mechanizace
- informaci starosty o nabídce a záměru Pozemkového fondu ČR odprodat městu pozemek na Láně,
sousedící s obecním nájemním domem č. p. 53, o stavu zalesňování prostoru na Majrově a
postupu řešení problematiky zavážení bývalého lomu na Dolině
- informaci místostarosty MUDr. Ševčíka o jednání o změně č. I Územního plánu města Zbýšova na
MěÚ v Rosicích dne 18.04.
pověřilo
- starostu pana Vratislava Širokého zastupováním města na Valné hromadě honebního společenstva
Zbýšov dne 27. dubna
projednalo a s chválilo
- poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50 tis. Kč MO Junáku Zbýšov
- zapracování regulativů pro zeleň do změny č. I ÚP města Zbýšova
- doplnění podmínek města do smlouvy se společnosti DIKOS s. r. o., Újezd u Brna, středisko Brno,
zastupující a. s. T-Mobile Czech Republik, v záležitosti pronájmu části pozemku parc. č. 833/1
v k. ú. Zbýšov u Oslavan
si vyhrazuje
- schválení podmínek smlouvy o povolení výkopových prací pro uložení telekomunikačního
vedení v obci s firmou Encom Zastávka
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0, resp. 14, 0, 1
Usnesení č. 8/4/12 bylo schváleno

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 20.00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 02.05.2012
Zapisovatelka:

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

Starosta: ..............................................

