Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo m ěsta Zbýšova
Zápis
o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Informace o konání 7. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně
tak na elektronické úřední desce, od 31. 8. Jednání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva (viz
prezenční listina), zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Mgr. Martin Leikep a pan Pavel Štěpánek,
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. Úkoly, přijaté v usnesení k bodům 5 a 7 ze 6/2012
zasedání ZM, konaného dne 25. 6. 2012, byly splněny. O výsledku projednání náhradního řešení
záboru zemědělské půdy v souvislosti se změnou ÚP Zbýšova č. I byl informován MěÚ Rosice i
zpracovatel ÚP.
Firmy Self servis s. r. o. a Encom Zastávka byly vyrozum ěny o zamítnutí rozšíření sítě pro
telekomunikační vedení ve městě za nabízených podmínek a společnosti T-Mobile Czech Republik
byly písemně sděleny podmínky pronájmu části pozemku parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
pro umístění základové stanice a podmínky spoluúčasti města na vybudování rozhledny v rámci
zřízení vysílače na haldě. Další úkoly nebyly přijaty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Mgr. Martina Leikepa
a Pavla Štěpánka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
bere na vědomí
informaci o plnění úkolů z 6/2012 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/7/12/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 7. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Plnění rozpočtu města za 1-8/2012, projednání a schválení DRO č. 3/2012
3. Informace z jednání Rady města Zbýšova dne 9. 7. 2012 a 27. 8. 2012
4. Informace o investičních akcích města (ukončených, probíhajících a připravovaných)
5. Majetek města – prodeje pozemků
6. Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
program 7. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/7/12/ZM bylo schváleno

2. Plnění rozpočtu města za 1-8/2012, projednání a schválení DRO č. 3/2012
Z písemné informace vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města a o plnění rozpočtu
za leden až srpen 2012, kterou členové ZM obdrželi, vyplývá, že předpokládané příjmy 40 315 tis. Kč
jsou naplněny na 93,1 % (37 527 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 42 555 tis. Kč jsou čerpány na
88,1 % (37 497 tis. Kč). Příjem z daní, poplatků a dotací činí 30 799 tis. Kč, což je 102,7 %
plánovaného ročního objemu. Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31. 8. 2012 činí
12 233 100,58 Kč.
Starosta předložil na základě návrhu FO MěÚ a průběžného čerpání rozpočtu DRO č. 3/2012, které
zahrne příjmy z dotace ve výši 150 tis. Kč na opravu těžní věže Simson- § 4116, § 1355 zvýšení
příjmu za odvody z VHP o 200 tis. Kč, z provozu koupaliště o 200 tis. Kč - § 3429 a § 6310 úroky o
20 tis. Kč, dotace na volby 69 tis. Kč, daň z příjmu FO + 50 tis. Kč aj. – celkem 694 tis. Kč. Výdaje
budou navýšeny o 200 tis. Kč na opravu věže Simson, o 20 tis. Kč na § 3399 SPOZ, § 3322 oprava
sousoší sv. Cyrila a Metoděje o 60 tis. Kč – formou daru ŘK farnosti, § 3419 TJ Baník na oslavy
výročí + 25 tis. Kš, § 3111 Předškolní zařízení + 300 tis. Kč na 3. splátku dětského hřiště a vybavení
výdejny stravy, § 2219 + 350 tis. Kč - chodníky (svobodárny, Školní ulice), § 3392 MKC + 200 tis. Kč
(okna, energie pro celou budovu), § 3612 Bytové hospodářství + 800 tis. Kč (zálohy na energie
Majrov 636, opravy bytů, vratka po vyúčtování záloh), § 6115 Volby 69 tis. Kč – zvýšení nákladů
celkem o 2 024 000 Kč. Uvedené položky jsou obsahem DRO č. 3/2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
písemnou informaci FO MěÚ o plnění rozpočtu a o zůstatku finančních prostředků na účtech
města k 31. 8. 2012, který činí 12 233 100,58 Kč
projednalo a s chválilo
DRO č. 3/2012 – zvýšení příjmů o 694 000 Kč, zvýšení výdajů o částku 2 024 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/7/12/ZM bylo schváleno
3. Informace z jednání Rady města Zbýšova dne 9. 7. 2012 a 27. 8. 2012
Ve vazbě na převod nemovitého majetku – objektu č. p. 636 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a souvisejících
pozemků z majetku Jihomoravského kraje na Město Zbýšov ke dni 29. 6. 2012 byl převeden Darovací
smlouvou mezi Domovem pro seniory Zastávka, p. o. a Městem Zbýšovem i movitý majetek, uvedený
v příloze č. 1 smlouvy v hodnotě 1 254 182,48 Kč. Jedná se o zařízení a vybavení objektu. Rada města
schválila na své 7. schůzi dne 9. 7. převod movitého majetku a uvedenou darovací smlouvu.
RM schválila bez připomínek návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni mezi Městem Zbýšovem a firmou Kepák Group, a. s., pro uložení kanalizačního
potrubí ze čtvrti Sička, vzala na vědomí písemnou informaci o plnění rozpočtu za 1. pololetí roku a o
zůstatku finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2012, který činí 13 365 834,53 Kč a informaci
starosty o realizaci investičních akcí města
Dále Rada města Zbýšova vzala na vědomí
- doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
- text dopisu, adresovaného společnosti T- Mobile ČR ve věci umístění stanice mobilních
telefonů GSM na haldě a podmínek spoluúčasti města na budování rozhledny
projednala a schválila
- přidělení obecního bytu na ul. 9. května 116, výměnu bytů na ul. J. A. Komenského a na
Majrově a změnu uživatele bytu na Majrově 173 - nájemní smlouvy s platností do 31.12.2012
- záměr pronájmu pozemků parc. č. 1598/58 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
záměr pronájmu travnaté plochy – parcely č. 220/1 o výměře cca 75 m2 a 220/1 o výměře cca 50
m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a záměr pronájmu pozemku za bytovým domem na Sportovní ulici
520, 521 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o jehož oplocení požádalo BD Balina
rozhodla
- o uzavírání smluv na užívání obecních bytů v nájemním domě pro seniory Majrov 636 na dobu
neurčitou a o znění dodatku ke smlouvě s nově přijímanými uživateli bytů
zajistí
- odstranění závad, zjištěných při kontrolách komínů v obecních bytech

rozhodla
- o poskytnutí veřejné finanční podpory 3 tis. Kč žadateli J. Urbánkovi na výstavu historických
vozidel a burzu náhradních dílů
schválila
- smlouvu s Kometa Group, a. s. Brno, o vzájemné propagaci na další rok
vzala na vědomí
- informaci starosty o provozu koupaliště v letošní sezóně a o přijatých opatřeních – zrušení
bezplatného večerního koupání, zákaz parkování na příjezdové komunikaci z Jiráskovy ulice
ke koupališti
- a podpořila stanovisko města k výsledku šetření ČŠI JmK ve věci šikany žáků ZŠ
- informaci vedení MŠ, p. o. Zbýšov, o provozu předškolního zařízení v začátku prázdnin
a požadavky na dovybavení MŠ a opravu zařízení a závad na dětském hřišti
upozorňuje občany
- na zákaz ukládání inertního odpadu v prostoru na Majrově
Rada města Zbýšova dne 27. 8. 2012
vzala na vědomí
- písemnou informaci o plnění rozpočtu za leden až červenec a o zůstatku finančních prostředků na
účtech města k 31. 7. 2012, který činí 12 295 251,66 Kč a doporučila schválení DRO č. 3/2012
zastupitelstvem města
- informaci starosty o realizaci investičních akcí města a o vyřizování žádostí o dotace
- Seznam oprav a investic města k realizaci v příštích letech
- doručené žádosti o přidělení obecních bytů včetně bytů v domě pro seniory na Majrově 636 do
užívání
projednala a schválila
- nájem a cenu pronájmu pozemku parc. č. 1598/58 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan, nájemcem je M. B., Zbýšov, cena 500 Kč/rok
- pronájem plochy – parcely č. 220/1 o výměře cca 75 m2 panu L. Š., Zbýšov,
a 220/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan paní M. O., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m2
- pronájem pozemku za bytovým domem na Sportovní ulici 520, 521 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
parc. č. 335/1 (PK 1182/1) uživatelům jednotlivých zahrádek za cenu 5 Kč/m2, od 1. 1. 2013
- pronájem a cenu pronájmu pozemků za hřbitovem (zahrádkářská kolonie) parc. č. 147/41, 42,
43, 44, 45, 46 o celkové výměře 1687 m2 v k. ú Zbýšov u Oslavan – 5 Kč/m2 s platností od 1. 1.
2013
- v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr pronájmu
pozemku obce parc. č. 1535 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 268 m2 a parc. č. 1536 o výměře
249 m2
- prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu na Majrově L. Š. do 31.12.2012
- přihlášení R. K. do bytu k prarodičům na ul. J. A. Komenského 415
neschválila
- záměr pronájmu pozemku o rozloze 147 m 2, sousedícího s domem na ul. J. A. Komenského 455
v k. ú. Zbýšov u Oslavan
vydala souhlas
- s podnájemním vztahem, který uzavře MUDr. Popek se vznikající právnickou osobou. Souhlas
se týká užívání prostor ve zdravotním středisku na ul. 9. května 9 a platí na dobu určitou do
31.12.2012
rozhodla
o dodavateli akce Demolice objektu na Masarykově ulici, kterým bude firma Elektro M. Nekuža
Rada města Zbýšova dále
vzala na vědomí
- poskytnutí příspěvku na IDS na rok 2013 na základě smlouvy s Jihomoravským krajem.
Příspěvek činí 50 Kč na jednoho obyvatele, což je celkem 192 450 Kč
projednala a schválila
- příspěvek 1 tis. Kč taneční skupině ISIS na dopravu do ÚSP Habrovany
- příspěvek 5 tis. Kč místní občance paní Zuzaně Brázdové na vydání knihy Pohádky pro

nejmenší
- příspěvek 2 tis. Kč na turnaj starších pánů v kopané - Memoriál Viléma Pavlíčka
- příspěvek 3 tis. Kč na závod horských kol Zbýšovský drak, pořádaný panem Jaroslavem
Kubálkem ve spolupráci s MKC 1. 9.
- příspěvek 10 000 Kč rodině dvaapůlročního J. S. na intenzivní rehabilitační pobyt v centru Renona
u Trnavy na Slovensku, které je jediným zařízením, specializovaným na jeho postižení
rozhodla, že příspěvek MO SPCCH nebude zatím poskytnut
projednala a schválila
- program 7. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 10. 9. 2012
- odepsání pohledávky 8 500 Kč za místní poplatek za likvidaci PDO pro 17 obyvatel nájemního
domu pro seniory na Majrově 636
vzala na vědomí
- informaci tajemnice MěÚ o termínech dílčího přezkoumání hospodaření, stanovených KÚ
JmK pro Město Zbýšov a pro SVaK Zbýšov – Zakřany
- pozvání firmy Metaldyne Oslavany, spol. s r. o., na slavnostní otevření nového výrobního
závodu ve Zbýšově, Na Láně 643, dne 22. 9. 2012 od 9,30 do 12 hodin.
- informaci starosty o výsledku končící sezony 2012 na městském koupališti a o výsledku
inspekce bezpečnosti práce
- informaci starosty o iniciativě, kterou připravuje DSO Mikroregion Kahan ve spolupráci
s podnikatelským subjektem KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 9. 7. 2012 a 27. 8. 2012
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/7/12/ZM bylo schváleno
4. Informace o investičních akcích města (ukončených, probíhajících a připravovaných)
Členům zastupitelstva města byl předán písemný materiál, obsahující dlouhodobou vizi potřeb města
na úseku stavebních investic. Plán oprav a investic je flexibilní a podle návrh ů členů ZM, příp. občanů
bude doplňován a korigován. Už v současné chvíli je třeba do něj zahrnout opravy budovy ZUŠ na
Masarykově ulici – okna a topení.
Byly dokončeny práce na sběrném dvoře na Majrově, které byly uhrazeny městem v částce 2 385 tis.
Kč. 85 % nákladů se vrátí městu zpět po vyúčtování se SF ŽP. Od 1. 10. 2012 bude sběrný dvůr
fungovat po celý rok ve středu od 15 do 18 hodin, v sobotu bude v provozu od 9 do 12 hodin.
Práce na akci Modernizace a intenzifikace ČOV probíhají v souladu s přijatým harmonogramem,
každý měsíc je jejich průběh hodnocen v rámci kontrolních dnů. Dosud vynaložené náklady činí 5 645
tis. Kč. Část nákladů je tzv. neuznatelných, příspěvek SF ŽP dosáhne cca 72 % podílu.
Do konce tohoto roku se předpokládá ještě provedení následujících prací – výměna oken v budově
zdravotního střediska, oprava chodníků na ul. J. A. Komenského a Školní, demolice objektu
u Rapantových a výměna oken ve dvorním traktu radnice.
Ve fázi vyřizování žádostí je dotace na snížení emisní zátěže ve městě Zbýšově, v rámci které by mohl
být pořízen zametací vůz a na likvidaci bioodpadů ve městě. Výše dotace na pořízení mechanizace činí
v obou případech až 85 % nákladů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
v zalo na vědomí
- informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcí a o vyřizování žádostí o dotace
- písemný materiál Plán oprav a investic města
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/7/12/ZM bylo schváleno
5. Majetek města – prodeje pozemků

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. Dalším zájemcem o koupi pozemku je J. P., Zbýšov,
čtvrť Sička. Prodej byl schválen. Cena prodeje byla stanovena na 300 K č/m2, pozemek má výměru 30
m2., kupující se bude spolupodílet na nákladech za vyhotovení geometrického plánu celé řadové
zástavby.
Členové ZM zamítli záměr prodeje prostoru po zbourání přístřešku na popelnice na Sportovní ulici (na
základě žádosti p. A.). Jelikož jde o veřejné prostranství, doporučuje ZM pronájem části parcely.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
prodej části pozemku parc. č. 778/1 ve čtvrti Sička v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 30 m2 panu J.
P., Zbýšov, prodejní cena 300 Kč/m2
projednalo a zamítlo
záměr prodeje prostoru po zbourání přístřešku na popelnice na Sportovní ulici
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/7/12/ZM bylo schváleno
6. Různé
Na zasedání ZM se dostavil na vlastní žádost manažer Mikroregionu Kahan Ing. Bohanes, aby členům
nejvyššího orgánu města objasnil záměr a význam ustavení místní akční skupiny Brána Brněnska.
Jedná se o občanské sdružení, které sdružuje v poměru 50:50 územní samosprávné celky a další
subjekty (fyzické a právnické osoby) s cílem partnerství na rozvoji venkova (m. j. i cestovního ruchu)
a zemědělství s využitím prostředků MZ ČR. MAS Brána Brněnska potřebuje pro svůj vznik a
registraci u MV ČR schválení působnosti na katastru města- tento požadavek schválilo ZM
jednomyslně. Minimální počet obyvatel obcí, zapojených do MAS, má být 10 000, do MAS Brána
Brněnska jsou v současné době zapojeny obce s 60 000 obyvateli. Orgány MAS jsou VH, kterou tvoří
zástupci zúčastněných subjektů (Město Zbýšov je v MAS jako součást MK Kahan), devítičlenný
volený programový výbor, výběrová komise – 9 osob pro kontrolu projektů, kontrolní výbor. OS
Brána Brněnska má kancelář v Kuřimi (Bc. Švédová) a v Zastávce (Ing. Bohanes). Perspektivně by
mohlo OS získat na svoje projekty ročně 9-13 mil. Kč dotací od MZ.
Ing. Bohanes současně pozval členy ZM i občany Zbýšova na nejbližší akce Mikroregionu Kahan –
Setkání seniorů 21. 9. v Zastávce a Oslavy Dne horníků 22. září.
Starosta tlumočil pozvání členům ZM od firmy Metaldyne na slavnostní otevření výrobního závodu ve
Zbýšově, Na Láně dne 22. září.
Město Zbýšov požádalo MěÚ Rosice o vyhlášení prostoru odvalu na Sičce významným krajinným
prvkem. Tento krajinný útvar je však částečně na soukromých pozemcích – jejich majitelé je nechtějí
prodat, mají zájem o směnu, což záležitost zdržuje a komplikuje.
Společnost T-Mobile ČR podala prostřednictvím svého zástupce dne 14. 8. 2012 žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby základnové stanice radiotelefonní sítě GSM T-Mobile a.s.,
„60742 BrnoMorBud_Zbýšov“ včetně kabelové přípojky na pozemcích parc. č. 833/1, 833/22, 821/4,
1925/1, 703/1, 1567/1, 831/1, 833/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan. Uvedeným dnem bylo stavebním
úřadem Zbýšov zahájeno územní řízení. MěÚ Rosice vydal souhlasné stanovisko k umístění vysílače,
ovšem bez Městem Zbýšovem požadované rozhledny.
ZM vzalo na vědomí informaci vedoucí školní jídelny paní Jitky Novákové o fungování tohoto
zařízení a o úpravě ceny stravného pro děti a zaměstatnace MŠ a ZŠ Zbýšov pro školní rok 2012/2013.
Z důvodu značného zájmu o umístění žáků do školní družiny požádalo vedení školy o navýšení její
kapacity z 50 na 60 dětí.
Starosta informoval o schválení zákona o novém rozpočtovém určení daní, podle kterého by měly
příjmy města od 1. 1. 2013 vzrůst. Dále informoval o žádosti KTS Ekologie s. r. o. Zastávka o dotaci
na pořízení dalšího svozového vozidla v ceně cca 2 mil. Kč. Záměrem společnosti je dále i vybudování
třídící linky na odpad v centrálním sběrném dvoře v Tišnově. Předpokládané náklady činí 10 mil. Kč,
počítá se s využitím dotace MŽP. Působnost společnosti KTS Ekologie Zastávka se od 1. 1. 2013
rozšíří na region o 60 000 obyvatelích. VH KTS Ekologie Zastávka se koná 18. 10.

Zastupitelstvo rozhodlo, že nevyužije možnosti, která je uzákoněna s platností od 1. 1. 2013. Od
tohoto data smí místní poplatek za likvidaci odpadu činit až 1 000 Kč, obec zachová stávající výši 500
Kč.
Společnost Telefonica O2 informovala o zrušení veřejné telefonní stanice ve čtvrti Sička z důvodu
jejího malého využití.
Člen finančního výboru Martin Všetečka informoval ZM o činnosti FV, který provedl m. j. kontrolu
pokladny města.
Starosta informoval o zrušení odborové organizace bývalého státního podniku RUD, funkční Klub
důchodců bude působit pod záštitou města – ZM souhlasí.
Původní záměr MP ČR zasypat těžní jámu dolu Jindřich byl změněn – důl se bude sanovat
zabetonováním ve vrstvě 40 m výšky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci manažera Mikroregionu Kahan Ing. Bohanese o přípravě založení, poslání a záměrech
občanského sdružení MAS Brána Brněnska
- informaci o konání akcí MK – 21. 9. Setkání seniorů v Zastávce, 22. 9. Oslavy Dne horníků
- pozvání firmy Metaldyne na slavnostní otevření výrobního závodu ve Zbýšově, Na Láně dne 22. 9.
- žádost města Zbýšova MěÚ Rosice o vyhlášení odvalu na Sičce významným krajinným prvkem
- informaci starosty o zahájení územního řízení, vedeného SÚ Zbýšov na základě žádosti zástupce
společnosti T-Mobile o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby základnové stanice
radiotelefonní sítě GSM T-Mobile a.s., včetně kabelové přípojky, ze dne 14. 8. 2012
- informaci starosty o souhlasném stanovisku MěÚ Rosice k umístění vysílače na odvalu na Sičce,
ovšem bez Městem Zbýšovem požadované rozhledny
- informaci vedení ZŠ Zbýšov, p. o., o navýšení kapacity školní družiny na 60 dětí
- informaci vedoucí školní jídelny o provozu zařízení a úpravě cen stravy pro školní prok 2012/2013
- informaci starosty o záměrech a rozvoji spol. s r. o. KTS Ekologie Zastávka
- informaci Martina Všetečky o činnosti finančního výboru města
- informaci starosty o změně technologie sanace těžní jámy Jindřich – místo zásypu bude ve 40m
vrstvě zabetonována
- informaci Telefonica O2 o zrušení veřejné telefonní stanice na Sičce
schválilo
- poskytnutí katastrálního území obce Zbýšova u Oslavan pro působnost místní akční skupiny
Brána Brněnska
- působení Klubu důchodců pod Městem Zbýšovem od 1. 1. 2013 v souvislosti se zánikem odborové
organizace býv. RUD
r ozhodlo
- zachovat stávající výši místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu 500 Kč/občana/rok
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0,
Usnesení č. 6/7/12/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 20.20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 17.09.2012
Zapisovatelka:
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................
Starosta:

