Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 28.01.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele (technický bod)
Informace o konání 1. zasedání ZM v roce 2013 byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 16.01. Jednání bylo přítomno 14 členů
zastupitelstva (viz prezenční listina), zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil
starosta pan Vratislav Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Martina Švancarová a Martin
Všetečka, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům 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 6/10/2012/ZM, týkající se schválení změny č. I
Územního plánu města Zbýšova s podmínkou, že na dotčených parcelách nebude vybudována čerpací
stanice PHM, bylo dáno na vědomí zpracovateli a pořizovateli ÚP města.
Pokračují jednání s vlastníky soukromých pozemků o celkové výměře 3 022 m2, ležících v prostoru u
Rapantových. Jsou připraveny smlouvy na odkoupení pozemků pod odvalem na Sičce s Ing. O. Š.,
Brno. Město čeká na vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Brno k žádosti o
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1548 o výměře 514 m2 – ostatní plocha (chodník) z LV 1 MěNV
Zbýšov na LV 10001 Město Zbýšov a Pozemkového fondu ČR k žádosti města o převedení parcel č.
1608/14 o výměře 60 m2 a části parcely č. 1608 o výměře 31 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (na
Majrově), parc. č. 181 o výměře 3 769 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (školní zahrada), p. č. 891 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan o výměře 201 m2 (Poustka) do majetku města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
za ověřovatele zápisu o průběhu 1/2013 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Martinu
Švancarovou a Martina Všetečku, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 10/2012 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/1/2013/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 přítomnými členy ZM schválen bez
připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje následující program 1. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 14.01.2013
3. Hospodaření města za rok 2012, stav finančních prostředků města k 31.12.2012
4. Projednání a schválení rozpočtového výhledu města Zbýšova na období 2014 až 2016,
Rozpočtu sociálního fondu 2013
5. Informace o investičních akcích města
6. Hospodaření s majetkem města –prodej pozemků a j.

7. Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
program 1. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/1/2013/ZM bylo schváleno
2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 14.01.2013
Rada města Zbýšova projednala a schválila program 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova.
Hospodaření s majetkem města - Rada města vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních
bytů do užívání, které podaly: M. S., Zbýšov, A. P., Medlov, J. M., Zbýšov. Rada města rozhodla na
základě přehledu, zpracovaného správou majetku města, o prodloužení, resp. neprodloužení nájemních
smluv, jejichž platnost skončila k 31.12.2012, příp. o dalších opatřeních vůči neplatičům nájemného.
Smlouvy budou na jeden rok prodlouženy nájemníkům, kteří nemají dluh na nájemném, ostatní
smlouvy budou posuzovány individuálně a v případě dlužné částky prodlouženy do 30. 6. po uhrazení
závazku nájemníkem.
RM vyhověla žadatelům o pronájem nevyužívané prádelny v domě na ul. J. A. Komenského 414
a umožnila jim využít bezúplatně prostor k uložení osobních věcí s podmínkou, že v případě zájmu
a dostatečné kapacity místnosti budou mít tuto možnost i další nájemníci.
RM neschválila záměr pronájmu veřejného prostranství po odstraněném betonovém přístřešku na
popelnice v sídlišti na Sportovní ulici.
Žádosti o VFP: RM projednala žádost Gymnazijní společnosti o. s. Zastávka ze dne 24. 10. 2012
a schválila příspěvek ve výši 2 tis. Kč, na základě žádosti Domova pro seniory Šanov z ledna t. r.
schválila příspěvek pro pana M. Ž. ve výši 1 tis. Kč, Domu léčby s hospicem sv. Josefa
v Rajhradě rozhodla RM přispět částkou 5 tis. Kč, MO SPCCH Zbýšov, která sdružuje 260 členů,
přidělila RM příspěvek ve výši 10 tis. Kč, stejně jako Klubu důchodců Zbýšov – oběma organizacím
je VFP určena na činnost v roce 2013. RM rozhodla nevyhovět žádosti o finanční podporu činnosti
mateřského centra Kašpárkov Rosice a odsunout příp. poskytnutí podpory členům Svazu neslyšících
a nedoslýchavých Brno-venkov. RM doporučuje ZM ke schválení poskytnutí VFP MO Junáku Zbýšov
a Vlastivědnému spolku Rosicko-Oslavanska, pobočce Zbýšov na činnost v letošním roce.
RM rozhodla uhradit náklady na dopravu členů hudební skupiny HoBBiT, tanečnic souboru ISIS
a dalších zbýšovských občanů na Memoriál Miloše Moudrého do ÚSP Habrovany dne 1. 2. 2013.
RM vzala na vědomí informaci PČR Brno o výsledku kontroly dodržování stanovených limitů
rychlosti v obci v listopadu 2012 – nebyly zjištěny přestupky.
RM schvaluje odměnu řediteli ZŠ, p. o., Mgr. Miroslavu Vespalcovi v navrhované výši.
RM rozhodla vyhovět žádosti M. S., Zbýšov, ze dne 14.12.2012 a poskytnout jí jednorázovou finanční
výpomoc v tíživé životní situaci ve výši 5 tis. Kč. Využití prostředků ve prospěch novorozeného dítěte
doloží paragony.
Starosta informoval členy RM o množství a ceně vykáceného a městem prodaného palivového dřeva –
za rok 2012 bylo vytěženo 68 plm dřeva.
Formou e-mailu došel vedení města požadavek maminek na instalaci kolejniček pro kočárky na
schodiště u radnice a pošty a do MKC – bezbarierový přístup do objektu MěÚ je technicky
nerealizovatelný, což bylo konstatováno již při rekonstrukci vstupu do budovy, možnost úpravy
schodů do městské knihovny bude posouzena.
Starosta informoval o povinnosti města zřídit účet u ČNB pro příjem státních dotací.
Tajemnice MěÚ informovala o termínech přezkoumání hospodaření města KÚ JmK – 11. a 12. března,
hospodaření SVaK Zbýšov – Zakřany bude přezkoumáno dne 04.04.2013
Informace o investičních akcích bude předmětem jednání k bodu 5 zasedání ZM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci starosty o výsledku jednání rady města dne 14.01.2013
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/1/2013/ZM bylo schváleno

3. Stav finančních prostředků a plnění rozpočtu města za rok 2012
Členové ZM obdrželi písemnou informaci vedoucí finančního odboru o stavu finančních prostředků na
účtech města a plnění rozpočtu za rok 2012, ze které vyplývá, že předpokládané příjmy 40 315 tis. Kč
byly naplněny na 151,5 % (61 099 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 42 555 tis. Kč byly čerpány na
133,2 % (56 685 tis. Kč). Příjem z daní, poplatků a dotací činil 50 751 tis. Kč, což je 169,2 %
plánovaného ročního objemu. Na účtech města bylo k 31.12.2012 k dispozici 16 258 539,30 Kč, což je
při současné realizaci dvou rozsáhlých investic velmi dobrá bilance.
K uložení volných finančních prostředků města v objemu 6 mil. Kč na FLEXI kontu u České
spořitelny starosta uvedl, že vzhledem k nízkému úročení se momentálně zjišťují podmínky jiných
peněžních ústavů, které by byly výhodnější a zároveň umožňovaly operativní nakládání s penězi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci o plnění rozpočtu za rok 2012 - předpokládané příjmy 40 315 tis. Kč byly
naplněny na 151,5 % (61 099 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 42 555 tis. Kč byly čerpány na
133,2 % (56 685 tis. Kč), příjem z daní, poplatků a dotací činil 50 751 tis. Kč, což je 169,2 %
plánovaného ročního objemu; na účtech města je k 31.12.2012 k dispozici 16 258 539,30 Kč
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/1/2013/ZM bylo schváleno
4. Projednání a schválení rozpočtového výhledu města na období let 2014 až 2016
a rozpočtu sociálního fondu na rok 2013
V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, projednalo ZM rozpočtový výhled na období let 2014 až 2016, který obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, s
dlouhodobě realizovanými záměry se pro uvedené období zatím nepočítá, ČOV bude dokončena
v roce 2013. Dlouhodobé závazky města nebudou mít zásadní dopad na hospodaření územního
samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.
Členům ZM byl kromě rozpočtového výhledu rozeslán i návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok
2013, který je zřízen jako účelový peněžní fond v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. ZM schválilo rozpočet sociálního fondu
– příjmy ve výši 3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce zařazených do
MěÚ (15 osob) a hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena ZM. Výdaje – čerpání sociálního
fondu se řídí Metodickým pokynem tajemnice MěÚ č. 1/2005 vč. dodatků. Rozdíl finančních
prostředků bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
p r o j e d n a l o a sc h vá l i l o
- v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, rozpočet sociálního fondu – příjmy ve výši 3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých
platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ a hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena
ZM
p r o j e d n a l o a vz a l o n a vě d o m í
- v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, rozpočtový výhled města na období let 2014 až 2016
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/1/2013/ZM bylo schváleno
5. Informace o investičních akcích města
Byla dokončena demolice objektu na Masarykově ulici. Pokračují jednání o vykoupení sousedících
pozemků od soukromých majitelů.
Díky poměrně příznivému počasí pokračují práce na modernizaci a intenzifikaci ČOV, které jsou
v mírném skluzu.
Během týdne bude dokončena akce Oprava kanalizace ze čtvrti Sička – dodavatelem stavby je firma
M. Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., Vémyslice

Firma Ivaplast Ivančice provedla výměnu oken ve dvorním traktu budovy radnice. Byli osloveni tři
dodavatelé se žádostí o zpracování nabídky na dodávku oken do nájemního domu pro důchodce
Majrov 636 a do ZUŠ.
V souvislosti s návrhem Ing. Horáka, který zazněl na 10. zasedání ZM při projednávání změny č. I
Územního plánu Zbýšova, vybudovat na vjezdu do Zbýšova novou základnu sboru dobrovolných
hasičů, kontaktovalo vedení města pana Josefa Kučeru, investora připravované výstavby prodejního
centra. Ten by byl sice ochoten městu část získaných pozemků odprodat, ale prostor není dostatečný
pro to, aby umožnil pojmout obě stavby včetně nutného normami předepsaného zázemí. Prověřují se
další možné varianty záměru i s ohledem na aktuální možnost získání dotace JmK na projektovou
dokumentaci hasičské zbrojnice.
Letos budou pokračovat práce v prostoru areálu bývalého Svazarmu na Majrově rekonstrukcí zděného
objektu. V rámci paragrafu Bytové hospodářství bude třeba řešit havarijní situaci odkanalizování
nájemního domu Na láně 53, vzhled fasády patrového nájemního domu na ul. 9. května a rozhodnout
o postupu opravy izolace základů a zateplení svobodáren na ul. J. A. Komenského.
Starosta informoval o příznivém výsledku oponentury a o akceptaci žádosti o příspěvek na pořízení
mechanizačního prostředku – zametacího vozu pro čištění města, v rámci dotace Snížení imisní zátěže
z dopravy ve městě Zbýšově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o stavu a průběhu realizace investičních akcí města - Modernizace
a intenzifikace ČOV, Oprava kanalizace ze čtvrti Sička, výměna oken v budově MěÚ, zateplení
půdy ZUŠ a o přípravě investic města na rok 2013
- informaci o stavu vyřizování přidělení finančních prostředků z dotace Snížení imisní zátěže
z dopravy ve městě Zbýšově
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5/1/13/ZM bylo schváleno
6. Hospodaření s majetkem města – prodej pozemků a j.
ZM schválilo záměr prodeje pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č.
1598/103 o výměře 21 m2 (jednomyslně), členové ZM zamítli počtem 14 hlasů (jednomyslně) záměr
prodeje pozemku parc. č. 1608/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (u Šikotexu) a parc. č. 946 v k. ú. Babice u
Rosic o výměře 407 m2 (bývalé koryto vodního toku, ústící do propustku pod silnicí III. tř.) – rovněž
jednomyslně.
ZM schválilo jednomyslně odkoupení pozemků parc. č. 1596/14, poz. PK 1132 a 1135 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o celkové výměře 1785 m2 od manželů L., Zbýšov. Cena za odkoupení pozemků, které jsou
pod areálem TJ Baník Zbýšov, činí 35 700 Kč.
DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem, nabídlo Městu Zbýšovu prodej všech
zbývajících pozemků zapsaných na LV č. 20 pro k. ú. Zbýšov u Oslavan. Státní podnik preferuje
v nabídce ze dne 17. 1. 2013 vypořádání celého zbývajícího obsahu LV, což město ve vlastním zájmu
akceptuje. Jedná se o 19 parcel o celkové výměře 11 637 m2. 13 členů ZM hlasovalo pro odkoupení
všech parcel, 1 členka ZM se zdržela hlasování, 0 proti. Ceny pozemků budou stanoveny znaleckými
posudky, předpokládané náklady na získání pozemků do vlastnictví města by měly činit max. 300 tis.
Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- záměr prodeje pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1598/103
o výměře 21 m2
zamítlo
- záměr prodeje pozemku parc. č. 1608/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (u Šikotexu) a parc. č. 946 v k. ú.
Babice u Rosic o výměře 407 m2 (bývalé koryto vodního toku, ústící do propustku pod silnicí
III. tř.)
schválilo
- odkoupení pozemků parc. č. 1596/14, poz. PK 1132 a 1135 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové

výměře 1785 m2 od manželů L., Zbýšov, za cenu 35 700 Kč
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
schválilo
- odkoupení pozemků od DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem, zapsaných na LV č. 20 pro k. ú. Zbýšov
u Oslavan - jedná se o 19 parcel o celkové výměře 11 637 m2
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 1
Usnesení č. 6/1/13/ZM bylo schváleno
7. Různé
Na zasedání zastupitelstva města se na vlastní žádost dostavili zástupci vedení TJ Baník Zbýšov JUDr.
Ivo Šauer, předseda klubu a Mgr. Jaroslav Kotačka, člen výboru TJ. Jejich účast v ZM, která byla
vyvolána potřebou vyjádřit se k závěrům kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u TJ Baník
Zbýšov za rok 2012, provedené FV ZM, byla m.j. příležitostí k seznámení členů ZM s fungováním
a aktuální činností klubu a situací hráčské základny. JUDr. Šauer připomněl osmdesátiletou historii TJ,
která se stala nedílnou součástí sportovního života v obci. Od roku 2001 je areál stadionu TJ Baník
Zbýšov v majetku města a vedení TJ oceňuje a váží si všestranné podpory města, která se projevuje
každoročním příspěvkem na činnost organizace i řádnou péči a investicemi do nemovitostí v areálu
stadionu. Vedení TJ je pětičlenné, organizace zajištění tréninků a účasti několika fotbalových mužstev
v soutěžích je náročná. Intenzivně se do práce zapojují dva členové výboru, činnost členů výboru je
dobrovolná a bezplatná. Tréninková morálka a zájem hrát kopanou za místní klub u mladých hráčů
upadá – jedná se o všeobecný trend. Hráče není jak motivovat. Odcházejí do okolních obcí, za které
hrají nižší soutěže. Aby vedení TJ udrželo úroveň kopané v soutěžích, využívá hostujících hráčů.
Náklady na činnost sportovní organizace se tím zvyšují. JUDr. Šauer se vyjádřil k zápisu z kontroly
hospodaření TJ za rok 2012, kterou provedl finanční výbor. Konstatoval, že jako vedoucí Baníku
neměl dostatečnou příležitost seznámit se s výsledkem kontroly před rozšířením zápisu mezi členy ZM
a tím šanci některé pasáže zápisu vysvětlit. Pan Martin Všetečka, člen ZM a FV, je m. j. toho názoru,
že pokud je místní TJ podporována městem, neměl by Baník vybírat členské příspěvky od hráčů.
Může to být jeden z faktorů, ovlivňujících zájem o tento sport. JUDr. Šauer i Mgr. Kotačka potvrdili,
že nezájem mládeže je všeobecný. Pokud je mužstvo přihlášeno k soutěži, musí ji dohrát, odstoupení
je spojeno s finančními postihy. Je snahou vedení klubu, hrát fotbal na jisté úrovni, jinak nebude sport
bavit ani hráče, ani fanoušky, ani funkcionáře. V současné době se mění i struktura soutěží, což je
spojeno se širokou administrativou, kterou zajišťuje pan Rostislav Čermák. Vedení funguje s různými
obměnami od roku 2001, pracuje zdarma na úkor svého volného času. Např. cestovné se vyplácí
v minimální výši 3 Kč/km. Je snaha fungovat maximálně hospodárně, šetřit i obecní prostředky.
Členové FV Martin Všetečka a Ing. Horák uvedli, že chtěli před projednáváním rozpočtu města na rok
2013 a v jeho rámci i před přidělením prostředků na provoz TJ Baník upozornit na administrativní
a dokladové nedostatky, se kterými se při kontrole setkali (např. nedostatečně vyplněné cestovní
příkazy, nedostatečně vedená evidence využívání mechanizace a s tím související spotřeby PHM
apod.). Zástupci TJ konstatovali, že nálezy souvisí i s dlouhodobou nemocí a následným úmrtím
bývalé účetní a dodatečným doplňováním dokladů. Nová účetní paní Svobodová pracuje pro ZJ do
9/2012. Je snahou obou stran – jak města, které poskytuje příspěvek, tak zájmové sportovní
organizace, která jej čerpá, aby účetnictví bylo úplné a průkazné. V tomto smyslu přislíbil JUDr. Šauer
nápravu. Jarní soutěž končí 15. června 2013, po tomto datu provede FV kontrolu hospodaření s VFP.
Na základě výsledku kontroly budou následně posuzovány i další příp. požadavky na poskytnutí
prostředků VFP, s čímž členové ZM jednoznačně souhlasí. MUDr. Matejová ocenila záslužnou činnost
vedení TJ, které se stará o smysluplné využití volného času dětí a mládeže a souhlasí s trvalou
podporou města. JUDr. Šauer závěrem zdůraznil, že TJ Baník by bez finanční podpory zanikla. Vedení
TJ by přivítalo, pokud by byl některý z členů ZM i z řad dalších místních občanů ochoten zapojit se
aktivně do činnosti výboru.
Z diskuse vyplynul i požadavek na vyčíslení nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny na
stadionu TJ.
Začátkem tohoto roku zemřeli dva občané města – bývalý nájemník obecního bytu pan P. K. a
nájemník obecního bytu pan T., kteří po sobě zanechali dluhy na nájemném ve výši 21 999 Kč a
25 671 Kč. V obou případech jsou uvedené částky nevymahatelné, jelikož oba muži byli nemajetní.

V případě pana K. zastaví soud řízení, které bylo na podnět města zahájeno. Členové ZM schválili
jednomyslně odepsání dlužných částek.
ZM projednalo návrh MěÚ na odepsání nedobytných pohledávek za místní poplatek za svoz a
likvidaci odpadu za rok 2009 v celkové výši 30 983 Kč (jedná se o občany, kteří mají TP
v nemovitostech ve Zbýšově, prokazatelně se zde nezdržují, ovšem nepožádali o osvobození od
poplatku, na které by měli nárok, dále občany, u kterých je dluh nevymahatelný, např. i proto, že dluží
městu i za nájemné za užívání bytů a jsou proto zažalováni u soudu apod.) ZM schválilo odepsání
uvedené pohledávky za rok 2009.
Společnost Finance Zlín nabídla městu odkoupení akcií České spořitelny v počtu 3 200 kusů za částku
480 Kč/1 akcii. ZM jednomyslně rozhodlo akcie neprodat.
ZM projednalo žádosti místních organizací o poskytnutí veřejné finanční podpory na jejich činnost a
další jimi konkretně specifikované požadavky a rozhodlo podpořit MO Junáku Zbýšov částkou 50 000
Kč (část příspěvku bude využita na odkoupení pozemku pod chatou v k. ú. Ketkovice a zřízení
elektropřípojky) a pobočku Zbýšov Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska částkou 30 000 Kč m.
j. na doplnění naučné stezky o dětská hřiště a altánky. Oba příspěvky byly schváleny jednomyslně.
Organizátorky Plesu města a školy Martina Švancarová a Mgr. Zdeňka Sovová pozvaly členy ZM na
tuto akci, která se uskuteční 23. února v sále Hornického domu.
Starosta informoval o výsledku obou kol volby prezidenta za město Zbýšov, která proběhla ve dnech
11. a 12. 1. a 25. a 26. 1. 2013.
K 1. 4. 2013 připravuje Domov pro seniory zvýšení cen služeb, které odebírali i nájemníci domu pro
seniory ve Zbýšově, Majrov 636. Změna podmínek přinutila vedení města využít místní i vlastní
možnosti – obědy budou zájemci odebírat z Hornického domu, k praní a žehlení prádla budou
dovybaveny a využívány suterénní prostory objektu.
Ing. Horák poděkoval jménem občanů ze sídliště na Sportovní ulici, zejména rodičů, členům SDH za
spolupráci na přípravě kluziště.
Bc. Vladimír Čapka, starosta místních hasičů, krátce zhodnotil činnost sboru v loňském roce,
poděkoval zastupitesltvu města za podporu a vyjádřil se k záměru vybudování nové hasičské zbrojnice
ve Zbýšově, která by z provozních důvodů lépe vyhovovala, pokud by byla situována v centru města.
ZM rozhodlo, že se nepřipojí k vyhlášené výzvě Vlajka pro Tibet dne 10. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedení TJ Baník Zbýšov o aktuální činnosti klubu a situaci hráčské základny
a poděkování městu za trvalou podporu aktivit TJ a řádnou údržbu a investice do areálu stadionu
- vyjádření vedení TJ Baník Zbýšov ke Zprávě o kontrole hospodaření za rok 2012, provedené
finančním výborem Zastupitelstva města Zbýšova a příslib zjednání nápravy zjištěných nedostatků
požaduje
- vyčíslení nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny na stadionu TJ
rozhodlo
- o odepsání dluhu na nájemném zemřelých občanů pana M. T. a P. K.
- o odepsání nevymahatelné pohledávky – místního poplatku za svoz a likvidaci odpadů za rok 2009
ve výši 30 983 Kč
- o poskytnutí VFP MO Junáku Zbýšov ve výši 50 000 Kč a VS R-O, pobočka Zbýšov, ve výši
30 000 Kč na činnost v roce 2013 a další konkretní potřeby
- nepřipojit se k vyhlášené výzvě Vlajka pro Tibet dne 10. 3
zamítlo
odprodej 3 200 kusů akcií České spořitelny za nabízenou cenu 480 Kč/kus spol. Finance Zlín
vzalo na vědomí
- termín a pozvání na Ples města a školy dne 23. února 2013
- informaci starosty o výsledku volby prezidenta republiky 11. a 12. 1. a 25. a 26. 1. za Zbýšov
- informaci starosty o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zdražením cen služeb
poskytovaných nájemníkům domu č. p. 636 Domovem pro seniory Zastávka
- poděkování Ing. Horáka místním hasičům za součinnost při vytvoření ledové plochy
na Sportovní ulici
- informaci starosty SDH Zbýšov Bc. Vladimíra Čapky o činnosti hasičů v roce 2012, poděkování

městu za podporu a jeho vyjádření k situování plánované hasičské zbrojnice
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0,
Usnesení č. 7/1/13/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova v 19,45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 05.02.2013
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

Ověřovatelé: ..............................................
.............................................
Starosta: Vratislav Široký

