Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele, kontrola úkolů z předchozího zasedání ZM
(technický bod)
Informace o konání 8. zasedání ZM, byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně
tak na elektronické úřední desce, od 04.09. Jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva (viz
prezenční listina), zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Zdeňka Sovová a Bc. Josef Nedvěd, vyhotovením
zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Z předchozích zasedání ZM trvá úkol vyčíslení nákladů, které by si vyžádalo obnovení provozu sauny
na stadionu TJ.
Smlouva s dodavatelem veřejné zakázky na dodávku mechanizace v rámci akce Zavedení separace
a svozu bioodpadů ve městě Zbýšově - firmou Agro Trnava, s. r. o., Trnava 224, okr. Třebíč, je
připravena k podpisu; cena dodávky bez DPH činí 1 898 tis. Kč. Více v textu zápisu – bod 4.
Zápis ze 7. zasedání ZM je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
za ověřovatele zápisu o průběhu 8/2013 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Mgr. Zdeňku
Sovovou a Bc. Josefa Nedvěda, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů ze 7/2013 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/8/2013/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 8. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Informace o jednání RM dne 29.08. a 02.09.2013
3. Hospodaření města za období 1-8/2013, projednání DRO č. 5/2013
4. Projednání a schválení smlouvy s Agro Trnava s. r. o., Trnava 224, okr. Třebíč, o dodávce vozidla
na zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Zbýšově
5. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
6. Hospodaření s majetkem města (prodej, směna nemovitostí)
7. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za část roku 2013
a auditu KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka
8. Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
program 8. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/8/2013/ZM bylo schváleno

2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 29.08.2013 a 02.09.2013
Rada města Zbýšova na své 9. schůzi vzala na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, odboru školství č. j. JMK 90760/2013 ze dne 28. 8. 2013, ve věci zápisu změny v rejstříku škol
a školských zařízení pro mateřskou školu a školní jídelnu – výdejnu, jejichž činnost vykonává
právnická osoba s názvem Mateřská škola Zbýšov, okres Brno – venkov, příspěvková organizace,
která se týká navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 101 na 117 a navýšení
nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně – výdejně ze 110 na 126 a zápisu nového
místa poskytovaného vzdělávání a školské služby na adrese Masarykova 188, 664 11 Zbýšov,
s účinností od 01.09.2013 a schválila vzdání se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Rada města Zbýšova na své 10. schůzi dne 02.09.2013 vzala na vědomí písemnou informaci vedoucí
FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.08.2013, který činí 16 408 702,62 Kč,
doporučila ZM ke schválení DRO č. 5/2013.
Dále RM vzala na vědomí informaci místostarosty o dokončených, probíhajících a připravovaných
investičních akcích města, doručené žádosti o přidělení, resp. výměnu obecních bytů, písemnou
informaci správy majetku o výši dlužného nájemného, která k 31.07. činí 729 340 Kč.
RM projednala a schválila program 8. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 16.09.2013,
rozhodla o přidělení bytu na ul. 9. května 116 do užívání p. J. B., o prodloužení smluv na užívání
obecních bytů a o podmínkách, za kterých jsou prodlouženy, zamítla záměr pronájmu obecního
pozemku na Masarykově ulici pro umístění mobilního stánku. ZM doporučila ke schválení směnu
pozemků mezi městem a soukromým majitelem J. N., rozhodla o poskytnutí VFP žadatelům o
příspěvek – skupině ISIS a Integračnímu centru Stonožka. V bodě 8. Různé vzala na vědomí
- osobní informaci ředitelky mateřské školy paní N. Ludvové o vzniku detašovaného pracoviště MŠ
v budově na Masarykově ulici 188, nákladech na jeho zřízení a o zajištění provozu
- ideový návrh rozhledny Zbýšov, který zpracoval pro Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska,
pobočku Zbýšov, majitel firmy P.D., dřevěné konstrukce, s. r. o., Lukovany, Ing. Milan Doleží
- cenovou nabídku firmy P.D., dřevěné konstrukce, s. r. o., Lukovany, na dodávku a montáž
prvků pro dětské hřiště při MŠ a na Sportovní ulici
- Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti KTS Ekologie Zastávka
s. r. o. za rok 2012 a informaci o výsledku jednání orgánů společnosti
- žádost o povolení vykácení stromů mezi stadionem a zahrádkářskou kolonií
- požadavek E.ON Česká republika, s. r. o., adresovaný vlastníkům či uživatelům nemovitostí,
na zajištění ořezu, popř. odstranění dřevin, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení
distribuční soustavy
- stížnost majitelů pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan, kteří se v souvislosti se změnou č. I
Územního plánu města Zbýšova cítí být poškozeni na svých právech a podali stížnost na krajský
soud
- informaci o průběhu a výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města za část roku 2013,
které provedli ve dnech 14. a 15. srpna pracovníci KÚ JmK
- uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci poptávkového řízení na dodávky elektřiny a plynu
pro občany formou elektronické aukce s Aukčním poradenským centrem s. r. o. Přísnotice
RM rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Ing. O. Ch. jako ocenění jeho
dlouholetého působení ve vedení KD Zbýšov u příležitosti jeho významného životního jubilea,
doporučila ZM ke schválení přijetí dotace Jihomoravského kraje ve výši 50 000 Kč na činnost hasičů
a zmocnila starostu k podpisu smlouvy s s. r. o. Agro Trnava.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 9. schůze rady města dne 29.08.2013 a 10. schůze dne 02.09.2013
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/8/2013/ZM bylo schváleno
3. Hospodaření města za leden až srpen 2013, stav finančních prostředků na účtech města,
projednání DRO č. 5/2013
Z písemných podkladů zpracovaných pro členy ZM vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že
na účtech města je ke dni 31.08.2013 stav 16 408 702,62 Kč. Příjmy, předpokládané v roce 2013 ve
výši 65 257 tis. Kč, jsou za 1 až 8 naplněny na 68,4 % (44 607 tis. Kč), z toho paragraf Daně,

poplatky, dotace, je plněn ze 72 %. Z plánovaných ročních výdajů 69 415 tis. Kč bylo za leden až
srpen vyčerpáno 44 935 tis. Kč, což je 64,7 %.
ZM projednalo a schválilo DRO č. 5/2013 – zvýšení příjmů celkem o 5 mil. Kč, z toho příjem z daní
o 3,780 mil Kč, v paragrafu 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (příjem ze vstupného na
koupaliště) o 160 tis. Kč, § 3639 Pojistné náhrady o 350 tis. Kč, odvod z VHP o 600 tis. Kč, správní
poplatky o 50 tis. Kč, § 6171 vnitřní správa o 60 tis. Kč, zvýšení výdajů v § 1012 Pozemky o 600 tis.
Kč, § 2212 Komunikace o 400 tis. Kč, § 3111 Předškolní zařízení o 400 tis. Kč (zřízení třídy v ZŠ
Masarykova 188), § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (zakrytí bazénů koupaliště) o 300 tis.
Kč, § 3612 Bytové hospodářství o 2 000 tis. Kč (zateplení a fasáda svobodárny, plnění pojistné
smlouvy za byt Majrov), § 3619 Bytový dům pro seniory + 300 tis. Kč (výměna oken) – zvýšení
výdajů celkem o 4 mil. Kč. Po podání vysvětlujících informací bylo DRO č. 5/2013 jednomyslně
schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.08.2013,
který činí 16 408 702,62 Kč
projednalo a schválilo
- DRO č. 5/2013
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/8/2013/ZM bylo schváleno
4. Projednání a schválení smlouvy s Agro Trnava s. r. o., Trnava 224, okr. Třebíč, o dodávce
vozidla na zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Zbýšově
Po výběru dodavatele vozidla na zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě zastupitelstvem města
dne 29.07. projednalo a schválilo ZM smlouvu s Agro Trnava na dodávku vozidla na zavedení
separace a svozu bioodpadů ve městě Zbýšově v ceně 1 898 tis. Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
smlouvu s Agro Trnava na dodávku vozidla na zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě
Zbýšově v ceně 1 898 tis. Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/8/2013/ZM bylo schváleno
5. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Stavba modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově se chýlí ke konci, dne 25.09. se koná předání
stavby do zkušebního provozu. K realizaci zbývá zpevnění komunikací, které provede firma M.
Soukupa. Slavnostní ukončení stavby je plánováno na 22.10. – začíná v 11 hodin prohlídkou
rekonstruovaného objektu a bude pokračovat za účasti pozvaných hostů v MKC.
Dodavatel je povinen podle podmínek stanovených smlouvou uložit na dva roky na účet města zástavu
ve výši 1 mil. Kč.
S blížícím se začátkem školního roku finišovaly stavební práce na opravách školních budov v MŠ dodala firma Ivaplast Ivančice navíc 5 oken s ornamentním sklem, méně venkovních i vnitřních
parapetů – rozdíl + 12 566 + DPH. Byly provedeny opravy vstupního schodiště do MŠ včetně izolace.
V objektu Základní školy na Masarykově ulici 188 byla nepříliš nákladnými stavebními úpravami
zřízena jedna třída pro předškolní děti jako odloučené pracoviště MŠ. Díky stávající dispozici je
samostatně funkční s vlastním vchodem, pouze WC využívají děti společně se školáky. Řešení je
dočasné na dva roky.
Značné vícepráce se vynutila výměna oken v budově ZUŠ – stávající otvorové prvky nebyly zajištěny
překlady, které se musely pracně doplňovat.
Byla dokončena nová kanalizace v objektu Na láně 53, která vyřešila havarijní situaci.
Na koupališti byly nákladem 514 tis. Kč instalovány konstrukce pro zakrývání bazénů plachtami,
technologie byla využita už v letošní sezoně. Provoz koupaliště skončil 26. srpna.
Byla dokončena oprava vyhořelého bytu na Majrově; byt byl přidělen do užívání.
Po opravě technologie provedení byly dokončeny práce na odstranění vlhkosti základového zdiva
v nájemních domech na ul. J. A. Komenského 413, 414, 415. Realizátorem akce byla stavební a
obchodní firma M. Ryšavý, Vémyslice.

Stávající nedostatečné vytápění sálu kina Horník by mělo nahradit cílené infračervené záření – záměr
sleduje nájemce kina Ing. Ludva, který zajišťuje nabídky tří firem. Předpokládané náklady činí 400 až
500 tis. Kč.
Byly odeslány podklady pěti možným vybraným dodavatelům zateplení nájemních domů města č.
p. 413 až 415. Kriteriem pro posouzení nabídek byla nejnižší nabídková cena.
Ve lhůtě pro podání nabídek odevzdali obálky s nabídkou následující uchazeči:
l. KLINER JIŘÍ – INTERIER PROGRES, Boženy Němcové 142, 664 11 Zbýšov, IČ 64502619
cena bez DPH 2,808.560,- Kč, s DPH 3,229.845,- Kč, zahájení praci 30. 9. 2013, ukončení prací
30. 7. 2014, záruční lhůta 72 měsíců
2. JOK, a. s., Stavební 2a, 602 00 Brno, IČ 25515560
cena bez DPH 2,836.463,- Kč, s DPH 3,261.392,- Kč, zahájení prací do 30. 9. 2013 (po předání
staveniště), ukončení prací do 30. 8. 2014, záruční lhůta 60 měsíců
3. Jan Kočička, Kompletní stav. servis, Komenského 519, 664 84 Zastávka, IČ 60395087
cena bez DPH 2,854.290,- Kč, s DPH 3,282.434,- Kč, ukončení prací 30. 8. 2014, záruční lhůta
60 měsíců
4. IP STAVBY ENERGO, DP Stavby Energo, s.r.o., Nováčkova 813/19, 614 00 Brno, IČ 28312716
cena bez DPH 2,841.945,- Kč, s DPH 3,268.237,- Kč, zahájení prací do 14 dnů od podpisu smlouvy
o dílo, ukončení prací 30. 8. 2014, záruční lhůta 24 měsíců
5. MILOŠ RYŠAVÝ , stav. a obch. firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice, IČ 28315049
cena bez DPH 2,833.494,- Kč, s DPH 3,258.518,- Kč, zahájení prací 10/2013, ukončení prací
08/2014, záruční lhůta 60 měsíců
Hodnoticí komise otevřela obálky s nabídkami dne 13. 9. 2013, všechny posoudila jako vyhovující
a s ohledem na stanovené kriterium doporučila jako dodavatele firmu Jiří Kliner – INTERIER
PROGRES Zbýšov, náhradníkem je firma Miloš Ryšavý, s. r. o. Vémyslice. ZM schválilo
doporučenou firmu jako dodavatele prací.
Do konce roku bude opraven chodník kolem družstevního bytového domu na Majrově 629 – 634
(dodavatel M. Soukup), chodníky na Sportovní ulici a kolem MŠ (zajistí R. Vandlík) a střecha na
provozní budově sběrného dvora na Majrově (dodavatel M. Ryšavý, s. r. o.).
Projekčně se připravuje oprava chodníku na Masarykově ulici (úsek kolem kostela a obchodů), která
je investicí, vyvolanou havárií veřejného osvětlení.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal doporučení k výstavbě nové požární zbrojnice
ve Zbýšově jako podpůrný doklad pro žádost o dotaci z prostředků JmK, která byla odeslána.
Vedení města sleduje záměr rozšířit kapacitu nájemního domu pro seniory na Majrově 636 využitím
stávající společenské místnosti.
Řešení zklidnění centrální obytné části Zbýšova, po němž volala petice občanů Zbýšova, spočívající
v pořízení a montáži minimálně tří zpomalovacích prahů a instalaci dopravních značek, si vyžádá
náklady odhadem 423 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o průběhu a přípravě investičních akcí města
rozhodlo
- o dodavateli akce Zateplení svobodáren č. p. 413, 414, 415 ve Zbýšově, kterým je KLINER JIŘÍ –
INTERIER PROGRES, Boženy Němcové 142, 664 11 Zbýšov, IČ 64502619, cena prací bez DPH
2,808.560,- Kč, s DPH 3,229.845,- Kč
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/8/2013/ZM bylo schváleno
6. Hospodaření s majetkem města (prodej, směna nemovitostí)
ZM projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi DIAMO Dolní Rožínka a Městem Zbýšovem na
odkoupení pozemků o celkové výměře 11 314 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan za celkovou cenu 596 tis.
Kč, která byla stanovena současným vlastníkem na základě úředního odhadu.
ZM projednalo a jednomyslně schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/81 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan o výměře 20 m2 (parcela zastavěná garáží ve čtvrti Padělky).
ZM na svém 7. zasedání schválilo jednomyslně odkoupení soukromých pozemků u vodního zdroje
v prostoru u Ryškových, které jsou třeba pro záměry SVaK Zbýšov – Zakřany, Vodárny Zbýšov

(oplocení ochranného pásma) a záměr směny pozemků pana J. N., Zbýšov, za pozemky města. Pan N.
navrhl výměnu pozemků města, které se nacházejí za garážemi rovnoběžně s Havířskou ulicí a
výměrou zhruba odpovídají ploše jeho dotčených parcel. Bude však třeba posoudit bonitu parcel a
případnou kompenzaci ze strany pana N.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl městu bezúplatný převod parcely č. 1548,
k. ú. Zbýšov u Oslavan – ostatní komunikace. Jedná se o chodník od Hornického domu kolem
Poustek. ZM jednomyslně schválilo převod do majetku města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- kupní smlouvu mezi DIAMO Dolní Rožínka a Městem Zbýšovem na odkoupení pozemků o celkové
výměře 11 314 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan za celkovou cenu 596 000 Kč
- záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/81 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 20 m2
- bezúplatný převod parcely č. 1548, k. ú. Zbýšov u Oslavan – ostatní komunikace - chodník od
Hornického domu kolem Poustek, z majetku ÚZSVM do vlastnictví města
- výměnu soukromých pozemků pana J. N., Zbýšov, za obecní parcely po posouzení
bonity dotčených parcel
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/8/2013/ZM bylo schváleno
7. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za část roku 2013
a auditu KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka
Pracovníci KÚ JmK provedli ve dnech 14. a 15. srpna dílčí přezkoumání hospodaření města za část
roku 2013; tajemnice MěÚ informovala o jeho průběhu a výsledku – nebyly při něm zjištěny chyby
a nedostatky. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření byl k dispozici k nahlédnutí.
Starosta seznámil členy ZM se Zprávou nezávislého auditora (Daně & Audit s. r. o. Ivančice) ze dne
04.03.2013 o ověření účetní závěrky společnosti KTS Ekologie Zastávka s. r. o. za účetní období od 1.
1. 2012 do 31.12.2012 – účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
společnosti a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012.
Informace z jednání orgánů KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka - dne 5. srpna byly na MěÚ doručeny
elektronicky materiály z VH KTS Ekologie, s. r. o., konané dne 20.06.2013 – Zápis z jednání – VH
vzala na vědomí informaci o auditu společnosti, Zprávu dozorčí rady za rok 2012, VH schválila
využití kladného hospodářského výsledku za rok 2012 – 5 % kladného hospodářského výsledku bude
odvedeno do rezervního fondu, zbytek bude využit ke snížení ztráty z minulých let. VH dále schválila
změnu interní směrnice KTS Ekologie s. r. o. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, VH schválila
navýšení základního kapitálu o finanční vklady nových členů společnosti – Obce Bílovice n. Svit. a
Městyse Ostrovačice a změnu společenské smlouvy a přijetí dvou nových členů do dozorčí rady.
Porada vedení společnosti dne 11.07.2013 jednala o výběru dodavatele na ukládání odpadů, vzala na
vědomí ukončení operativního leasingu dvou prvních vozidel společnosti do konce roku – přejdou do
vlastniství KTS s. r. o., záměr pořízení úvěru ve výši 1500 tis. Kč na pořízení 6. svozového vozidla a
vypsání výběrového řízení v roce 2014 na 7. vozidlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o průběhu a výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města za část roku 2013,
které provedli ve dnech 14. a 15. srpna pracovníci KÚ JmK
- Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti KTS Ekologie Zastávka
s. r. o. za rok 2012 a informaci o výsledku jednání orgánů společnosti
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/8/2013/ZM bylo schváleno
8. Různé
Gymnazium TGM Zastávka pořádá dne 28. 9. oslavu 60 let svého založení, na kterou pozvalo vedení
města i bývalé studenty ze Zbýšova. Při této příležitosti požádalo o finanční podporu oslav – ZM
rozhodlo jednomyslně o poskytnutí částky 5 tis. Kč.

ZM vzalo na vědomí povinnost poskytnout z rozpočtu města na rok 2014 částku 191 550 Kč jako
příspěvek Jihomoravskému kraji na IDS (50 Kč/občana/rok).
ZM schválilo přijetí dotace Jihomoravského kraje ve výši 50 000 Kč pro SDH Zbýšov na zakoupení
dýchacích přístrojů.
Tajemnice MěÚ informovala o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se
budou konat ve dnech 25. a 26.10. Politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní
listina byla zaregistrována, má právo do 10.10. delegovat členy a náhradníky do OVK.
Mikroregion Kahan pořádá v rámci oslav Dne horníků 28. 9. družební návštěvu zástupců
Mikroregionu Velká Fatra. Setkání představitelů MK, představitelů samospráv a seniorů se uskuteční
v pátek 27. 9. od 18 hodin v restauraci PAMIR. Členové ZM jsou srdečně zváni.
Člen ZM Pavel Štěpánek pozval přítomné na nohejbalový turnaj, který se koná v sobotu 21.09. na
stadionu TJ Baník.
Pan Martin Všetečka poděkoval městu jménem občanů čtvrti Sička za finanční podporu oslavy Dne
dětí. Zároveň přednesl požadavek, aby město umožnilo širší využívání Sokolského hřiště (problémem
je zajistit dozor odpovědné osoby).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o termínech konání
oslav 60. výročí založení Gymnazia TGM Zastávka
družební návštěvy a setkání se zástupci Mikroregionu Velká Fatra - 27.09.
nohejbalového turnaje 21.09.
- povinnost poskytnout z rozpočtu města na rok 2014 částku 191 550 Kč jako příspěvek JmK na IDS
- poděkování občanů Sičky za příspěvek na oslavu Dne dětí
- informaci tajemnice o přípravě voleb do PS PČR
- požadavek na umožnění širšího využívání Sokolského hřiště
schválilo
- příspěvek Gymnaziu TGM ve výši 5 000 Kč
- přijetí dotace Jihomoravského kraje ve výši 50 000 Kč pro SDH
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/8/2013/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova v 19,45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 25.09.2013
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Starosta: Vratislav Široký

