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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis

!

o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

!1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele, kontrola úkolů z předchozího zasedání ZM

(technický bod)
Informace o konání 10. zasedání ZM, byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně
tak na elektronické úřední desce, od 07.11. Jednání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva (viz
prezenční listina), zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Martin Všetečka a Dalibor Chatrný, 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.
V souladu s usnesením ZM byly uzavřeny smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 1598/81 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan s kupujícím P. B., Zbýšov, cena 300 Kč/m2 a o směně pozemků mezi městem a panem
J. N., Zbýšov. Byl zveřejněn záměr prodeje parcely č. 1511/2 o výměře 510 m2 na Majrově v k. ú.
Zbýšov u Oslavan a záměr prodeje části parcely č. 614/7 o výměře 3 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Usnesení 5/9/2013/ZM je podkladem k projednání návrhů smluv se soukromými majiteli pozemků
v k. ú. Zbýšov u Oslavan o zřízení práva věcného břemene (uložení potrubí pro pitnou vodu Vodárny
Zbýšov) pro oprávněné Město Zbýšov – více bod 5 Zápisu. Stejný bod řeší odkoupení pozemků
v prostoru na Masarykově ulici, k. ú. Zbýšov u Oslavan, ve vazbě na vyjádření vlastníků dotčených
parcel k výši navrhované ceny.

!Zápis z 9. zasedání ZM je k dispozici k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
za ověřovatele zápisu o průběhu 10/2013 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Martina Všetečku
a Dalibora Chatrného, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 9/2013 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/10/2013/ZM bylo schváleno

!1. B Schválení programu

Návrh programu byl součástí písemných pozvánek, zaslaných členům ZM a informace o konání
zasedání ZM zveřejněné v zákonem stanoveném termínu na úředních deskách. Program byl
přítomnými členy ZM schválen bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje následující program 10. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 04.11.2013
3. Hospodaření města za období 1-10/2013, projednání a schválení DRO č. 7/2013
4. Informace o ukončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
5. Hospodaření s majetkem města (prodej, směna nemovitostí)
6. Příprava návrhu rozpočtu města na rok 2014
7. Inventarizace majetku a závazků města Zbýšova k 31.12.2013
8. Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova

schválilo
program 10. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/10/2013/ZM bylo schváleno

!2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 04. a 08.11.2013

Rada města dne 4. 11. projednala a schválila program 10. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne
18.11.2013, vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních bytů a výši dlužného nájemného
z bytů, která k 31.10.2013 činí 789 tis. Kč.
RM rozhodla o obsazení bytů, které se uvolnily v nájemním domě na ul. J. A. Komenského 413
(M. B., J. H. + 3 děti) a Na Láně 372 (S. Š. + 1dítě) a o kontrole platnosti nájemních smluv ve vazbě
na rostoucí výši dluhu na nájemném z bytů i nárůst počtu dlužníků, schválila pronájem prostor
občerstvení v areálu koupaliště ve Zbýšově na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, na sezonu 2014,
2015, 2016 za cenu 70 000 Kč/rok Ing. Tomáši Ludvovi, Zbýšov, Havířská 86, záměr pronájmu
nemovitosti města – části parcely č. 518 (zahrada ve čtvrti Padělky) o výměře 185 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan.
RM vzala na vědomí vyjádření vlastníků pozemků v prostoru na Masarykově ulici (u Rapantových),
k. ú. Zbýšov u Oslavan, týkající se ceny dotčených parcel – městem nabízenou cenu 400 Kč/m2
vlastníci žijící v ČR akceptují, MUDr. W. H., žijící v Německu, trvá na částce 800 Kč/m2, ze které 200
Kč/m2 hodlá věnovat na opravu místního kostela
Rada města Zbýšova dále vzala na vědomí poděkování vedoucí oddílu aerobiku TJ Baník paní
Martiny Hortové za poskytnutou VFP a rozhodla o poskytnutí VFP 5 000 Kč rodině V. H. na výdaje
spojené s její úspěšnou reprezentací na atletických závodech.
Rada města Zbýšova projednala a schválila 1. verzi návrhu rozpočtu města Zbýšova na rok 2014 předpokládané příjmy činí 53 100 tis. Kč, plánované výdaje 54 690 tis. Kč, z toho plynoucí deficit je
1 590 tis. Kč.
RM projednala a schválila Smlouvu č. 12135674 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Zavedení separace a svozu biodpadů
ve městě Zbýšově, kterou se SF ŽP zavazuje poskytnout příjemci podpory – Městu Zbýšovu, dotaci ve
výši 120 170 Kč, dotace 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
115D242001482 a bude činit maximálně 2 044 590 Kč.
Rada města Zbýšova schválila Směrnici města pro přecenění majetku určeného k prodeji reálnou
hodnotou a rozhodla o poskytnutí finančních darů členům orgánů města za poctivou a obětavou práci
ve prospěch a rozvoj města v roce 2013 v navržené výši a doporučila výši finančních darů starostovi a
místostarostovi města ke schválení v ZM s ohledem na počet a náročnost akcí, na které byly v tomto
roce využívány dotace SF ŽP, vzala na vědomí informaci starosty o družební návštěvě Regionu Velká
Fatra ve Slovenské republice ve dnech 17. a 18. 10., informaci starosty o termínu konání VH SVaK
Zbýšov – Zakřany dne 9. 12. 2013, vyjádření zájmu pana J. K. odprodat městu parcelu č. 2520 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan o výměře 1 080 m2, informaci starosty o připravované likvidaci těžní jámy dolu
Jindřich II zabetonováním a odstranění konstrukce těžní věže - zajišťuje DIAMO, s. p., OZ GEAM
Dolní Rožínka. RM zamítla poskytnutí příspěvku OS Srdce pro děti a odběr časopisu Asociace
nositelů legionářských tradic.
RM se sešla ještě na mimořádné schůzi dne 8. 11. 2013, aby projednala a schválila Smlouvu
č. 12110302 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci Snížení imisní zátěže ve městě Zbýšově, kterou se SF ŽP ČR
zavazuje poskytnout příjemci podpory – Městu Zbýšovu, dotaci ve výši 145 662 Kč. Ve smlouvě se
konstatuje, že 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 (dále jen dotace ze státního rozpočtu). Dotace ze
státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č.
EDS/SMVS 1150212000977 (dále jen "rozhodnutí MŽP") a bude činit maximálně 2 476 259,10 Kč.
Dotace představuje 85 % celkových způsobilých výdajů, které činí 2 913 246,00 Kč a 5 % celkových
způsobilých veřejných výdajů, které činí 2 913 246,00 Kč.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí

- informaci starosty o jednání 12. schůze rady města dne 04.11.2013 a 13. schůze RM 08.11.2013
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/10/2013/ZM bylo schváleno

!3. Hospodaření města za leden až říjen 2013, stav finančních prostředků na účtech města,

projednání DRO č. 7/2013
Z písemných podkladů předaných členům RM vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že na
účtech města je ke dni 31.10.2013 stav 11 562 591,57 Kč. Příjmy, předpokládané v roce 2013 ve výši
65 257 tis. Kč, jsou za 1 až 10 naplněny na 92,2 % (60 172 tis. Kč), z toho paragraf Daně, poplatky,
dotace, je plněn z 96,3 %. Z plánovaných ročních výdajů 69 415 tis. Kč bylo za leden až říjen
vyčerpáno 65 957 tis. Kč, což je 95 %.
ZM projednalo a schválilo DRO č. 7/2013, které zahrnuje zvýšení příjmů rozpočtu o 4 850 tis. Kč,
z toho daně + 2 800 tis. Kč, dotace + 2 000 tis. Kč, koupaliště + 50 tis. Kč, výdajů o 4 870 tis. Kč
(chodníky + 100 tis. Kč, ČOV + 2 000 tis. Kč, koupaliště + 70 tis. Kč, bytové hospodářství + 400 tis.
Kč, § 3726 využívání a zneškodňování ostatních odpadů + 2 300 tis. Kč).

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.10.2013
který činí 11 562 591,57 Kč a o plnění rozpočtu města za období od ledna do října 2013
projednalo a schválilo
- DRO č. 7/2013
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/10/2013/ZM bylo schváleno

!4. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města

Vedení města a Vodárny Zbýšov sleduje průběh zkušebního provozu ČOV Zbýšov.
V této souvislosti pan starosta kladně zhodnotil spolupráci se SF ŽP – tok financí z dotace na základě
předložených faktur byl bezproblémový. Náklady na vybudování ČOV celkem bez DPH činí
46 342 699 Kč, z toho prostředky z dotace 36 206 273 Kč, zdroje města 10 136 426 Kč. ZM
projednalo a schválilo úhradu faktury za vícepráce na ČOV firmě M. Ryšavý ve výši 296 938 Kč
(bude hrazeno z prostředků města).
Stejně kvalitní je spolupráce se Státním fondem životního prostředí při čerpání prostředků v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci snížení imisní zátěže ve městě Zbýšově a v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci Zavedení separace a svozu biodpadů ve městě
Zbýšově.
Stavební a obchodní firma M. Ryšavý, Vémyslice provádí práce na opravě střechy provozní budovy
sběrného dvora na Majrově. Pokračuje i zateplení nájemního domu města č. p. 413, které realizuje Jiří
Kliner – INTERIER PROGRES, Boženy Němcové 142, Zbýšov.
M. Soukup realizuje opravu chodníku kolem družstevního bytového domu na Majrově 629 – 634.
Průběžně probíhají opravy nájemních bytů města, zejména těch, které jsou vyklizeny a přiděleny
novým nájemníkům.
Bylo doručeno několik žádostí o zpevnění parkovišť u bytových domů; budou posouzeny a řešeny
v příštím roce.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o průběhu a přípravě investičních akcí města
- kladné hodnocení spolupráce vedení města se SF ŽP ČR při čerpání státních prostředků
a prostředků EU na akce operačního programu Životní prostředí (ČOV, mechanizace)
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/10/2013/ZM bylo schváleno

!5. Hospodaření s majetkem města (prodej nemovitostí, věcná břemena)

ZM má k dispozici vyjádření zástupců všech tří skupin vlastníků pozemků v prostoru na Masarykově
ulici (u Rapantových), k. ú. Zbýšov u Oslavan, týkající se ceny dotčených parcel – majitelé, žijící

v ČR, akceptují cenu 400 Kč/m2, zástupce bulharských vlastníků požaduje 600 Kč/m2, nabídka
německého majitele je 800 Kč/m2 (z čehož hodlá darovat ¼ na opravy kostela sv. Martina). Záměr
okamžitého odkoupení za jednotkovou cenu 600 Kč nebyl schválen, bylo doporučeno ještě písemně
oslovit MUDr. H. v Německu a nabídnout 600 Kč za metr čtvereční s tím, že možným řešením je, aby
příspěvek na kostel odpovídající výši jím zamýšleného daru zakomponovalo město do rozpočtu ze
svých prostředků.
ZM projednalo a schválilo prodej části parcely č. 614/7 o výměře 3 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
(přesah stavby dřevníka do pozemku města) panu M. Š., Zbýšov, za cenu 100 Kč/m2.
Vedení města jedná se soukromými majiteli pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan o zřízení práva
věcného břemene (uložení potrubí pro pitnou vodu Vodárny Zbýšov) pro oprávněné Město Zbýšov
a výši jednorázové úplaty: majitel parcely č. 2520 o výměře 1 080 m2 pan J. K., Zbýšov, nabídl její
odprodej městu – ZM schválilo cenu za odkoupení 15 Kč/m2, majitel parcely č. 2489 pan F. K.,
Zbýšov, souhlasí s jednorázovou úplatou za zřízení věcného břemene ve výši 1 000 Kč, další majitelé
pozemků se zatím nevyjádřili.
ZM projednalo nabídku Teplárny Brno na odprodej pozemků v jejím vlastnictví pod stožáry bývalé
lanové dráhy. Jedná se o několik parcel o celkové výměře 241 m2. ZM jednomyslně vyjádřilo zájem
o odkoupení pozemků.
ZM projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR –
přípojka pro rekonstruovaný RD D. J. na Dolině a stanovilo požadavanou výši úhrady částkou 1 000
Kč.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- v záležitosti odkoupení pozemků v prostoru na Masarykově ulici (u Rapantových), k. ú. Zbýšov
u Oslavan ještě písemně oslovit MUDr. H. v Německu a jednat s ním o výši prodejní ceny
za stanovené podmínky
projednalo a schválilo
- prodej části parcely č. 614/7 o výměře 3 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan panu M. Š., Zbýšov, za cenu
100 Kč/m2
- odkoupení parcely č. 2520 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 1 080 m2 od pana J. K.,
Zbýšov, za cenu 15 Kč/m2
- uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene s majitelem parcely č. 2489 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan panem F. K., Zbýšov a výši jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene 1 000 Kč
- uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR – přípojka pro rekonstruovaný
RD D. J. na Dolině a stanovilo požadavanou výši úhrady částkou 1 000 Kč
projednalo
- nabídku Teplárny Brno na odprodej pozemků v jejím vlastnictví pod stožáry bývalé lanové dráhy
o celkové výměře 241 m2 a vyjádřilo zájem o odkoupení pozemků
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/10/2013/ZM bylo schváleno

!6. Příprava návrhu rozpočtu města na rok 2014

Po projednání v radě města byl návrh rozpočtu města pro rok 2014, připravený vedením města, zaslán
s pozvánkou na zasedání ZM v písemné podobě členům zastupitelstva – předpokládané příjmy činí
53 100 tis. Kč, plánované výdaje 54 690 tis. Kč, z toho plynoucí deficit je 1 590 tis. Kč. Návrh
rozpočtu byl i v ZM projednán po paragrafech – výdajová část zahrnuje kromě mandatorních výdajů
také plánované investice do místních komunikací, parkovišť, chodníků a dopravního značení,
kanalizace (čtvrť Anenská) a vodovodu (propojení vrtů na pitnou vodu), na opravu budov – m. j. ZŠ
Komenského, kino topení, využití prostor v nájemním domě Majrov 636 na rozšíření počtu bytů,
výměnu oken v městské knihovně a dokončení rozestavěných akcí – zateplení objektů svobodáren č.
p. 414 a 415 a dokončení opravy střechy provozní budovy sběrného dvora na Majrově. Během
projednávání byl návrh rozpočtu konkretizován, z čehož vyplynula 2. varianta návrhu rozpočtu ke
zveřejnění na úředních deskách města – předpokládaná výše příjmů 53 100 tis. Kč, plánované výdaje
55 690 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 2 590 tis. Kč; uvedený deficit bude pokryt z přebytku
minulých let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova

projednalo a schválilo
Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2014 zahrnující předpokládané příjmy 53 100 tis. Kč,
plánované výdaje 55 690 tis. Kč, z toho plynoucí deficit 2 590 tis. Kč bude pokryt z přebytku
hospodaření minulých let
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/10/2013/ZM bylo schváleno

!7. Inventarizace majetku a závazků města Zbýšova k 31.12.2013

Členové ZM vzali na vědomí povinnost provedení inventarizace majetku a závazků města Zbýšova
k 31.12.2013, která vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci majetku a závazků a úkoly a termíny, které musí splnit jako členové inventarizačních
komisí. Složení HIK a DIK č. 1 až 10 bylo zainteresovaným členům ZM předáno v písemné podobě.
IK budou funkční od 2.12. do 27.12., kdy předají výsledky své práce do účtármy MěÚ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
povinnost provedení inventarizace majetku a závazků města Zbýšova k 31.12.2013 a úkoly a
termíny, které musí splnit jako členové inventarizačních komisí
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/10/2013/ZM bylo schváleno

!8. Různé

ZM vzalo na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan na rok 2014 – je vyrovnaný s příjmy
i výdaji ve výši 1 980 tis. Kč.
ZM se vyjádřilo k návrhu Rady města Zbýšova k poskytnutí finančních darů starostovi a
místostarostovi města za poctivou a obětavou práci ve prospěch a rozvoj města v roce 2013 a i
s ohledem na počet a náročnost akcí, na které byly v tomto roce využívány dotace SF ŽP, schválilo
finanční dary V. Širokému a MUDr. Fr. Ševčíkovi (hlasování 10 – 0 – 1).
Starosta informoval o Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského
a Zlínského zn. SBS 31384/2013/OBÚ-01/2 ze dne 12.11.2013, kterým povoluje likvidaci hlavního
důlního díla - jámy Jindřich II ve zrušeném dobývacím prostoru Zbýšov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Likvidace bude provedena dle plánu likvidace – projektu č. G-2512-1 důlní část a G-2511-2.
Plánovaná hornická činnost se bude vykonávat na pozemcích parc. č. 1968, 703/1, 703/5, 1925/1,
1967/1, 1969, 1973 a 833/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, jejichž vlastníkem je firma Kepák Group, a. s.,
Zbýšov. Jámová budova bude demolována. O postupu prací na likvidaci jámy bude stavebník
průběžně informovat město Zbýšov. Ing. Horák, který je informován o vývoji jednání, uvedl, že před
vydáním uvedeného rozhodnutí existovala šance uvedený objekt zachránit a vyhlásit technickou
památkou, podmínkou toho však byl závazek zajištění trvalé údržby objektu. Několik členů ZM
vyjádřilo zájem absolvovat před odstraněním objektu jeho prohlídku s vyhlídkou.
ZM rozhodlo, že výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Zbýšově pro rok 2014 zůstává ve výši 500 Kč
za fyzickou osobu s TP v obci.
ZM doporučilo pana Jaroslava Kočího do funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na
funkční období 2013 až 2017.
ZM bylo seznámeno s Plánem větších akcí Městského kulturního centra Zbýšov na příští rok, v němž
jeho vedoucí M. Švancarová uvedla podle měsíců aktivity, které budou vyžadovat finanční přispění
města. M. Švancarová zastupuje dlouhodobě nemocnou knihovnici L. Svobodovou, proto se
v poslední době nezúčastňuje zasedání ZM. Členové ZM ocenili úroveň a návštěvnost akcí, které
v posledním období M. Švancarová uspořádala – světýlkový průvod, hudební představení, kurzy.
Dne 8. prosince se v sále kina Horník koná další ročník pěvecké soutěže Zbýšovský kos.
ZM vzalo na vědomí informaci ředitelky mateřské školy, týkající se organizace školního roku
2013-2014.
ZM zmocnilo radu města ke schválení smlouvy městem a Jihomoravským krajem na přijetí dotace na
provoz SDH v roce 2013.
ZM schválilo prodloužení uzavřené smlouvy o spolupráci mezi městem a HC Kometa Brno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí

- návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan na rok 2014 s příjmy i výdaji ve výši 1 980 tis. Kč
- informaci starosty o rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského
a Zlínského ze dne 12.11.2013, kterým povoluje likvidaci hlavního důlního díla - jámy Jindřich II
ve zrušeném dobývacím prostoru Zbýšov, k. ú. Zbýšov u Oslavan
- Plán větších akcí Městského kulturního centra Zbýšov na rok 2014
- termín konání dalšího ročníku pěvecké soutěže Zbýšovský kos - 8. 12. v sále kina Horník
- informaci ředitelky mateřské školy, týkající se organizace školního roku 2013-2014
schválilo
- poskytnutí finančních darů starostovi a místostarostovi města za poctivou a obětavou práci ve
prospěch a rozvoj města v roce 2013 v navržené výši
rozhodlo
- ponechat výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Zbýšově pro rok 2014 ve výši 500 Kč
za fyzickou osobu s TP v obci
zmocnilo
- radu města ke schválení smlouvy městem a Jihomoravským krajem na přijetí dotace na provoz
SDH v roce 2013
doporučilo
- pana Jaroslava Kočího do funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na funkční období
2013 až 2017
schválilo
- prodloužení uzavřené smlouvy o spolupráci mezi městem a HC Kometa Brno
ocenilo
- úroveň a návštěvnost akcí pořádaných v posledním období MKC
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/10/2013/ZM bylo schváleno

!Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 20,15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 25.11.2013
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

!Ověřovatelé: ..............................................
!!
.............................................

Starosta: Vratislav Široký

