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

!

o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 24.02.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

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

(technický bod)
Informace o konání 2. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně
tak na elektronické úřední desce, od 12.02. Jednání bylo přítomno 15 členů zastupitelstva (viz
prezenční listina), zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Dalibor Chatrný a pan Martin Všetečka,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Kontrola plnění úkolů z 1. zasedání ZM dne 20.01.2014
O rozhodnutí ZM, které se týkalo stanovení jednotné ceny 600 Kč/m2 za odkoupení soukromých
pozemků v prostoru u Rapantových, parc. č. 911/1 o výměře 3 022 m2 a parc. č. 911/8 o výměře 32 m2
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, byli informováni prostřednictvím zastupujících osob všichni spolumajitelé.
Právní zástupce vlastníků, žijících v Bulharsku, v písemné odpovědi upozorníl, že v důsledku úmrtí
jedné z dotčených osob a s tím souvisejícím probíhajícím dědickým řízením, se dořešení celé
záležitosti časově protáhne.
Dohoda s majitelkou parcely č. 2521 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, paní J. R., Zbýšov, o podmínkách
uložení vodovodního potrubí na její pozemek, byla předmětem projednání ZM v bodě 5. Hospodaření
s majetkem.
Na základě schválení ZM byla zpracována a uzavřena s manžely H., Zbýšov, smlouva o prodeji
pozemku parc. č. 965/3 (ostatní plocha) o výměře 291 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a o odkoupení
parcely č. 962/16 o výměře 83 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan od manželů H. za stanovených podmínek.
Byla uzavřena smlouva na pořízení projektové dokumentace kabelizace VO Majrov, zveřejněn záměr
prodeje části parc. č. 1510/13 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 16,5 m2, záměr Města Zbýšova
odprodat pozemek parc. č. 1215 o výměře cca 2381 m2 ve čtvrti Anenské, k. ú. Zbýšov u Oslavan a
záměr odprodeje obecní parcely č. 1510/13 o výměře 16,5 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, na které bude
vybudována nová trafostanice pro Majrov.
Po schválení v ZM byla dále uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva věcného břemene
pro E.ON ČR – uložení kabelů nn na pozemky města ve čtvrti Majrov včetně výše jednorázové úhrady
městu ve výši 42 000 Kč a smlouva s Kepák, a. s. na odkoupení části parcely č. 811/8 o výměře 4 m2
ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
za ověřovatele zápisu o průběhu 2/2014 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Dalibora Chatrného
a Martina Všetečku, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 1/2014 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/2/2014/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
s c h v a l u j e následující program 2. zasedání:

1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 10.02.2014
3. Stav účtů města k 24.02.2014 (uložení volných finančních prostředků)
4. Informace o investičních akcích (připravenost + termíny realizace)
5. Hospodaření s majetkem města (záměry + prodeje pozemků)
6. Žádosti o VFP
7. Různé
schválilo
program 2. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/2/2014/ZM bylo schváleno

!2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 10.02.2014

Rada města Zbýšova schválila program 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 24.02.2014,
vzala na vědomí informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních
akcích města, informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.01.2014,
který činí 16 614 208,34 Kč, doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání, stížnost paní A.
N., Zbýšov, na kvalitu bytu, který užívá a urgenci vyřízení její dlouholeté žádosti o výměnu bytu za
větší a výši částky, kterou dluží nájemníci obecních bytů ke dni 31.01. – 789 tis. Kč . RM rozhodla o
obsazení uvolněných bytů – Na Láně 53, na Majrově 174 a o obsazení čtyř bytů v bytovém domě na
Majrově 636, dále rozhodla o uzavření nájemních smluv na dobu určitou na jeden rok pouze s těmi
stávajícími nájemníky, kteří mají splněny závazky vůči městu.
RM projednala a schválila pronájem nebytových prostor v rozsahu 170 m2 v budově na ul. 9. května 9
Mgr. H. P. za cenu 200 Kč/m2/rok, záměr pronájmu prostor o ploše 44 m2 v suterénu objektu
zdravotního střediska, záměr pronájmu parcely č. 518 ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o výměře 60 m2 a parcely č. 1334/1 o výměře 112 m2 na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan, umístění
včelstev na pozemku pod čtvrtí Anenskou – žadatel pan R. J., Zbýšov.
Rada města rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci ROSKA Brno-venkov na
rekondiční pobyty v zařízení Horní Bečva v částce 2 500 Kč; příspěvek Slezské diakonii, pobočce
DOREA Brno, bude poskytnut po prověření adresně. RM zamítla poskytnutí příspěvku Svazu
neslyšících a nedoslýchavých Brno-venkov a doporučila ZM vyhovět žádosti RÚŽ Zbýšov
o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2014.
V bodě 8. Různé vzala rada města na vědomí informaci starosty o plánovaném kácení vytipovaných
stromů v zastavěné části katastru Zbýšova odbornou dendrologickou firmou, žádost občanky z ulice
Pod rybníkem o vybudování parkoviště, informaci operátora O2, provozujícího veřejné telefonní
automaty, o zrušení telefonní budky na Majrově, informaci Jihomoravského kraje o zamítnutí žádosti
města o dotaci na realizaci hasičské zbrojnice, informaci starosty o výsledku hospodaření KTS
Ekologie s. r. o. Zastávka, za rok 2013, informaci starosty o záměrech Valné hromady Mikroregionu
Kahan na úseku společné městské policie pro obce DSO a o konání žákovské olympiády v atletice,
informaci o jednání dotčených subjektů a obcí v záležitosti přeložky silnice Rosice – Třebíč a
schválila vyznačení vyhrazeného parkoviště před domem na ulici Boženy Němcové 46 kvůli
zdravotnímu stavu pana R. K., který je vozíčkář a převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ,
p. o. Zbýšov, za loňský rok ve výši 439,69 Kč do rezervního fondu

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 2. schůze rady města dne 10.02.2014
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/2/2014/ZM bylo schváleno
3. Stav účtů města k 24.02.2014 (uložení volných finančních prostředků)
Na účtech města je ke dni konání zasedání zastupitelstva města částka cca 18 225 000 Kč. O uložení
volných finančních prostředků ZM nerozhodovalo, kromě Komerční banky, a. s. a J&T Banky, a. s.
Praha připravuje nabídku podmínek pro město ještě Česká spořitelna, a. s. Produkt uložení musí být
bez rizika znehodnocení financí obce.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- aktuální informaci o stavu finančních prostředků na účtech města, který činí 18 225 000 Kč;
o uložení volných finančních prostředků města bude rozhodnuto po doručení třetí z nabídek
finančních ústavů
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/2/2014/ZM bylo schváleno

!4. Informace o investičních akcích (připravenost + termíny realizace)

Postupně probíhají opravy nájemních bytů města, zejména těch, které jsou vyklizeny a rozhodnutím
rady města přiděleny novým nájemníkům. Dokončeno bylo i rozšíření počtu bytů v nájemním domě
na Majrově 636 – zajišťoval p. Robert Vandlík. Byla zde zařízena menší místnost pro setkávání
seniorů, která vznikla z bývalé kuchyňky.
Na jaře bude pokračovat zateplení a nátěr fasády nájemních domů na ul. J. A. Komenského 414 a 415,
oprava fasády nájemního domu na ul. 9. května a radnice, výměna další části oken v budovách
zdravotního střediska, městské knihovny a kulturního centra a základní školy. V plánu je propojení
vrtů na pitnou vodu pro Vodárnu Zbýšov, rekonstrukce kanalizace ve čtvrti Anenské, rekonstrukce VO
na Havířské ulici a na ulici 9. května v návaznosti na investice E.ON ČR, dokončení oprav budov
bývalého Svazarmu na Majrově jako zázemí pro četu VPP, vyřešení vytápění kina Horník, zejména
sálu, oprava komunikace Pod rybníkem, přijetí opatření ke zklidnění provozu v centrální části
Zbýšova – zpomalovací prahy, zpevnění komunikace Na Láně a k novostavbám na Dolinu, oprava
chodníku a čekárny na Sičce, oprava schodů v několika lokalitách Zbýšova.
Pro rok 2014 se projekčně připravuje ještě rozšíření parkovacích ploch v sídlištích, rekonstrukce
mostu na Majrově, výstavba nové hasičské zbrojnice, hledá se optimální dopravní řešení provozu na
Jiráskově ulici a možnost převodu pozemků ve školní zahradě pro výstavbu sportovní haly do majetku
města.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/2/2014/ZM bylo schváleno

!5. Hospodaření s majetkem města (záměry + prodej pozemků)

ZM schválilo dne 16.12.2013 maximální cenu za odkoupení parcely č. 2521 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
- 15 Kč/m2, pro případ, že by majitelka paní J. R., Zbýšov, nepřistoupila na smlouvu o zřízení věcného
břemene (uložení vodovodního potrubí) a rozhodla se pozemek městu odprodat. Vedení města bylo
připraveno v krajním případě změnit trasu vedení potrubí a spornému pozemku se vyhnout.
Opakovaným jednáním se podařilo dosáhnout toho, že paní R. je ochotna nezbytně nutný rozsah
parcely prodat za cenu 50 Kč/m2. Přesná výměra bude známa po zaměření pozemku. Celkem se jedná
o cenu maximálně 10 000 Kč. Revokace usnesení ZM č. 5/11/2013/ZM v této záležitosti i změna
jednotkové ceny za odkoupení pozemku byla schválena jednomyslně.
ZM projednalo a schválilo prodej a prodejní cenu parcely č. 1510/13 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o výměře 16,5 m2, která činí 700 Kč/m2. O odkoupení pozemku požádal v souvislosti s přípravou prací
na kabelizaci nn vedení v uvedené lokalitě E.ON Distribuce ČR.
Město usiluje o pozemek parc. č. 181 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v majetku Státního pozemkového
úřadu v zahradě základní školy na ul. J. A. Komenského k využití pro výstavbu sportovního zařízení.
Původní žádost, adresovanou vlastníkovi parcely, o úplatný převod do majetku obce, zastupitelstvo
pozastavilo a rozhodlo nově požádat o převod bezúplatný a to za základě § 7 odst. 1 písm. d) z. č.
503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, jelikož se
jedná o zemědělský pozemek, který je součástí školních pozemků, zastavěných stavbami, které jsou
nemovitostmi ve vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- prodej a prodejní cenu obecní parcely č. 1510/13 o výměře 16,5 m2 – 700 Kč/m2
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, na které bude vybudována nová trafostanice E.ON Distribuce ČR

pro Majrov
- revokaci usnesení ZM č. 5/11/2013/ZM ve věci ceny za odkoupení parcely č. 2521 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan - 15 Kč/m2 od majitelky paní J. R., Zbýšov a rozhodlo o odkoupení nezbytně nutného
rozsahu pozemku za cenu 50 Kč/m2
rozhodlo
- pozastavit žádost, adresovanou Státnímu pozemkovému úřadu, vlastníkovi parcely č. 181 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan, o úplatný převod tohoto zemědělského pozemku do majetku obce a rozhodlo
nově požádat o převod bezúplatný a to za základě § 7 odst. 1 písm. d) z. č. 503/2012 Sb. o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (pozemek ve školní zahradě k využití
pro záměr stavby sportovního zařízení)
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/2/2014/ZM bylo schváleno

!6. Žádosti o VFP

ZM potvrdilo poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2014 Regionální úzkorozchodné železnici, o. p.
s., Zbýšov, ve výši 90 tis. Kč, který je plánován v § 2241 rozpočtu města.
Žádost MO Junák, střediska Hrozen Zbýšov, o VFP na rok 2014 bude posouzena po zjištění bližších
informací o počtu členů této organizace a účelovosti požadované finanční podpory.
Na členy Zastupitelstva města Zbýšova se dopisem obrátilo vedení TJ Baník Zbýšov. Na základě
smluv ze dne 23.04. a 27.06.2013 obdržela tato sportovní organizace veřejnou finanční podporu
z rozpočtu Města Zbýšova na činnost v loňském roce ve výši 500 000 Kč, resp. 350 000 Kč. V souladu
s čl. V uvedených smluv provedla TJ Baník k termínu 31.01.2014 podle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, finanční vyúčtování přijaté VFP. Městem poskytnuté
prostředky v celkové výši 850 000 Kč byly využity výhradně na podporu sportu a čerpány v souladu
s čl. III Smluv.
Rada města Zbýšova přijala na své 4. schůzi dne 15.04.2013 usnesením č. 10/4/13/RM upřesňující
kritéria pro využívání VFP města, která byla zahrnuta do Smlouvy o poskytnutí VFP TJ Baník na rok
2013 a to:
poskytnutá VFP bude po odpočtu nákladů na provoz areálu minimálně z 50 % využita
pro družstva žáků a dorostu
částka na nákup hráčů nepřesáhne o více jak 50 % výši částky, kterou obdrží TJ za hostování
svých hráčů v jiných klubech,
náklady na provoz A mužstva budou v hlavních kapitolách vedeny odděleně

!Vyúčtováním VFP bylo zjištěno, že jedno z uvedených kritérií – podíl nákladů na A mužstvo a ostatní

družstva nebylo splněno. Důvodů je několik – v době, kdy byla první smlouva mezi městem a TJ
Baník uzavírána, bylo jarní kolo soutěží již rozehrané a s tím spojené finance byly již vynaloženy.
Další důvody jsou zastupitelstvu z předchozích jednání o problematice TJ Baník známé a jsou
uvedeny i v zápise z kontroly dne 10.12.2013, kterou provedl finanční výbor jako kontrolní orgán ZM.
Jedná se především o nezájem místních hráčů reprezentovat zbýšovský oddíl a nedostatečnou
základnu hráčů v dorosteneckém věku.
Vedení TJ ujistilo představitele města, že přes uvedený nedostatek byly prostředky města využity
výhradně pro sportovní účely TJ Baník, což kontrola FV nezpochybnila. Vedení TJ přijalo novou
účetní, čímž se zásadně zlepšila ekonomická evidence hospodaření klubu. Doklady, z nichž je zřejmý
výsledek hospodaření klubu a prokazující použití VFP za rok 2013, jsou přiloženy.
Z dotace města ve výši 850 000 Kč činily náklady na provoz areálu 534 077 Kč. Tyto výdaje jsou
společné pro všechna mužstva. Zbývající částka – 315 923 Kč, byla použita
pro dorost
35 397 Kč
B mužstvo
10 170 Kč
žáky
29 000 Kč
přípravku
29 440 Kč
Náklady na mládež celkem 104 007 Kč, t. j. 33 %
Náklady na A mužstvo
211 916 Kč
67 %

!50 % podíl nákladů činí 157 961 Kč – náklady na A mužstvo byly o 53 955 Kč vyšší, než stanovuje
doplňující kriterium.

Všechny požadavky žákovských a dorosteneckých družstev, které si nárokují pro své fungování, jsou
beze zbytku plněny.
Vedení TJ Baník si je vědomo, že nedodržení byť jednoho z upřesňujících kriterií může být
považováno podle čl. VIII. smlouvy za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a
poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za její porušení ve výši 1 promile denně
z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Proto požádalo o prominutí povinnosti vrácení
části příspěvku i penále, které by mohlo být ze strany města po organizaci požadováno.
Vedení TJ v dopise upozorňuje, že již několikrát nabízelo městu užší spolupráci se sportovním klubem
například formou účasti alespoň jednoho ze členů ZM ve výboru TJ. I tímto způsobem by mohlo mít
město podíl na rozhodování a to i o financích, se kterým TJ hospodaří. Tato šance zůstala bohužel
nevyužita. Nezájem veřejnosti o sportovní dění ve Zbýšově je trvalý. V dnešní době není o
dobrovolnou práci na úkor volného času ve prospěch dětí a mládeže zájem. Organizování každodenní
činnosti TJ tak zůstává záležitostí několika obětavých jedinců, kteří se cítí být za dobu svého působení
již unaveni a zvažují odstoupení z funkcí. To, co platí o nezájmu hráčů, se týká i činovníků.
Místní mužstva jsou přihlášena do soutěží, ze kterých není možno se bez sankcí odhlásit. Pokud má
zůstat zachována stávající úroveň fotbalového sportu ve Zbýšově, bez podpory města se neobejde.
Závěrem výbor TJ Baník Zbýšov požádal, aby ve smlouvě pro rok 2014 byla kriteria nastavena tak,
aby jejich splnění bylo vzhledem k úrovni probíhajících soutěží reálné a poděkoval městu za
vstřícnost, pochopení a podporu sportu ve Zbýšově, vyjádřenou ať už morálně či finančně.
V souvislosti s touto problematikou uvedl pan starosta, že starosta Zastávky RNDr. Pospíšil má zájem
zúčastnit se některého z dalších jednání orgánů města Zbýšova a koordinovat postupy obou obcí na
úseku účasti ve fotbalových soutěžích.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
potvrdilo
- poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2014 RÚŽ, o. p. s., Zbýšov, ve výši 90 tis. Kč
vzalo na vědomí
- Žádost MO Junák, střediska Hrozen Zbýšov, o VFP na rok 2014 a posoudí ji po zjištění bližších
informací o počtu členů této organizace a účelovosti požadované finanční podpory
- zájem starosty Zastávky RNDr. Pospíšila o účast na některém z dalších jednání orgánů města
Zbýšova a snahu koordinovat postupy obou obcí na úseku účasti ve fotbalových soutěžích.
- písemný komentář TJ Baník Zbýšov k čerpání veřejné finanční podpory z prostředků města na
sportovní činnost v roce 2013
vyhovělo
- žádosti TJ Baník o prominutí vrácení části příspěvku města na činnost organizace i penále za
nedodržení jednoho z upřesňujících kritérií pro využití VFP města v roce 2013
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/2/2014/ZM bylo schváleno

!!
7. Různé

ZM vzalo na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Základní školy, p. o., Zbýšov za rok 2013, ze
které vyplývá, že celkové příjmy ZŠ dosáhly výše 19 012 729,84 Kč, celkové výdaje činí
19 012 290,15 Kč.
Rovněž vzalo na vědomí Zprávu P ČR OO Rosice o bezpečnostní situaci v obvodě za rok 2013.
Hlavní inventarizační komise zpracovala Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města
Zbýšova ke dni 31.12.2013. Skutečné stavy majetku zjišťovali členové inventarizačních komisí
fyzickou inventurou na místě na základě inventurních soupisů. Dokladová inventura byla provedena
k 31.12.2013 ve dnech 6. 1. až 30. 1. 2014. Výsledky zjištěné při dokladové inventuře majetku a
závazků odpovídaly stavu evidovanému v účetnictví. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny
přebytky, manka a škody. S výsledkem inventarizace bylo seznámeno zastupitelstvo města.
ZM schválilo zpracování a odeslání žádostí města o dotaci pro SDH Zbýšov na projektovou
dokumentaci hasičské zbrojnice z programu Individuální dotace JMK a na neinvestiční výdaje ZJ
SDH z dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných
událostí JSDHO JMK 2013-2016.

Starosta informoval o schůzce jednatelů KTS Ekologie s. r. o., Zastávka, jejímž je město Zbýšov
spoluzakladatelem. KTS Ekologie hospodaří úspěšně a věcný i místní rozsah jejího působení narůstá.
Společnost zakupuje sedmé svozové vozidlo, připravuje realizaci záměru zřízení kompostárny ve
Veverských Knínicích aj.
V diskusi vyjádřil pan Martin Všetečka požadavek na odclonění komunikace a zástavby na Sičce od
pole např. vysázením aleje ovocných stromů a upozornil na obtěžování občanů Sičky hlukem vozidel,
která v pozdních večerních a nočních hodinách zajíždějí na bývalé parkoviště RUD. Bc. Josef Nedvěd
vznesl dotaz, kdy započne jarní úklid místních komunikací a chodníků s využitím nově pořízené
mechanizace, požádal o zamezení průjezdu vozidel za vodojemem a upozornil na poškozené oplocení
ve čtvrti Padělky, které je majetkem města. Starosta zajistí nápravu uvedených problémů.
Tajemnice MěÚ informovala o průběhu a výsledku kontroly hospodaření města za rok 2013. Provedli
ji pracovníci KÚ JmK ve dnech 14. a 15. 8. 2013 a 12. a 13. 2. 2014 a nebyly při ní shledány chyby
a nedostatky. Zápis z přezkoumání hospodaření města za loňský rok byl členům ZM k dispozici.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- Výroční zprávu o hospodaření Základní školy, p. o., Zbýšov za rok 2013
- Zprávu P ČR OO Rosice o bezpečnostní situaci v obvodě za rok 2013
- Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Zbýšova ke dni 31.12.2013
- informaci starosty o schůzce jednatelů KTS Ekologie s. r. o. Zastávka a záměrech společnosti
- připomínky členů ZM Martina Všetečky a Bc. Nedvěda; nápravu problémů zajistí vedení obce
- informaci tajemnice MěÚ o průběhu a výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013, při
kterém nebyly shledány pracovníky odboru kontrolního a právního KÚ JmK chyby a nedostatky
schválilo
- zpracování a odeslání žádostí města o dotaci pro SDH Zbýšov na projektovou dokumentaci
Hasičské zbrojnice z programu Individuální dotace JMK a na neinvestiční výdaje ZJ SDH
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/2/2014/ZM bylo schváleno

!Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 20,10 hodin.
!Zápis byl vyhotoven dne 03.03.2014
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
!Ověřovatelé: ..............................................
!
.............................................
Starosta: Vratislav Široký

