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

!

o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

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

(technický bod)
Informace o konání 5. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně
tak na elektronické úřední desce, od 14.05. Jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva (viz
prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Hana Čermáková a pan Martin Všetečka,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Kontrola plnění úkolů ze 4. zasedání ZM dne 28.04.2014:
na základě rozhodnutí ZM byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN
-014330026197/001 – uložení kabelového vedení nn, přípojky k novostavbě na pozemku parc. č.
PK1107/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, Smlouva č. 1030018331/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro BD Růžek – nn přípojka na parc. č. 539, PK 1195/1, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
Smlouva č. 1030016706/001 o zřízení věcného břemene na uložení přípojky kabelového vedení nn
na parc. č. ZE1219, 613/31, 557/1, k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro víceúčelový objekt p. Kučery a
zveřejněn záměr prodeje parc. č. 1598/41 o výměře 19 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Město podalo žádost na MV ČR - GŘ HZS ČR o poskytnutí účelové dotace v rámci reprodukce
požární techniky pro jednotky požární ochrany na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro ZJ
SDH Zbýšov na rok 2015; v případě poskytnutí dotace bude město spolufinancovat pořízení požárního
vozidla částkou 2 mil. Kč

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
za ověřovatele zápisu o průběhu 5/2014 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Hanu Čermákovou
a Martina Všetečku, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 4/2014 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/5/2014/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. Bod 3 byl doplněn o projednání DRO č. 3/2014.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
s c h v a l u j e následující program 5. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Informace z jednání Rady města Zbýšova ze dne 12. 5. 2014
3. Hospodaření města za 1-4/2014, stavy účtů, schválení DRO č. 3/2014
4. Projednání a schválení Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2013, Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2013 a Účetní závěrky města sestavené
k 31.12.2013
5. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
6. Hospodaření s majetkem města

7. Různé
schválilo
program 5. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/5/2014/ZM bylo schváleno

!2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 12.05.2014

Rada města Zbýšova schválila program 5. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 26.05.2014,
vzala na vědomí informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních
akcích města a písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 30.04.2014 a čerpání rozpočtu za leden až duben 2014, písemný přehled čerpání jednotlivých
§ rozpočtu města za leden až duben 2014 a informaci starosty o uzavření smlouvy s J&T Bankou
Praha o uložení volných finančních prostředků města ve výši 2 mil. Kč na roční termínovaný vklad.
Rada města Zbýšova projednala a schválila
- smlouvy na pronájem částí parcely č. 463 ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře
41 m2 s M. Š., Zbýšov a 34 m2 s I. K., Zbýšov a části parcely č. 1340/1 o výměře 12 m2 na Láně, k. ú.
Zbýšov u Oslavan s M. N. a J. M. Zbýšov; jednotková cena pronájmu všech pozemků činí
5 Kč/m2/rok
- záměr pronájmu pozemku pod garáží parc. č. 1598/41 o výměře 19 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
- záměr pronájmu části obecní parc. č. 220/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 70 m2 na Majrově
- úhradu nákladů na hudební produkci skupiny NAŽIVO ve výši 10 000 Kč při oslavě Svátku matek
dne 17. května
vzala na vědomí
- žádost o užívání obecního bytu, kterou podal L. F. za sebe a dceru E.
- informaci starosty
o instalaci zařízení pro měření rychlosti projíždějících vozidel ze směru od Zakřan RM
o zajištění a nákladech GO užitkového vozidla Multikar
- kladné hodnocení pěvecké soutěže Superkos, která se konala dne 11. 5. v kině Horník
rozhodla o přidělení obecního bytu na ul. J. A. Komenského 414 do užívání Z. P.,
na Majrově 636 do užívání paní V. N.
doporučila zastupitelstvu, aby v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
z důvodů zvláštního zřetele hodných, prominulo L. P. pohledávku vůči městu
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Ekokom o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů
vyjádřila souhlas s umístěním a provozem nadzemního komunikačního vedení v rozsahu 546,5 bm
pro Petru Hoňkovou, Zastávka, 1. máje 189; jednorázová úplata se sjednává ve výši 75 Kč/bm na
základě nájemní smlouvy s platností na 30 let
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 5. schůze rady města dne 12.05.2014
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/5/2014/ZM bylo schváleno

!3. Hospodaření města za 1-4/2014, stavy účtů, schválení DRO č. 3/2014

Z písemných podkladů předaných členům RM vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že na
účtech města je ke dni 30.04.2014 stav 17 660 134,99 Kč. Příjmy, předpokládané v roce 2014 ve výši
52 445 tis. Kč, jsou za leden až duben naplněny na 34,5 % (18 098 tis. Kč), z toho paragraf Daně,
poplatky, dotace, je plněn na 38,6 %. Z plánovaných ročních výdajů 56 890 tis. Kč bylo za 1-4/2014
vyčerpáno 18 915 tis. Kč, což je 33,2 %.
V souladu s usnesením 4. zasedání ZM byla uzavřena smlouva o uložení volných finančních
prostředků z běžného účtu města ve výši 2 mil. Kč do J&T Banky Praha na roční termínovaný vklad.
ZM projednalo a schválilo DRO č. 3/2014, zahrnující zvýšení příjmů o částku 191 500 Kč a výdajů
o 441 500 Kč.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova

vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30.04.2014, který činí
17 660 134,99 Kč a písemný přehled čerpání jednotlivých § rozpočtu města za leden až duben 2014
- informaci starosty o uzavření smlouvy s J&T Bankou Praha o uložení volných finančních
prostředků města ve výši 2 mil. Kč na roční termínovaný vklad
schválilo
- DRO č. 3/2014
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/5/2014/ZM bylo schváleno

!4. Projednání a schválení Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2013, Zprávy o výsledku

přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2013 a Účetní závěrky města sestavené
k 31.12.2013
Návrh Závěrečného účtu města za rok 2013 byl zveřejněn v zákonem stanoveném rozsahu na úředních
deskách města od 06.05.2014. O výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2013 –
kontrolu provedli pracovníci KÚ JmK ve dvou termínech – 14. a 15.08.2013 a 12. a 13.02.2014 a
nebyly při ní zjištěny závady a nedostatky, byli členové ZM informováni na 2. zasedání ZM dne 24.02.
O plnění rozpočtu jsou členové ZM informováni pravidelně, zásadní informace byly uvedeny i
v Ozvěně 1/2014. Občané mohli uplatnit připomínky k Závěrečnému účtu bud' písemně do 26. května
2014 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města dne 26. 5. - žádná připomínka nebyla vznesena.
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2013 dále obsahuje:
Plnění rozpočtu příjmů
Plnění rozpočtu výdajů
Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Stavy a obraty na bankovních účtech
Peněžní fondy
Majetek
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům kraje, obcí, DSO a vnitřní převody
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Ostatní doplňující údaje

!ZM projednalo Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2013 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání

hospodaření města za rok 2013 v souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad.
Podle zákona č. 220/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, je pravomoc zastupitelstva obce v § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozšířena o schvalování účetní
závěrky obce, t. j. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh, inventarizační zprávy sestavené
k rozvahovému dni, t. j. 31.12.2013. Součástí účetní závěrky je rovněž Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za loňský rok. Zastupitelstvo Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k
31.12.2013 schválilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo
- Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2013 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření
města za rok 2013 v souladu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad
schválilo
- Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2013
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/5/2014/ZM bylo schváleno

!5. Informace o investičních akcích (připravenost, termíny realizace)

Je připravena dokumentace pro výběr dodavatele akce Kanalizace čtvrť Anenská 1. etapa.
Byl vybrán dodavatel stavby Aktivace vodního zdroje; realizaci zajistí Stavební a ochodní firma Miloš
Ryšavý, s. r. o., Vémyslice.

Pokračují práce na úpravě fasád nájemních domů na ul. J. A. Komenského 414 a 415, v objektech
svobodáren byla dokončena rekonstrukce kotelen.
Řeší se způsob vytápění objektu kina Horník, specielně jeho sálu.
Průběžně jsou prováděny opravy v obecních bytech, zejména sociálního zařízení.
Ivaplast Ivančice vyměnil okna v budově zdravotního střediska. Druhá etapa výměny oken v základní
škole na ul. J. A. Komenského je připravena na období prázdnin. Ve stejné době budou probíhat práce
na opravě tělocvičny.
Do ukončení volebního období, t. j. do října tohoto roku, by měly být realizovány následující akce –
kanalizace Anenská, oprava komunikace na Dolinu, oprava objektů na sběrném dvoře Majrov a
pořízení vytápění v sále kina Horník.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/5/2014/ZM bylo schváleno

!6. Hospodaření s majetkem města (záměry, prodeje pozemků, věcná břemena)

Na základě ZM schváleného záměru prodeje parc. č. 1598/41 o výměře 19 m2 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan (pozemek zastavěný garáží ve čtvrti Padělky), byl schválen prodej uvedené parcely
manželům P., Zbýšov, cena 300 Kč/m2.
ZM zamítlo jednomyslně záměr prodeje parcely č. 1293/6 ve čtvrti Anenské – důvodem je, že uvedená
parcela je v územním plánu vedena jako plocha pro veřejnou zeleň – navazuje na prostor, využívaný
jako hřiště.
ZM schválilo dne 16.12.2013 prodej a prodejní cenu parcely č. 1511/61 o výměře 501 m2 Ing. L. H.,
Zbýšov. Cena prodeje zohlednila omezenou využitelnost pozemku (m. j. věcné břemeno z důvodu
uložení kanalizačního potrubí, které vede středem parcely). Věcné břemeno pro město se z tohoto
důvodu zřizuje bezúplatně, nabyvatel uhradí pořízení geometrického plánu v ceně 7 865 Kč a kolek
1 000 Kč.
Zastupitelstvo města schválilo na svém 1. zasedání dne 20. 1. 2014 záměr Města Zbýšova odprodat
pozemek parc. č. 1215 o výměře cca 2 381 m2 ve čtvrti Anenské, k. ú. Zbýšov u Oslavan. Jelikož se po
zveřejnění záměru přihlásilo několik zájemců ze čtvrti Anenské, jejichž nemovitosti mají s dotčenou
parcelou místní souvislost, rozhodlo ZM, aby bylo zadáno zpracování odborného odhadu ceny
pozemku a s nabyvateli uzavřeny smlouvy, které by zajistily služebnost přístupu k pozemku města
v této lokalitě.
Starosta informoval o výši dluhu na nájemném za užívání obecních bytů, který k 30. 4. 2014 činí
768 236 Kč.
Na základě doporučujícího usnesení rady města řešilo ZM případ L. P., dlužníka za nájemné z bytů,
které ve Zbýšově dlouhodobě užívala na ul. 9. května a J. A. Komenského. Vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu (je vedeno řízení o omezení její svéprávnosti), nedokázala hospodařit s finančními
prostředky po přiznání invalidního důchodu, dostala se do zásadních finančních problémů, které byly
řešeny uvalením několika exekucí na její důchod. Kvůli tomu, že není schopna samostatné existence v
bytě, byla umístěna do zařízení o. s. Ariadnina nit v Rebešovicích, kde je o ni po všech stránkách
postaráno. Vedoucí tohoto zařízení však avizovala, že nezabavitelná částka, kterou disponuje,
nepokrývá náklady na stravu a ubytování, navíc jí byly předepsány psychiatrem drahé léky a situace je
dlouhodobě neudržitelná. Pokud by nemohla pobývat v tomto nebo obdobném zařízení, je její situace
v podstatě neřešitelná. Dluh na nájemném, který by měla uhradit městu, činí 55 853 Kč, včetně penále
a poplatků, soudních výloh, odměny exekutora a další plateb dosáhl výše 206 693 Kč (z toho penále
činí 105 594 Kč). JUDr. Šauer zjistil u příslušného exekutora, že exekutorský úřad si nebude v tomto
specielním případě nárokovat poplatky a odměnu, JUDr. Šauer se rovněž svého finančního nároku
vzdal. ZM schválilo upuštění od vymáhání pohledávky z důvodů zvláštního zřetele hodných a v
souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, prominulo L. P. ze shora uvedených důvodů
pohledávku vůči městu (jednomyslně).
Rovněž V. H., nájemkyně bytu na ul. J. A. Komenského, požádala ZM o prominutí úroků z prodlení
z dlužné částky nájemného 45 000 Kč, kterou uhradila v hotovosti na pokladně MěÚ. Úroky
z prodlení činí 27 792 Kč + 10 492 Kč, t. j. celkem 38 284 Kč, ostatní související poplatky je

V. H. povinna uhradit. Vzhledem k sociální situaci žadatelky (má dvě malé děti, nyní je znovu těhotná
a bez příjmu), rozhodlo ZM vyhovět její žádosti.
ZM zmocnilo starostu k jednání s Ing. S. Š. ve věci prodeje (příp. směny) pozemků v k. ú. Zbýšov u
Oslavan

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- prodej parc. č. 1598/41 o výměře 19 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manželům P., Zbýšov, cena
300 Kč/m2
- bezúplatné zřízení věcného břemene pro město na parcele č. 1511/61 o výměře 501 m2, kterou
odkoupil od města Ing. L. H., Zbýšov; omezenou využitelnost pozemku zohlednila cena prodeje,
nabyvatel uhradí pořízení geometrického plánu a správní poplatek
zamítlo
- jednomyslně záměr prodeje parcely č. 1293/6 ve čtvrti Anenské v k. ú. Zbýšov u Oslavan
rozhodlo
- pro stanovení ceny prodeje pozemku parc. č. 1215 o výměře cca 2381 m2 ve čtvrti Anenské, k. ú.
Zbýšov u Oslavan, více zájemcům ze čtvrti Anenské, jejichž nemovitosti mají s dotčenou parcelou
místní souvislost, aby bylo zadáno zpracování odborného odhadu ceny pozemku a s nabyvateli
uzavřeny smlouvy, které by zajistily služebnost přístupu k pozemku města v této lokalitě
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výši dluhu na nájemném za užívání obecních bytů, který k 30. 4. 2014 činí
768 236 Kč
schválilo
- upuštění od vymáhání pohledávky 55 853 Kč s příslušným penále a poplatky z důvodů zvláštního
zřetele hodných a v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, prominulo L. P.
pohledávku na nájemném vůči městu
- prominutí úroků z prodlení ve výši 38 284 Kč z dlužné částky nájemného V. H., nájemkyni bytu na
ul. J. A. Komenského s ohledem na její tíživou sociální situaci
zmocnilo
- starostu k jednání s Ing. S. Š. ve věci prodeje (příp. směny) pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/5/2014/ZM bylo schváleno

!7. Různé

Starosta informoval členy ZM o výsledku konkurzu - účastníci 2. jednání konkursní komise pro
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov,
příspěvkové organizace, ul. J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov, které se konalo dne 26.05., se
usnesli, že Mgr. Miroslav Vespalec, který byl jediným přihlášeným do konkurzu, je vhodným
uchazečem pro výkon činností ředitele. Ředitele jmenuje do funkce rada města v nejbližším termínu.
Kontrolní výbor ZM, který se sešel dne 9. 4. t. r, konstatoval, že usnesení orgánů města jsou beze
zbytku a v termínech plněna. Nebylo realizováno doporučení, týkající se ustanovení správce stadionu.
K problematice oddílu kopané TJ Baníku Zbýšov starosta uvedl, že vedení města se zúčastní schůze
výboru TJ a schůzky s hráči. A mužstvu hrozí sestup ze soutěže, jedním z možných řešení situace je
spolupráce družstev rámci Mikroregionu Kahan obdobně jako u hráčů v nižších věkových kategoriich.
ZM vzalo na vědomí Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan.
Dne 16. května byla zahájena další sezona RÚŽ. Sezona na místním koupališti bude zahájena 7. nebo
14. června (podle počasí) alespoň o víkendech.
Zápisu do mateřské školy se zúčastnilo 62 dětí a s určitostí bude vedení města muset hledat prostory
pro další třídu a řešit končící výjimku v počtu dětí v MŠ na Školní 412.
Za účasti 11 družstev se konal 24. 5. na stadionu TJ Baník Zbýšov 12. ročník florbalového turnaje,
z kulturních akcí se uskutečnila dne 16. 5. Školní akademie (akce ZŠ, p. o.) a 17. 5. oslava Svátku
matek. Vedoucí MKC Martina Švancarová pozvala na připravované akce města, kterými budou Den
dětí 7. 6. na koupališti a Setkání tří Zbýšovů 14. 6. od 14 hodin na stadionu TJ.
Byly zaznamenány připomínky občanů, týkající se zhuštěného provozu na silnici III. třídy z důvodu
objížďky. Občané Anenské upozorňují, že řidiči ve směru na Padochov nedodržují rychlost,
předepsanou pro jízdu v obci a proto je problém přejít bez obav na chodník na protější straně silnice.

Přechod na Sportovní ulici je sice již projednán v definitivní verzi, jeho vyznačení je za stávajícího
provozu nereálné. Bude proto dočasně vyznačen jako provizorní.
Město zajišťuje generální opravu vozidla Multicar – její cena bude stanovena po prohlídce.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výsledku konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy
Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ul. J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov
- konstatování kontrolního výboru ZM, který se sešel dne 9. 4. t. r., o řádném a včasném plnění
usnesení orgánů města; nebylo realizováno doporučení, týkající se ustanovení správce stadionu
- informaci starosty o jednání s výborem TJ Baník Zbýšov a hráči k problematice oddílu kopané TJ
Baníku
- návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan
- informaci o termínech zahájení sezony koupaliště a další sezony RÚŽ
- informaci o počtu dětí, které se dostavily k zápisu do MŠ a nutnosti hledat prostory pro další třídu
MŠ a řešit končící výjimku v počtu dětí v MŠ na Školní 412
- informaci o 12. ročníku florbalového turnaje dne 24. 5. na stadionu TJ Baník Zbýšov
- informaci o uskutečněných a připravovaných kulturních akcích
- pozvání vedoucí MKC Martiny Švancarové na připravované akce města - Den dětí 7. 6. na
koupališti a Setkání tří Zbýšovů 14. 6. od 14 hodin na stadionu TJ
- připomínky občanů, týkající se zhuštěného provozu na silnici III. třídy z důvodu objížďky –
občané Anenské požadují v zájmu bezpečnosti snížení rychlosti ve směru z obce
- informaci o dočasném vyznačení nového přechodu na Sportovní ulici jako provizoria
- informaci starosty o připravované GO vozidla Multicar
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/5/2014/ZM bylo schváleno

!Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova v 19,50 hodin.
!Zápis byl vyhotoven dne 03.06.2014
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: ..............................................

!
!
!

.............................................

Vratislav Široký
starosta

