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

!

o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 30.06.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

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

(technický bod)
Informace o konání 6. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně
tak na elektronické úřední desce, od 19.06. Jednání bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva (viz
prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Bc. Leoš Horák a paní Ludmila Radilová,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Kontrola plnění úkolů z 5. zasedání ZM dne 26.05.2014:
na základě rozhodnutí ZM byla uzavřena smlouva na prodej parcely č. 1598/41 o výměře 19 m2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan s manžely P., Zbýšov, cena 300 Kč/m2, zřízeno věcné břemeno pro město na parcele
č. 1511/61 o výměře 501 m2 a zadáno zpracování znaleckého posudku pro stanovení ceny prodeje
pozemku parc. č. 1215 o výměře cca 2381 m2 ve čtvrti Anenské, k. ú. Zbýšov u Oslavan, zájemcům ze
čtvrti Anenské.
O upuštění od vymáhání pohledávky města na nájemném s příslušným penále a poplatky od L. P.
z důvodů zvláštního zřetele hodných a prominutí úroků z prodlení ve výši 38 284 Kč z dlužné částky
nájemného V. H., byl informován příslušný exekutorský úřad.
Jednání pana starosty s Ing. S. Š.ve věci prodeje (příp. směny) pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan, ke
kterému byl pověřen ZM, nedospělo k úspěšnému závěru.
Vedení města řeší úpravu prostor pro další třídu MŠ v budově školy na Masarykově ulici 188
i končící výjimku v počtu dětí v MŠ na Školní 412.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
za ověřovatele zápisu o průběhu 6/2014 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Ludmilu Radilovou
a Ing. Bc. Leoše Horáka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 5/2014 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/6/2014/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 6. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Informace o jednání Rady města Zbýšova ze dne 16.06. 2014
3. Hospodaření města za období 1-5/2014, stavy účtů, projednání DRO č. 4/2014
4. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
5. Schválení dodavatele akce Kanalizace Anenská 1. a 2. etapa
6. Hospodaření s majetkem města
7. Různé

schválilo
program 6. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/6/2014/ZM bylo schváleno

!2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 16.06.2014

Rada města Zbýšova schválila program 6. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 30.06.2014,
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 31.05.2014, čerpání rozpočtu za leden až květen 2014 a písemný přehled čerpání jednotlivých
§ rozpočtu města za leden až květen 2014.
Rada města Zbýšova jmenovala na základě výsledku konkursního řízení, v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění, Mgr. Miroslava Vespalce do funkce ředitele Základní školy Zbýšov,
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ul. J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov, na funkční
období 6 let s účinností od 01.08.2014 a stanovila jeho plat.
RM schválila dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku příspěvkových organizací obce - ZŠ Zbýšov
a MŠ Zbýšov, sestavenou k 31.12.2013.
Rada města Zbýšova vzala na vědomí výpověď pronájmu zahrádky parc. č. 335/1 o výměře 127 m2
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, doručené žádosti o byty, výši dlužného nájemného, která k 31. 5. 2014 činí
702 598 Kč a informaci starosty o změně v obsazení místa uklizečky v nájemním domě Majrov 636.
RM schválila záměr pronájmu pozemku na Sportovní ulici, k. ú. Zbýšov u Oslavan, záměr pronájmu
části pozemku parc. č. 530 o výměře 50 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (čtvrť Sička), záměr pronájmu
části parcely č. 491 o výměře 50 m2 (na dětské hřiště ve čtvrti Padělky), k. ú. Zbýšov u Oslavan a
meziroční zvýšení stávajícího nájemného v bytech v nájemním domě Majrov 647 o inflaci s platností
od 1. 7. 2014.
RM zamítla záměr pronájmu části parcely č. 491 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, k využití
jako parkovací místa a přijala ve spolupráci s MěÚ Rosice opatření k řešení opakujících se písemných
stížnosti na chování nájemnice v domě na Majrově 174.
RM rozhodla o podmínkách převodu nájmu bytu na ul. J. A. Komenského 414 z V. H. na V. C.,
schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – uložení
plynovodního potrubí na parcele č. 1565/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro objekt firmy Kepák Group, a.
s. – vila Sička č. p. 433 a výši jednorázové úplaty 2 531 Kč bez DPH a rozhodla o vyřazení
nepoužitelného původního vybavení po úpravě bývalé společenské místnosti na byty v domě Majrov
636. Rada města Zbýšova projednala žádosti o VFP a poskytla příspěvek na oslavy Dne dětí ve čtvrti
Sička dne 28. 6. ve výši 2 000 Kč, částku 3 000 Kč na další ročník výstavy historických motocyklů a
burzy náhradních dílů dne 16. 8. v areálu stadionu TJ a Vlastivědnému spolku Rosicko-Oslavanska,
pobočce Zbýšov, částku 10 000 Kč na zhotovení a zabudování naučných panelů.
Rada města Zbýšova doporučila ZM po posouzení nabídkových cen na dodávku akce Kanalizace čtvrť
Anenská jako dodavatele prací Stavební a obchodní firmu, Miloš Ryšavý, s. r. o., Vémyslice,
náhradníkem je Miloš Soukup, Zbýšov.
Rada města vzala na vědomí
- termín exkurze do objektu těžní jámy dolu Jindřich II - pondělí 23. června v 16,30 hodin
- povinnost vyplnit a do 30. 6. vrátit k evidenci MěÚ Čestné prohlášení – Oznámení o jiných
vykonávaných činnostech, o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení
o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů
- termín další schůze RM 21. 7.
- povinnost vyhodnocení ÚP města po pěti letech platnosti a přípravy návrhu č. 2 na jeho změnu
a personální zajištění uvedených činností
- stav vyřizování Žádosti města Zbýšova o dotaci na kompostéry SF ŽP - bylo přiřazeno akceptační
číslo a pokračuje administrace projektu
schválila místostarostovi MUDr. Františku Ševčíkovi finanční dar u příležitosti jeho 60. narozenin
a dodatek ke stávající smlouvě na pronájem areálu stadionu - užívání majetku města TJ Baník Zbýšov
na dobu určitou 15 let
akceptuje cenovou nabídku E.ON ČR na dodávky elektřiny v roce 2015

zhodnotila průběh Setkání Zbýšovů dne 14. června na stadionu TJ Zbýšov přes slabší účast zástupců
přespolních Zbýšovů jako velmi zdařilý.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 6. schůze rady města dne 16.06.2014
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/6/2014/ZM bylo schváleno

!3. Hospodaření města za 1-5/2014, stavy účtů, schválení DRO č. 4/2014

Z písemných podkladů předaných členům RM vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že na
účtech města je ke dni 31.05.2014 stav 18 161 152,25 Kč. Příjmy, předpokládané v roce 2014 ve výši
52 445 tis. Kč, jsou za leden až květen naplněny na 41,2 % (22 010 tis. Kč), z toho paragraf Daně,
poplatky, dotace, je plněn na 46,6 %. Z plánovaných ročních výdajů 56 890 tis. Kč bylo za 1-5/2014
vyčerpáno 22 533 tis. Kč, což je 39,6 %. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je za období 1 až 5/2014
– 523 tis. Kč (celoročně plánován deficit 4 445 tis. Kč).
Z přehledu čerpání jednotlivých § rozpočtu vyplývá, že výdajovou část rozpočtu je třeba upravit v §
2310 Pitná voda + 300 tis. Kč, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod + 250 tis. Kč, § 3421 Využití
volného času dětí (m. j. dětská hřiště Anenská, Sička) o 100 tis. Kč, § 3111 Základní školy (oprava
tělocvičny, výměna další části oken) a § 3113 Předškolní zařízení (náklady na práce v budově ZŠ II
v souvislosti se zřízením další třídy MŠ - stavební úpravy a vybavení) + 500 tis. Kč, § 3612 Bytové
hospodářství navýšením o 1,5 mil. Kč (m. j. oprava soklů, oplechování parapetů, energie, kotelny,
oprava 11 bytů) starosta rekapitulovat dosavadní výdaje v tomto paragrafu. Navýšení výdajů celkem
o 2 750 tis. Kč. DRO č. 4/2014 bylo schváleno plným počtem hlasů členů ZM.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.05.2014, který činí
18 161 152,25 Kč a písemný přehled čerpání jednotlivých § rozpočtu města za leden až květen 2014
schválilo
- DRO č. 4/2014
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/6/2014/ZM bylo schváleno

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

Na základě zpracované PD bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele akce Kanalizace čtvrť
Anenská 1. etapa – viz bod 5. Zápisu.
Před dokončením jsou práce na úpravě fasád nájemních domů na ul. J. A. Komenského 414 a 415,
v objektech svobodáren byla dokončena rekonstrukce kotelen.
Projekčně se řeší způsob vytápění sálu kina Horník, které by mělo být realizováno do října tohoto
roku. Předpokládaný náklad bude kolem 1 mil. Kč.
Ve fázi přípravy dokumentace je i oprava místní komunikace Pod rybníkem. Projektant zohledňuje
připomínky občanů, kteří zde bydlí. Diskuse řešila využití materiálu, z něhož je stávající silnice
vybudována – žulových kostek.
Provádění oprav v obecních bytech bylo dočasně omezeno.
RM pověřila starostu k podpisu smlouvy č. 60-320/14 s firmou Ivaplast Ivančice na druhou etapu
výměny oken v základní škole na J. A. Komenského a nahrazení stěny ze skleněných tvárnic Copilit
v tělocvičně okny. Cena dodávky činí 987 286 Kč + DPH. Práce jsou připraveny na období prázdnin.
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
v rozsahu cca 1,5 mil. Kč nákladů a pořízení vytápění v sále kina Horník.
Termíny výběrových řízení na dodavatele vytápění kina Horník, akce Úprava komunikace Pod
rybníkem a Rekonstrukce budov ve sběrném dvoře na Majrově připadnou na prázdninové měsíce, kdy
nejsou plánována zasedání ZM. ZM proto počtem 14 hlasů (1 člen se zdržel hlasování) delegovalo
pravomoc výběru realizátorů akcí na radu města. Pan Martin Všetečka projevil zájem o účast v radě
města při výběrových řízeních.

!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. 4/6/2014/ZM bylo schváleno

!5. Schválení dodavatele akce Kanalizace Anenská 1. a 2. etapa

V rámci výběrového řízení na dodavatele stavby Kanalizace čtvrť Anenská bylo osloveno pět
stavebních firem, které předložily v termínu své nabídky:
Pořadí je uvedeno podle termínu doručení nabídek:

! Firma

cena dodávky délka záruky termín realizace
bez DPH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma, s. r. o, Vémyslice
2 546 050 Kč
60 měs.
6-11/2014
2. Dušan Hort, Vysoké Popovice, provoz. Rapotice 2 766 095 Kč
48 měs.
6-11/2014
3. KSH Group Hostěradice
2 926 918 Kč
neuvedeno
4. Miloš Soukup, Zbýšov
2 727 083 Kč
55 měs.
6-11/2014
5. Colas CZ, a.s., provozovna Znojmo
2 974 952 Kč
48 měs.
6-11/2014
Výše ceny stavebních prací na uvedené akci, stanovená projektantem Ing. Vrbou, činí 2 856 961 Kč,
vč. DPH 21 % 3 456 923 Kč.

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
po posouzení nabídkových cen na dodávku akce Kanalizace čtvrť Anenská o dodavateli akce Stavební a obchodní firmě, Miloš Ryšavý, s. r. o, Vémyslice; cena 2 546 050 Kč + DPH i ostatní
podmínky jsou jednoznačně nejvýhodnější z nabídek
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 2
Usnesení č. 5/6/2014/ZM bylo schváleno

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

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. Po
zveřejnění záměru se přihlásilo několik zájemců ze čtvrti Anenské, jejichž nemovitosti mají s dotčenou
parcelou místní souvislost. ZM rozhodlo, aby bylo zadáno zpracování odborného odhadu ceny
pozemku a s nabyvateli uzavřeny smlouvy, které by zajistily služebnost přístupu k pozemku města
v této lokalitě. Podle geometrického plánu se jedná o následující výměry pro jednotlivé žadatele: parc.
č. 1215/2 manž. F., Zbýšov,výměra 379 m2
parc. č. 1215/3 V. B., Zbýšov, výměra 237 m2
parc. č. 1215/5 L. H., Říčany u Brna, výměra 175 m2
parc. č. 1215/7 J. H., Zbýšov, výměra 312 m2
parc. č. 1215/4 výměra 78 m2, parc. č. 1215/8 výměra 396 m2 S.a A. Ch., Zbýšov,
Část původní parcely zůstává majetkem města.
Cena stanovená odhadcem činí 15,95 Kč/m2, zastupitelstvo schválilo prodejní cenu ve výši 30 Kč/m2
a to jednomyslně.
ZM projednalo a schválilo jednomyslně záměr prodeje parc. č. 1598/146 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o výměře 28 m2 (pozemek pod garáží ve čtvrti Padělky).
ZM projednalo a schválilo Smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON ČR, týkající se uložení
kabelů pro budovu na Láně 55 na pozemky města parc. č. 1340/1 (jednorázová úplata 2 000 Kč), parc.
č. 1578/6 (za cenu 2 000 Kč) a 1340/1 a 1578/6 (za cenu 880 Kč), vše v k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení uvedených věcných břemen byly podepsány 7. 10. 2008.
Starosta informoval o výši dluhu na nájemném za užívání obecních bytů, který k 31. 5. 2014 činí
702 598 Kč.

Město mělo zájem vykoupit část pozemku pro rozšíření přístupové komunikace z Havířské ulice na
Malý díl od soukromé majitelky – bylo však zjištěno, že na pozemku vázne zástava.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
prodej částí parcely č. 1215 v k. ú. Zbýšov u Oslavan žadatelům
parc. č. 1215/2 manž. F., Zbýšov, výměra 379 m2
parc. č. 1215/3 V. B., Zbýšov, výměra 237 m2
parc. č. 1215/5 L. H., Říčany u Brna, výměra 175 m2
parc. č. 1215/7 J. H., Zbýšov, výměra 312 m2
parc. č. 1215/4 a 1215/8 manž. Ch., Zbýšov, výměra 78 + 396 = 474 m2
za prodejní cenu ve výši 30 Kč/m,2 odvozenou od odborného odhadu ceny pozemku
projednalo a schválilo
- záměr prodeje parc. č. 1598/146 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 28 m2
- Smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON ČR, týkající se uložení kabelů pro budovu na Láně
55 na pozemky města parc. č. 1340/1 (jednorázová úplata 2 000 Kč), parc. č. 1578/6 (za cenu 2 000
Kč) a 1340/1 a 1578/6 (za cenu 880 Kč), vše v k. ú. Zbýšov u Oslavan
vzalo na vědomí
- výši dlužného nájemného, která k 31. 5. 2014 činí 702 598 Kč
- informaci o překážce realizace záměru města vykoupit část pozemku pro rozšíření přístupové
komunikace z Havířské ulice na Malý díl od soukromé majitelky
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/6/2014/ZM bylo schváleno

!7. Různé

V úterý 15. 7. ve 12 hodin se koná v kanceláři starosty otevírání obálek s nabídkami firem na dodávku
kompostérů pro občany, které jsou pořizovány s přispěním prostředků ze SF ŽP. Účast na jednání
přislíbili tito členové ZM: MUDr. Ševčík, Mgr. Leikep, M. Švancarová, náhradník Ing. Bc. L. Horák.
Vedení města se ve snaze přispět k řešení problematické situace ve fungování oddílu kopané TJ Baník
Zbýšov zúčastnilo schůzí výboru TJ, na které se měli dostavit i hráči kopané. Účast byla minimální,
nedostatky nebylo s kým projednávat. Další prostředky schválené v rozpočtu města budou na provoz
TJ poskytovány za podmínky, že místní hráči nebudou uvolňováni k hostování do okolních klubů. ZM
doporučilo přizvat zástupce TJ Baník Zbýšov do rady města v červenci a řešit současně i navrhované
zřízení a obsazení funkce správce areálu.
Starosta informoval o nástupu Ing. J. D., který bude na MěÚ zaměstnán na 6 měsíců a zkrácený
pracovní úvazek s příspěvkem ÚP pro dosud nezaměstnané absolventy VŠ na úseku investic města.
V úterý 1. 7. navštíví náš region hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Zavítá i do
areálu MPŽ na Sičce.
Na ulici 9. května má probíhat rekonstrukce elektrorozvodů NN, financovaná E.ON ČR. Jako
dodavatel byla vybrána firma DUR plus, s. r. o. Zastávka a z důvodu zesíleného provozu na silnici III.
třídy by měly práce probíhat v nočních hodinách a o víkendech. S tímto režimem prací město zásadně
v zájmu svých občanů nesouhlasí a požaduje odsunutí termínu investice. Stejná firma bude dodávat
práce na Havířské ulici, kde bylo předáno staveniště. Pro město bude v rámci této stavby vyvolanou
investicí oprava chodníku a veřejného osvětlení, na postupu prací se dohodne s realizující firmou.
Členové finančního výboru provedli kontrolu hospodaření s prostředky města za 1. pololetí roku
u příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ, předložili protokoly z provedených kontrol, při kterých nebyly
zjištěny závady a nedostatky a ocenili vstřícný přístup kontrolovaných pracovníků.
Pan Martin Všetečka poděkoval jménem občanů Sičky za finanční podporu oslavy Dne dětí, která se
velmi vydařila co do počtu zúčastněných dětí (bylo jich 57) i co do programu, na jehož přípravě se
největší měrou podíleli paní Jarka Kubínová a M. a P. Dvořákovi i za rozšíření dětského hřiště v této
čtvrti Zbýšova.
MěÚ obdržel odvolání dvou subjektů – Ing. J. Š. a o. s. Skřivan, ke stavbě Víceúčelového objektu,
jehož investorem je pan J. K., Náměšť n. Osl..

!Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí informaci
- o termínu otevírání obálek s nabídkami firem na dodávku kompostérů pro občany, které jsou

pořizovány s přispěním prostředků ze SF ŽP - úterý 15. 7. ve 12 hodin
- o účasti vedení města na schůzích výboru TJ Baník Zbýšov, která měla přispět k řešení
problematické situace ve fungování oddílu kopané TJ Baník; ZM doporučilo přizvat zástupce TJ
Baník Zbýšov do rady města v červenci a řešit současně i navrhované zřízení a obsazení funkce
správce areálu
- o nástupu Ing. J. D., který bude na MěÚ zaměstnán na dobu určitou a zkrácený
pracovní úvazek s příspěvkem ÚP na úseku investic města
- o plánované návštěvě hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška dne 1. 7. v regionu
a v areálu MPŽ na Sičce
- o připravované rekonstrukci elektrorozvodů NN na ulici 9. května, financované E.ON ČR;
dodavatelem bude firma DUR plus, s. r. o. Zastávka, město nesouhlasí s režimem provádění prací
v nočních hodinách a o víkendech z důvodu zesíleného provozu na silnici III. třídy a požaduje
odsunutí termínu investice
- o přípravě rekonstrukce elektrorozvodů na Havířské ulici, v rámci níž provede město opravu
chodníku a veřejného osvětlení
- o kontrole hospodaření s prostředky města za 1. pololetí roku u příspěvkových organizací – ZŠ
a MŠ, kterou provedli členové FV
- poděkování pana Martina Všetečky za finanční podporu oslavy Dne dětí na Sičce i za rozšíření
dětského hřiště v této čtvrti Zbýšova
- o odvolání Ing. J. Š. a o. s. Skřivan, ke stavbě Víceúčelového objektu, jehož
investorem je pan J. K.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/6/2014/ZM bylo schváleno

!Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál všem příjemnou dovolenou a ukončil zasedání
ZM Zbýšova v 19,50 hodin.
!Zápis byl vyhotoven dne 07.07.2014
!Ověřovatelé: .............................................. Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
!
.............................................
Vratislav Široký
starosta

