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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 22.09.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele, kontrola úkolů z předchozího zasedání ZM
(technický bod)
Informace o konání 7. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně
tak na elektronické úřední desce, od 12.09. Jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva (viz
prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Zasedání řídil starosta pan Vratislav
Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni MUDr. František Ševčík a Mgr. Zdeňka Sovová,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Zbýšova byla uzavřena smlouva na dodávku akce
Kanalizace čtvrť Anenská s vybraným dodavatelem akce - Stavební a obchodní firmou, Miloš Ryšavý,
s. r. o, Vémyslice; cena 2 546 050 Kč + DPH, byly uzavřeny smlouvy na prodej majetku města - částí
parcely č. 1215 v k. ú. Zbýšov u Oslavan s kupujícícími
parc. č. 1215/2 manž. F., Zbýšov, výměra 379 m2
parc. č. 1215/3 manž. B., Zbýšov, výměra 237 m2
parc. č. 1215/5 manž. H., Říčany u Brna, výměra 175 m2
parc. č. 1215/7 J. H., Zbýšov, výměra 312 m2
parc. č. 1215/4 a 1215/8 S. a A. Ch., Zbýšov, výměra 78 + 396 = 474 m2 za prodejní cenu ve výši 30
Kč/m.
Byl zveřejněn záměr prodeje parc. č. 1598/146 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 28 m2 a uzavřena
Smlouva o zřízení věcného břemene pro E.ON ČR, týkající se uložení kabelů pro budovu na Láně 55
na pozemky města parc. č. 1340/1, parc. č. 1578/6 a 1340/1 a 1578/6, vše v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Odvolání Ing. J. Š. a o. s. Skřivan ke stavbě Víceúčelového objektu, jehož investorem je pan Josef
Kučera, řešil KÚ JmK a nařídil SÚ Zbýšov zahájit nové řízení ve věci.
Starosta i místostarosta se opakovaně zúčastnili schůzí výboru TJ Baník Zbýšov, které se měly konat
za účasti hráčů kopané. Zájem z jejich strany byl minimální. Na nezájmu a nedisciplinovanosti
některých hráčů ztroskotává jakékoliv navrhované řešení stavu mistrovských družstev v kopané.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
za ověřovatele zápisu o průběhu 7/2014 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova MUDr. Františka
Ševčíka a Mgr. Zdeňku Sovovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 6/2014 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1A/7/2014/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 7. zasedání:
1. Technický bod (zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, schválení programu,
kontrola plnění úkolů)
2. Informace o jednání Rady města Zbýšova ze dne 28. 7., 27. 8. a 1. 9. 2014

3. Hospodaření města za období 1-8/2014, stavy účtů, projednání DRO č. 5/2014
4. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
5. Hospodaření s majetkem města (prodeje a záměry prodeje pozemků, věcná břemena atd.)
6. Schválení Návrhu komunitního plánu obcí ve správním obvodu města Rosice
7. Různé
schválilo
program 7. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1B/7/2014/ZM bylo schváleno
2. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 28. 7., 27. 8. a 1. 9. 2014
Rada města Zbýšova dne 28. 7. vzala na vědomí informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků
na účtech města k 30.06.2014, který činí 20 056 606,84 Kč a písemný přehled čerpání jednotlivých §
rozpočtu města za leden až červen 2014, informaci starosty o dokončených, probíhajících a
připravovaných investičních akcích města, informaci správy majetku města o výši dluhu na nájemném
k 30. 6. 2014, který činí 713 247 Kč a doručené žádosti o byty.
RM schválila
- uzavření smlouvy na pronájem zahrádky na pozemku parc. č. 335/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
s panem A. V., Zbýšov, 44 m2 a s paní D. N., Zbýšov, 83 m2; cena pronájmu činí 5 Kč/m2/rok
- uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 530 o výměře 50 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan (čtvrť Sička), s panem T. P., Zbýšov, cena 5 Kč/m2/rok
- uzavření smlouvy na pronájem části parcely č. 491 o výměře 50 m2 (na dětské hřiště ve čtvrti
Padělky), k. ú. Zbýšov u Oslavan, s paní Bc. L. N., Zbýšov, cena pronájmu činí s ohledem na způsob
využití 1 Kč/m2/rok
vyhověla
- žádosti paní J. S., Zbýšov a povolila jí s ohledem na sociální situaci její rodiny splácet dlužné
nájemné
rozhodla
- prodloužit nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2014 pouze nájemníkům, kteří městu
nedluží na nájemném; dlužníci budou obesláni výzvou k opuštění bytu, který užívají bez
právního podkladu
schválila
- Smlouvu o zřízení práva věcného břemene č. ZN-014330025729/001 – uložení NN přípojky
kabelového vedení pro novostavbu manž. Hrubešových na parcele č. 857, PK 2846/1, 962/16
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, s E.ON Distribuce, s. r. o. a Smlouvu č. 1040006913/001 o smlouvě
budoucí o zřízení práva věcného břemene pro E.ON Distribuce, a. s. – výměna venkovní
závěsné přípojky pro RD č. p. 82 a 80 za kabelovou na pozemcích parc. č. 1572, PK 2842/1 a výši
jednorázových úplat
rozhodla
- o poskytnutí částky 5 000 Kč na zakoupení nářadí pro kondiční kulturistiku žen a 10 000 Kč
na projekt OS Mighty Shake (taneční skupiny Zastávka)
Rada města schválila jako dodavatele stavby Úprava povrchu místní komunikace Pod rybníkem firmu
Miloše Soukupa, Zbýšov; cena prací činí 1 835 258 Kč + DPH, termín realizace 8-11/2014
a rozhodla o dodavateli 220 kusů kompostérů na biologicky rozložitelný odpad pro občany Zbýšova,
kteří o ně projevili zájem; Agro Trnava je dodá za cenu 473 880 Kč.
RM schválila
- úpravu platu ředitelky Mateřské školy, p. o., Zbýšov, Naděždy Ludvové, s platností od 1. 8.
2014
- v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro Mateřskou školu Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci, Zbýšov,
Školní 412, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků mateřské školy ze 117 na
133 dětí s účinností od 1. 9. 2014; podání žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje,
odboru školství, zajistí zřizovatel a týká se i rozšíření pracoviště výdejna stravy ze 126 na 150
strávníků - zvýšení kapacity umožní využití další učebny na Masarykově ulici a prodloužení
výjimky KHS JmK z hygienických požadavků pro MŠ Školní 412
vzala na vědomí

- informaci zástupce bulharských vlastníků pozemků v prostoru u Rapantových na Masarykově
ulici Mgr. Huga Hubeného, o ukončení dědického řízení, což umožní uzavřít smlouvy o prodeji
a koupi parcel za ZM schválených podmínek
- informaci starosty o výši úhrady za projednávání přestupků občanů Zbýšova; za 1. pololetí
zaplatí obec Městskému úřadu Rosice částku 45 000 Kč
- informace Zdravotnické záchranné služby, týkající se překladů pacientů mezi výjezdovými
skupinami ZZS JMK, p. o., při poskytování zdravotnické záchranné služby (ZZS) pro
obyvatelstvo i návštěvníky Jihomoravského kraje; tohoto systému se ovšem využívá pouze
v případech, kdy se jedná o lehčí úrovně postižení zdraví pacientů
- zápis kontrolního výboru ZM z kontroly hospodaření TJ Baník Zbýšov s prostředky
poskytnutými z rozpočtu města
- požadavek Bytového domu Růžek, bytového družstva, o revitalizaci částečně zpevněné
a nevyužité plochy na parcelách č. 533/1 a 534
Rada města Zbýšova na své 8. schůzi dne 27. 8. 2014
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly ze 7. schůze Rady města Zbýšova 28.07.2014
a Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství č. j. JMK 98164/2014 ze dne
26. 8. 2014, ve věci zápisu změny v údajích vedených 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 117 na 133 a navýšení nejvyššího
povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně – výdejně ze 126 na 150; zvýšení je dosaženo
prodloužením výjimky KHS pro JmK z hygienických požadavků, stanovených pro mateřské školy
vyhláškou č. 410/2005 Sb., v platném znění, pro hlavní budovu MŠ na Školní ulici 412, jejíž platnost
končí 31. 8. tohoto roku do 31. 8. 2016 a rozšířením detašovaného pracoviště MŠ na adrese
Masarykova 188, 664 11 Zbýšov, s účinností od 01.09.2014 s podmínkou do 31.08.2016
a schválila vzdání se práva na odvolání proti uvedenému rozhodnutí.
Usnesení z 9. schůze RM ze dne 1. 9. 2014:
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 8. schůze Rady města Zbýšova 27.08.2014
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.08.2014
a písemný přehled čerpání jednotlivých § rozpočtu města za leden až červenec 2014
- informaci starosty o ukončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
doporučila
- zastupitelstvu města ke schválení DRO č. 5/2014
projednala a schválila
- program 7. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 22.09.2014
vzala na vědomí
- písemnou informaci správy majetku města, podle níž činí dluh na nájemném za užívání
obecních bytů ke konci měsíce srpna 756 698 Kč, z této částky je soudně vymáháno 510 874 Kč
(13 nájemníků), ostatním dlužníkům budou v září doručeny upomínky (28 osob)
- žádosti zájemců o přijetí do nájemního domu na Majrově 636
schválila
- změnu uživatele bytu na Majrově 173 z rodinných důvodů, s novým uživatelem Z. H. bude uzavřena
smlouva na dobu určitou
rozhodla
- řešit opakující se stížnosti občanů Majrova na chování nájemníků v domě na Majrově 174
k datu 31. 12. 2014, kdy končí platnost nájemních smluv
schválila
- přijetí dotace Jihomoravského kraje na činnost zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Zbýšov ve výši 70 000 Kč, ze které bude do konce roku pořízena požární technika a věcné
prostředky k řešení mimořádných situací ZJ SDH
Rada města Zbýšova
rozhodla
- na základě pověření zastupitelstvem města a po zúženém výběrovém řízení o dodavateli akce

Vytápění a větrání sálu kina Horník, kterým je firma AZ Klima, a. s., Brno, Tilhonova 59, cena
prací činí 599 663 Kč + DPH
- na základě pověření zastupitelstvem města ze dne 30. 6. a na základě výběrového řízení
o dodavateli akce Budova technické čety Majrov, kterým je firma Jiří Kliner, Interier Progres
Zbýšov, B. Němcové 142; cena dodávky činí 2 491 539 Kč + DPH
o poskytnutí VFP
- Pobočnému spolku zdravotně postižených Brněnska – oblast Zbýšov, 6 000 Kč na setkání
k 50. výročí vyhlášení Zbýšova městem
- V. H. na účast v celostátní soutěži v atletice v Praze 3 000 Kč
- na léčbu postiženého J. S. formou rehabilitačního pobytu 20 000 Kč
vzala na vědomí
- žádost o příspěvek DDM Oslavany, jejíž řešení je v kompetenci ZM
schválila
- odměnu ředitelce mateřské školy v navržené výši, která zohledňuje zvýšenou časovou
a organizační náročnost přípravy školního roku v tomto zařízení, které otevíralo další
detašovanou třídu ve škole na Masarykově ulici
- jako orgán zřizovatele v souladu s odst. B čl. 8 písm. c) Zřizovací listiny Základní školy Zbýšov,
p. o., nabytí daru ve výši 20 000 Kč - dotace Lesů ČR na obnovu audiovizuální techniky
- v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro školní družinu a školní jídelnu Zbýšov, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace
Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov, která se týká:
- zvýšení nejvyššího povolenéh
- o počtu stravovaných z 380 na 450 s účinností od 01.1.2015
- pověřila ředitele příspěvkové organizace Základní škola Zbýšov, okres Brno-venkov, J. A.
Komenského 473, 664 11 Zbýšov, k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odbor školství
- Smlouvu o spolupráci mezi městem a MPŽ Zbýšov, umožňující MPŽ využívat VO města
k osvětlení příjezdové komunikace a části areálu muzea
vzala na vědomí
- možný zvýšený požadavek na financování provozu MŠ i ZŠ do konce roku 2014
- informaci o pořízení dřevěných hracích prvků na hřiště v zahradě základní školy na
Masarykově ulici za cenu cca 200 tis. Kč
- informaci starosty o dokončení distribuce kompostérů zájemcům z řad občanů
- informaci o šetření správnosti účtování služeb v nájemním domě na Majrově 636, které
provádí na podnět místního občana finanční správa
- informaci jedné z podvedených soukromých osob o nepoctivosti některých místních občanů
- informaci starosty o situaci v KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka
doporučila
- po bilancování činnosti orgánů města za končící volební období jako ocenění konkretní
práce členů ZM (starosty a místostarosty) poskytnutí finančního daru, jehož výši doporučuje ZM
ke schválení, členům RM schválila dar ve výši 20 tis. Kč, ostatním členům ZM 10 tis. Kč
schválila
- termín poslední schůze rady před volbami - bude se konat 6. října
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 7., 8. a 9. schůze rady města
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/7/2014/ZM bylo schváleno
3. Hospodaření města za 1-8/2014, stavy účtů, schválení DRO č. 5/2014
Z písemných podkladů zpracovaných vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že na účtech města
je ke dni 31.08.2014 stav 20 916 178,07 Kč. Příjmy, předpokládané v roce 2014 ve výši 52 445 tis. Kč,
jsou za leden až srpen naplněny na 71,8 % (37 643 tis. Kč), z toho paragraf Daně, poplatky, dotace, je
plněn na 75,1 %. Z plánovaných ročních výdajů 56 890 tis. Kč bylo za 1-8/2014 vyčerpáno 35 275 tis.

Kč, což je 62 %. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je za období 1 až 8/2014 + 2 368 tis. Kč (celoročně
plánován deficit - 4 445 tis. Kč).
Z přehledu čerpání jednotlivých § rozpočtu vyplývá, že příjem města je třeba zvýšit v § 4116 dotace
Úřadu práce Brno-venkov o 150 tis. Kč, § 4111 Volby do ZM – dotace 75 tis. Kč, § 4122 SDH dotace
JmK 70 tis. Kč, § 1361 Správní poplatky o 50 tis. Kč, § 3639 Pozemky + 150 tis. Kč, § 6310
Dividendy + 10 tis. Kč – zvýšení příjmů celkem + 505 tis. Kč; ve výdajové části rozpočtu je třeba
upravit 3113 Základní školy navýšením výdajů o 150 tis. Kč, § 3322 Kulturní památka (kostel) o 350
tis. Kč kanalizační odvedení srážkových vod, § 3392 MKC o 300 tis. Kč, § 3399 SPOZ o 100 tis. Kč,
§ 3419 FKM Kahan o 50 tis. Kč, § 3612 Bytové hospodářství o 1 000 tis. Kč (kotelny v domech na J.
A. Komenského), § 3619 Bytový dům Majrov 636 + 150 tis. Kč, § 3639 Budova technické čety
Majrov + 2 000 tis. Kč, § 6115 Volby do ZM + 75 tis. Kč, § 6399 Ostatní finanční operace + 50 tis.
Kč, § 5512 SDH projekt hasičské zbrojnice + 200 tis. Kč, § 3631 rekonstrukce VO + 1 000 tis. Kč,
veřejná zeleň + 1 000 tis. Kč – zvýšení výdajů celkem + 6 425 tis. Kč
DRO č. 5/2014 bylo počtem 11 hlasů členů zastupitelstva města schváleno, 2 členové ZM se hlasování
zdrželi, 1 byl proti schválení DRO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.08.2014, který činí
20 916 178,07 Kč a písemný přehled čerpání jednotlivých § rozpočtu města za leden až srpen 2014
schválilo
- DRO č. 5/2014
Výsledek hlasování: pro 11, proti 1, zdrželi se hlasování 2
Usnesení č. 3/7/2014/ZM bylo schváleno
4. Informace o investičních akcích (připravenost, termíny realizace)
Administrativně je dořešena příprava akcí propojení vrtů H3, H4 – Aktivace vodního zdroje, práce již
započaly a Kanalizace čtvrť Anenská 1. etapa (cena 2 546 050 Kč + DPH), jejichž realizací je
pověřena Stavební a obchodní firma Miloš Ryšavý, s. r. o., Vémyslice. Průběh prací je negativně
ovlivněn stálými dešti.
Průběžně jsou prováděny opravy v obecních bytech, zejména sociálního zařízení.
Firma Ivaplast Ivančice dokončila druhou etapu výměny oken v základní škole na J. A. Komenského
a nahrazení stěny ze skleněných tvárnic Copilit v tělocvičně okny.
Firma DUR plus Zastávka provádí práce na rekonstrukci vedení nn, které zajišťuje pro E.ON ČR.
Aktuálně probíhá kabelizace na levé straně Havířské ulice – následnou opravu chodníku realizuje
subdodavatelsky Stavební a obchodní firma M. Ryšavý, Vémyslice. Práce budou pokračovat na
ul. 9. května po skončení objížďky.
V sídlišti Luže byla vytvořena bezpečnější dopravní zóna – přispělo k tomu snížení dopravní rychlosti
na 30 km/hodinu a zřízení zpomalovacích prahů.
Město splnilo dlouhodobý slib a provedlo opravu komunikace v ulici Pod rybníkem. Práce byly
zadány firmě Miloše Soukupa Zbýšov. V plánu je oprava chodníku na Sičce, (termín bude navazovat
na dokončení sklizně úrody z přilehlých polí) a zpevnění parkoviště ve čtvrti Padělky podél příjezdové
komunikace.
Na základě stanovených zadávacích podmínek a projektové dokumentace byly doručeny nabídky
dodavatelů vytápění sálu kina Horník a rekonstrukce objektů v areálu sběrného dvora. Výběrová řízení
se konala v rámci jednání rady města dne 1. září, za ZM se jich zúčastnil pan Martin Všetečka. Rada
města Zbýšova rozhodla na základě pověření zastupitelstvem města a po zúženém výběrovém řízení o
dodavateli akce Vytápění a větrání sálu kina Horník, kterým je firma AZ Klima, a. s., Brno, Tilhonova
59, cena prací činí 599 663 Kč + DPH. Na základě pověření ZM ze dne 30. 6. a na základě
výběrového řízení rozhodla Rada města Zbýšova o dodavateli akce Budova technické čety Majrov,
kterým je firma Jiří Kliner, Interier Progres Zbýšov, B. Němcové 142; cena dodávky činí 2 491 539 Kč
+ DPH.
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. 4/7/2014/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření s majetkem města (záměry, prodeje pozemků, věcná břemena)
ZM projednalo a jednomyslně schválilo prodej a prodejní cenu parc. č. 1598/146 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan o výměře 28 m2 (pozemek pod garáží ve čtvrti Padělky) – kupující je I. K., Zakřany, cena
300 Kč/m2.
ZM řešilo problematiku obecního pozemku parc. č. 1577/1 na Láně, který je součástí příjezdové
komunikace ke zdejším nemovitostem a je předmětem sporu sousedů. O odkoupení jeho části
v rozsahu 43 m2 žádají pan J. V. a paní J. V., Zbýšov, kteří ho užívají jako součást své nemovitosti od
roku 1996. Pozemek je oplocen a osázen ovocnými stromy. ZM zamítlo počtem 13 hlasů záměr
prodeje, 1 člen ZM se zdržel hlasování. Radě města doporučilo schválit pronájem a jeho podmínky.
ZM schválilo podání žádosti na Státní pozemkový fond, na základě které má město zájem získat
bezúplatným převodem spoluvlastnický podíl v rozsahu cca 75 m2 na pozemku na Majrově (pod
skládkou).
ZM se zabývalo požadavkem zástupce bulharských vlastníků pozemků u Rapantových Mgr. Huga
Hubeného, aby město uložilo do jeho úschovy finanční prostředky za koupi podílu těchto vlastníků a
počtem 14 hlasů tento požadavek zamítlo. Současně rozhodlo, aby do kupní smlouvy byla zahrnuta
podmínka, že prodejce uhradí daň z převodu nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- prodej parc. č. 1598/146 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 28 m2 I. K., Zakřany, cena 300 Kč/m2
- podání žádosti na Státní pozemkový fond, na základě které má město zájem získat bezúplatným
převodem spoluvlastnický podíl v rozsahu cca 75 m2 na pozemku na Majrově
zamítlo
- záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 1577/1 na Láně, který je součástí příjezdové
komunikace ke zdejším nemovitostem
- požadavek zástupce bulharských vlastníků pozemků u Rapantových Mgr. Huga Hubeného, aby
město uložilo do jeho úschovy finanční prostředky za koupi podílu těchto vlastníků; současně
rozhodlo, aby do kupní smlouvy byla zahrnuta podmínka úhrady daně z převodu nemovitostí
prodávajícím
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 5/7/2014/ZM bylo schváleno

6. Schválení Návrhu komunitního plánu obcí ve správním obvodu města Rosice
Tajemnice MěÚ seznámila přítomné s návrhem Komunitního plánu obcí ve správním obvodu města
Rosic. Je to střednědobý plán na období 2015 až 2020, který v rámci správního obvodu porovnává
potřeby na úseku sociálních služeb s dostupnými materiálními, finančními a personálními zdroji. Je
kriteriem a předpokladem pro přístup k financím ze státního rozpočtu a Evropských sociálních fondů.
Zapojuje tři skupiny subjektů – uživatele sociálních služeb, jejich poskytovatele a zadavatele.
Zahrnuje služby ambulantní, pobytové a terénní. Je v něm začleněn i trvající požadavek Zbýšova na
zřízení pobytového zařízení se zvláštním režimem pro cca 80 klientů, které by mělo vzniknout
nákladem 25 mil. Kč v nynější ubytovně PAMIR ve čtvrti Padělky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
s c h v á l i l o Návrh komunitního plánu obcí ve správním obvodu města Rosice
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 6/7/2014/ZM bylo schváleno
7. Různé
ZM schválilo na návrh RM finanční dar starostovi (30 tis. Kč) a místostarostovi města (25 tis. Kč) za
konkretní práci v posledním roce volebního období a na návrh předsedy kontrolního výboru ZM pana

M. Všetečky dar členovi tohoto výboru panu F. N. jako poděkování za činnost v tomto orgánu
v letošním roce.
ZM projednalo žádost Domu dětí a mládeže Oslavany o poskytnutí příspěvku na zajištění kroužků,
které organizuje DDM ve Zbýšově. ZM schválilo finanční podporu ve výši 25 tis. Kč (jednomyslně).
ZM pověřilo starostu, aby připravil návrh nařízení o zákazu podomního prodeje ve městě.
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru a některé z jeho poznatků a požadavků bude
akceptovat.
Diskusi vyvolala oprava komunikace Pod rybníkem a to ve smyslu nakládání s odpadem v podobě
žulových kostek, který byl získán při likvidaci původní silnice.
Starosta poděkoval členům Zastupitelstva města Zbýšova za práci, kterou konali po celé uplynulé
volební období pro město a jeho občany. Stejné poděkování vyjádřila za MěÚ Zbýšov jeho tajemnice,
za SDH pan Bc. Vladimír Čapka. Vyjádřil přesvědčení, že nově zvolení členové ZM naváží na
rozpracovanou přípravu výstavby nové hasičské zbrojnice a celou akci se podaří zdárně dokončit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- zápis z jednání kontrolního výboru a některé z jeho poznatků a požadavků bude akceptovat
schválilo
- na návrh RM finanční dar starostovi a místostarostovi města za konkretní práci v posledním roce
volebního období a členovi KV panu F. N. jako poděkování za činnost v tomto orgánu v letošním
roce
- VFP ve výši 25 tis. Kč Domu dětí a mládeže Oslavany na zajištění kroužků, které organizuje ve
Zbýšově (jednomyslně)
pověřilo
- starostu přípravou návrhu nařízení o zákazu podomního prodeje ve městě
vzalo na vědomí
- připomínky některých členů ZM ke způsobu nakládání s odpadem, který vznikl při likvidaci
původní silnice na Dolinu
- poděkování starosty členům Zastupitelstva města Zbýšova za práci, kterou konali po celé uplynulé
volební období pro město a jeho občany
- poděkování tajemnice MěÚ Zbýšov za spolupráci
- poděkování Bc. Vladimíra Čapky za SDH Zbýšov a jeho přesvědčení, že nově zvolení členové ZM
dokončí rozpracovanou přípravu výstavby nové hasičské zbrojnice
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/7/2014/ZM bylo schváleno

Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál jim hodně zdraví a spokojenosti do dalších roků
a ukončil poslední zasedání ZM Zbýšova ve volebním období 2010 až 2014 v 19,30 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 29.09.2014
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Vratislav Široký

starosta

