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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 24.11.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. Zahájení
Jednání Zastupitelstva města Zbýšova, jehož složení na období let 2014 až 2018 je výsledkem voleb,
které se konaly 10. a 11. října 2014, zahájil starosta pan Vratislav Široký. Přivítal členy ZM, zejména
ty nově zvolené i zúčastněné občany. Vyjádřil přání, aby zastupitelé na svých zasedáních jednali
kostruktivně, v zájmu občanů a ku prospěchu města. Konstatoval, že informace o konání 9. zasedání
ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce,
od 10.11.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele, kontrola úkolů z předchozího zasedání ZM
Jednání bylo přítomno 15 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné a řídil je starosta pan Vratislav Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing.
Jan Nekuža a Martin Všetečka, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly
vzneseny protinávrhy.
Starosta informoval o plnění úkolů ze 7/2014 zasedání ZM dne 22. 9., 8. zasedání ZM bylo ustavující,
žádné úkoly při něm nebyly přijaty.
V souladu s usnesením ZM byla uzavřena smlouva na prodej parcely č. 1598/146 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan o výměře 28 m2 s Ivanou Kožíškovou, Zakřany 14, cena 300 Kč/m2 a podána žádost na Státní
pozemkový fond, na základě které má město zájem získat bezúplatným převodem spoluvlastnický
podíl v rozsahu cca 75 m2 na pozemku na Majrově.
O procesních záležitostech odkoupení pozemků u Rapantových od soukromých majitelů do majetku
města bylo jednáno v bodě 12. programu – Různé.
O schválení Návrhu komunitního plánu obcí ve správním obvodu města Rosic Zastupitelstvem města
Zbýšova byl informován odbor sociálních věcí MěÚ Rosice.
Domu dětí a mládeže Oslavany byla odeslána schválená VFP ve výši 25 tis. Kč na zajištění kroužků,
které organizuje ve Zbýšově.
Nařízení o zákazu podomního prodeje ve městě je připravováno ke schválení Radou města Zbýšova
dne 8. 12.
Shrnutí diskuse, která probíhala na 7. zasedání ZM k opravě původní silnice Pod rybníkem a
připomínek některých členů ZM ke způsobu naložení s odpadem, který vznikl při likvidaci, jehož
součástí byly žulové kostky, do jedné věty v zápise z jednání, považují 4 členové ZM za nedostatečné
a nevystihující průběh jednání. Z důvodu těchto výhrad se zdrželi Dalibor Chatrný, Bc. Josef Nedvěd,
Ivan Izsóf (nebyl členem minulého ZM) a MUDr. Veronika Kovář Matejová (jednání 22. 9. se
nezúčastnila) hlasování o správnosti a platnosti zápisu ze 7. zasedání ZM. Usnesení k této
problematice nebylo ZM dne 22. 9. přijato. Počtem 11 hlasů bylo znění zápisu ze 7. zasedání ZM
schváleno, určení ověřovatelé schválili text zápisu bez připomínek.
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města byl schválen bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
za ověřovatele zápisu o průběhu 9/2014 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Martina Všetečku
a Ing. Jana Nekužu, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů ze 7/2014 zasedání ZM dne 22. 9., 8. zasedání ZM dne 5. 11. bylo
ustavující, žádné úkoly při něm nebyly přijaty

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 4 Dalibor Chatrný, Bc. Josef Nedvěd,
Ivan Izsóf (nebyl členem minulého ZM) a MUDr. Veronika Kovář Matejová (jednání 22. 9. se
nezúčastnila)
Usnesení č. 2/9/2014/ZM bylo schváleno
3. 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. Starosta požádal přítomné členy ZM o schválení
doplnění programu v bodě 12. Různé o prezentaci zástupce České spořitelny, a. s., k problematice
uložení volných finančních prostředků města a RNDr. Petra Pospíšila – starosty Zastávky a činovníka
Fotbalového klubu mládeže Kahan, k mládežnickým soutěžím v kopané. Doplnění programu bylo
schváleno 14 hlasy, L. Radilová se zdržela hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje
- následující program 9. zasedání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, kontrola úkolů z předchozího zasedání
3. Schválení programu
4. Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru, volba předsedy FV a KV
5. Způsob volby členů finančního a kontrolního výboru, volba členů KV a FV
6. Stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
7. Organizační záležitosti
8. Informace o jednání RM dne 08.10.2014
9. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
10. Hospodaření města za období 1-10/2014, projednání a schválení DRO č. 6/2014
11. Hospodaření s majetkem města
12. Různé
Výsledek hlasování: pro 14 (L. Radilová nebyla při schvalování programu přítomna), proti 0,
zdrželi se hlasování 0
- doplnění programu v bodě 12. Různé
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržela se hlasování 1 (L. Radilová)
Usnesení č. 3/9/2014/ZM bylo schváleno
4. Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru, volba předsedy FV a KV
Starosta a tajemnice MěÚ informovali o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo
spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být
lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního
nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude
mít tři členy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
z ř i z u j e finanční výbor a kontrolní výbor; oba výbory budou tříčlenné
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/1/9/2014/ZM bylo schváleno
Volba předsedy kontrolního výboru:
Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Daniela Morávka. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Vystoupil pan Ivan Izsóf

a vyzval pana Daniela Morávka, aby se vzdal kandidatury na funkci předsedy KV. Jako důvod své
připomínky uvedl, že pan Morávek podle jeho názoru nenaplnil v roce 2012 v případu, kdy se
rozhodovalo o pronájmu honitby v katastru Zbýšova, povinnosti, které mu jako tehdejšímu předsedovi
KV vyplývaly z této funkce ve vazbě na hlasování vedení města na VH HS. Pan Morávek se m. j.
ohradil, že pokud měl pan Izsóf (příp. Nestraníci pro Zbýšov) pocit, že dochází k trestnému činu, měl
podat podnět k jeho šetření P ČR. Opakovanou žádost Nestraníků pro Zbýšov o stanovisko KV
posuzovali dva právníci a dle jejich výkladu panu Izsófovi odpověděl.
Dr. Ševčík konstatoval, že pan Morávek vykonával funkci předsedy KV iniciativně a zodpovědně a
není důvod, aby se kandidatury vzdával.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
z v o l i l o předsedou kontrolního výboru pana Daniela Morávka
Výsledek hlasování: pro 12, proti 2 (pan Dalibor Chatrný, pan Ivan Izsóf) zdržel se hlasování 1
(pan Daniel Morávek)
Usnesení č. 4/2/9/2014/ZMbylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Dalibora Chatrného. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
z v o l i l o předsedou finančního výboru pana Dalibora Chatrného
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 (pan Dalibor Chatrný)
Usnesení č. 4/3/9/2014/ZM bylo schváleno.
5. Způsob volby členů finančního a kontrolního výboru, volba členů KV a FV
Způsob volby členů finančního a kontrolního výboru:
Starosta navrhl veřejnou volbu členů FV a KV, pan Izsóf navrhl tajné hlasování
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
r o z h o d l o o veřejné volbě členů FV a KV ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 1 (pan Ivan Izsóf), zdržel se hlasování 1 (pan Dalibor Chatrný)
Usnesení č. 5/1/9/2014/ZM bylo schváleno.
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Daniel Morávek navrhl zvolit členy kontrolního výboru Mgr. Martina Leikepa a
MUDr. Veroniku Kovář Matejovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
z v o l i l o členy kontrolního výboru Mgr. Martina Leikepa a MUDr. Veroniku Kovář Matejovou
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 4 (Bc. Josef Nedvěd, Ludmila Radilová,
MUDr. Veronika Kovář Matejová, Mgr. Martin Leikep)
Usnesení č. 5/2/9/2014/ZM bylo schváleno.
Člen zastupitelstva pan Dalibor Chatrný navrhl zvolit členy kontrolního výboru pana Ivana Izsófa a
Mgr. Jaroslava Kotačku. Odborným poradcem výboru bude pan František Nekuža.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
z v o l i l o členy finančního výboru Mgr. Jaroslava Kotačku a pana Ivana Izsófa, poradcem výboru
bude pan František Nekuža

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 3 (Ludmila Radilová, Mgr. Jaroslav
Kotačka, Ivan Izsóf)
Usnesení č. 5/3/9/2014/ZM bylo schváleno.
Starosta doporučil vytvoření kulturně-sportovní komise města. Jako její předsedkyni navrhl paní
Martinu Švancarovou, která v této oblasti jako vedoucí MKC dlouhodobě a úspěšně působí. V diskusi
vznesl pan Izsóf dotaz na náplň činnosti tohoto orgánu. Paní Švancarová uvedla, že dle její představy
by v ní měli mít zástupce i místní zájmové organizace a komise bude koordinovat společenské a
spolkové aktivity ve městě. Členové komise budou zvoleni dodatečně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
ro z h o d l o o ustavení kulturně-sportovní komise a
z v o l i l o paní Martinu Švancarovou její předsedkyní
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržela se hlasování 1 (Martina Švancarová)
Usnesení č. 5/4/9/2014/ZM bylo schváleno.
6. Stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
ZM projednalo odměny členů ZM a v souladu s Nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů a s platností od 24. 11. t. r. stanovilo odměny za výkon funkcí v orgánech města kumulativně
v maximální výši dle přílohy č. 1 uvedeného předpisu. ZM v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o
obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.
Odměna neuvolněného místostarosty (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) se ke stejnému datu schvaluje ve
výši 10 000 Kč měsíčně. Z výše uvedených odměn budou prováděny zákonné srážky, odměny budou
zasílány v termínu do 12. dne následujícího kalendářního měsíce na číslo účtu, poskytnuté členem
ZM.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- s platností od 24. 11. t. r. odměny za výkon funkce členům zastupitelstva města v orgánech města
kumulativně v maximální výši dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., měsíční odměna
neuvolněného místostarosty (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) se ke stejnému datu stanoví ve výši
10 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 (MUDr. František Ševčík)
Usnesení č. 6/9/2014/ZM bylo schváleno
7. Organizační záležitosti
ZM stanovilo jako obřadníky pro uzavírání manželství ve Zbýšově pana starostu a místostarostu.
Dnem pro uzavírání manželství je sobota od 9 do 12 hodin, obřady mimo stanovený termín a dobu
jsou zpoplatněny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
s t a n o v i l o jako obřadníky pro uzavírání manželství ve Zbýšově starostu Vratislava Širokého a
místostarostu MUDr. Františka Ševčíka, dnem pro uzavírání manželství je sobota od 9 do 12 hodin
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/1/9/2014/ZM bylo schváleno.
Bouřlivou diskusi členů ZM vyvolalo projednání a schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města
Zbýšova. Předmětem výhrad členů ZM Bc. Josefa Nedvěda, pana Ivana Izsófa, pana Dalibora
Chatrného byl záznam z jednání ZM dne 22. 9. Tento problém vyvstal aktuálně, je dlouhodobě
ojedinělý a je rozveden v bodě 2 Zápisu. Paní Ludmila Radilová projevila nespokojenost s dnes již
historickým zápisem, týkajícím se SDH. Pan Ivan Izsóf zřejmě na základě negativní osobní zkušenosti
vyjádřil nedůvěru k projednávání zápisu s delším časovým odstupem, kdy nebude mít ZM průběh

jednání v paměti. Opožděné zveřejňování zápisů ze zasedání ZM považuje za možný záměr vedení
města, vůči čemuž se starosta i tajemnice, která zápisy na webových stránkách města zveřejňuje,
důrazně ohradili. To se týkalo zápisu ze dne 22. 9. První příležitostí k vyjádření připomínek k němu,
bylo na přelomu volebních období teprve dnešní zasedání ZM a to s časovým odstupem. Po výměně
názorů, kdy zapisovatelka Ing. Zahradníčková nabízela možnost nahrávání průběhu zasedání ZM na
záznamové zařízení pro pořízení podrobného zápisu i změnu momentálně vžité praxe, kdy je
tajemnice MěÚ určena zapisovatelkou, přičemž zápis může být pořízen kteroukoli jinou odpovědnou
osobou, členy ZM nevyjímaje, bylo většinou členů ZM konstatováno, že stávající způsob
vyhotovování zápisů je vyhovující a není třeba ho měnit. To potvrdili z dlouholeté zkušenosti pan
starosta, pan místostarosta, MUDr. Kovář Matejová i další členové ZM. Zápis by neměl být zveřejněn
dříve, než budou mít možnost vyjádřit se k němu kromě ověřovatelů i ostatní členové ZM.
V mezidobí bude v souladu s § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
k dispozici k nahlédnutí na MěÚ. Pro operativnost komunikace mezi vedením města, MěÚ a členy ZM
bude využíván e-mailový kontakt. Jeho prostřednictvím obdrží členové ZM do 10 dnů od konání
zasedání ZM zápis, stejným způsobem budou rozesílány pozvánky na jednání a další materiály.
Zastupitelstvo schválilo jednací řád ZM ve znění dosud platného JŘ z roku 2006 s úpravami termínů
v § 3 Svolání jednání ZM nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání a v § 14 odst. 4 – zápis se
vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání ZM. Ostatní ustanovení jednacího řádu Zastupitelstva
města Zbýšova zůstávají beze změny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schvaluje Jednací řád ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/2/9/2014/ZM bylo schváleno.
8. Informace o jednání Rady města Zbýšova dne 8. 10. 2014
Rada města Zbýšova vzala na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30.09.2014, který činil
17 203 083,65 Kč a písemný přehled čerpání jednotlivých § rozpočtu města za leden až září
2014
- informaci starosty o ukončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
a o nákladech na jejich realizaci
Rada města Zbýšova schválila Příkazní smlouvu s a. s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha na
Organizaci výběrového řízení projektu Zbýšov – Požární zbrojnice; činnosti podle této smlouvy
v hodnotě 112 000 Kč + DPH budou dokončeny do 30. 6. 2015
Rada města Zbýšova projednala a schválila Smlouvu o dílo č. M143013 Zbýšov – kino Horník,
vytápění a větrání kinosálu s firmou AZ Klima, a. s., Brno, Tilhonova 59, cena prací činí 599 663 Kč +
DPH, ukončení akce do 10.11.2014
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- obnovenou žádost pana Juraje Kořinka o přidělení obecního bytu do jeho užívání
- zprávu statika Ing. Jana Matějíčka, Brno, o posouzení stavu mostu na Majrově z roku cca 1862
a navržená opatření k odstranění nevyhovujícího stavu okamžitá (snížení zatížitelnosti mostu,
doplnění chybějícího zdiva) a výhledová; část okamžitých opatření už byla realizována
- výši dluhu na nájemném za užívání obecních bytů ke konci měsíce září - 766 352 Kč
- informaci starosty o výsledku kontroly, provedené Specializovaným finančním úřadem Praha,
oddělením cenové kontroly v Brně, územní pracoviště Brno, Příkop 25; předmětem kontroly
bylo dodržování ustanovení § 11 a § 5 zákona o cenách při dodržování závazného postupu při
rozúčtování služeb spojených s užíváním nájemního bytu v domě na Majrově 636 v roce 2013
upřesňuje
- ve vztahu k bodu 4. Kontrolního zjištění, strana 5 Protokolu č. j. 176527/14/4000-03000-711211,
který se týká usnesení rady města č. 6/3/2014/RM ze dne 17. 3. 2014, použitou terminologii – při
projednávání dotace nájemníkům nemovitosti č. p. 636 ve výši 50 % měl prodávající (Město
Zbýšov) na mysli 50 % nedoplatků za služby (ne nákladů)
rozhodla
- na nebytové prostory v domě č. p. 636 za rok 2013 neuplatnit náklad na vodné do výše
směrného čísla

schválila
- uzavření smlouvy s firmou Ivaplast Ivančice, s. r. o., na dodávku oken do prostor kina Horník
dle cenové nabídky č. 4I2007A; náklady na demontáž stávajících prvků, dodání a montáž
nových oken činí vč. DPH 117 369 Kč
- vyznačení vyhrazeného parkoviště u domu na Sportovní 527 ze závažných zdravotních důvodů
žadatele
Rada města Zbýšova
rozhodla
- na základě doručené žádosti podpořit finančně místní hokejový klub Lokomotiva Zbýšov
částkou 13 000 Kč na finanční vklad do soutěže v sezoně 2014-2015
- TJ Zora Praha, organizaci zastupující nevidomé a slabozraké, podpořit částkou 500 Kč.
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci tajemnice MěÚ o termínu dílčího přezkoumání hospodaření města za část roku 2014,
které provede KÚ JmK ve dnech 3. a 4. listopadu a o termínu konání ustavujícího zasedání ZM
v rozmezí 3. až 7. listopadu
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva ŽP ve výši 541 858,07 Kč (celkové náklady činí
602 064,54 Kč) na projekt CZ.1.02/4.1.00/14.23765 Kompostéry pro občany města Zbýšova ze
dne 1. 10. 2014 a Podmínky poskytnutí dotace
- informaci o činnosti KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka a o problémech v obsazení orgánů
společnosti
- Výroční zprávu Základní školy Zbýšov, p. o., za školní rok 2013-2014 a poděkování vedení
školy za velice dobrou spolupráci s městem jako zřizovatelem
- cenovou nabídku Jana Pavlíka – Lesnické a zahradnické služby, Biskoupky, na údržbu zeleně
v areálu koupaliště - navrhovaná opatření si vyžádají částku 32 000 Kč
- upozornění MUDr. Ševčíka na nebezpečí, které hrozí u nemovitosti u Ryškových tím, že zde
nejsou zakryty jímky
schválila
- Smlouvu č. 14215194 o poskytnutí podpory ze SF životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí, kterou se fond zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve
výši 30 103,22 Kč; dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě
Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D242002856 a bude činit
maximálně 511 754,85 Kč
schválila
- proplacení částky 1 000 Kč – spoluúčasti města na pojistné události, která vznikla poškozením
čelního skla vozidla Sabiny Jelínkové, Zbýšov, při sekání trávy četou VPP
- poskytování příspěvku ve výši 800 Kč měsíčně na dopravu Terezy Sýkorové a doprovodu do
speciální školy do Ivančic.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 10. schůze rady města 8. 10. 2014
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/9/2014/ZM bylo schváleno
9. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Stavební a obchodní firma Miloš Ryšavý, s. r. o., Vémyslice realizovala propojení vrtů H3, H4 –
Aktivace vodního zdroje. Průběh prací negativně ovlivnily stálé deště a podmáčení půdy. Na tuto
stavbu termínově navazuje (nyní již bohužel se skluzem) akce kanalizace čtvrť Anenská 1. a 2. etapa,
jejíž realizací je pověřena stejná firma. Byly vytyčeny sítě, práce budou pokračovat v příštím roce,
podle stavu zpracování PD a stavu financí může být provedena současně i původně samostatně
plánovaná další etapa stavby.
Firma DUR plus Zastávka provádí práce na rekonstrukci vedení nn, které zajišťuje pro E.ON ČR.
Aktuálně byla dokončena kabelizace na levé straně Havířské ulice – opravu chodníku na Havířské
ulici i části chodníku naproti Hornickému domu k čekárně na Poustkách podél silnice III. třídy
zajistila subdodavatelsky Stavební a obchodní firma M. Ryšavý, Vémyslice. Práce pokračují na ul. 9.
května

i v době objížďky, která byla prodloužena do 15. 11., pokračovat bude od 1. 4. 2015. Vzhledem ke
složité dopravní situaci na dotčených úsecích komunikace požaduje ZM s ohledem na bezpečnost
občanů urychlení prací.
Rekonstrukce VO na Havířské ulici si vyžádala náklady 1 242 711,14 Kč vč. DPH. Po rozsáhlejší
diskusi bylo rozhodnuto, že oprava povrchu vozovky na Havířské ulici bude provedena teprve po
dokončení prací, souvisejících s likvidací těžní věže Jindřich II na Sičce.
V souvislosti s opravou chodníků v prostoru Poustka vznesl Daniel Morávek dotaz na možnou
realizaci původního záměru parkové úpravy Poustek. Starosta vysvětlil, že v důsledku trvalého
nedostatku parkovacích míst v tomto prostoru a jeho využívání např. pro jarmark, shromaždiště a cíl
akcí MKC, parkování při akcích v Hornickém domě, se zvažuje zpevnění větší části plochy. Jsou
připraveny tři varianty architektonického řešení, ze kterých budou členové ZM vybírat.
Byla dokončena oprava chodníku na Sičce a oprava obložení vstupního schodiště do budovy radnice.
Vytápění a větrání sálu kina Horník zajistila firma AZ Klima, a. s., Brno, Tilhonova 59, cena prací
činila 599 663 Kč + DPH.
Dodavatel akce Budova technické čety Majrov, kterým je firma Jiří Kliner, Interier Progres Zbýšov, B.
Němcové 142, pokračuje v pracech tak, aby četa VPP mohla objekt využít v zimním období pro
parkování technických vozidel; cena dodávky činí 2 491 539 Kč + DPH.
Je hotov projekt na výstavbu požární zbrojnice, plánované v prostoru na Masarykově ulici u
Rapantových. Předpokládané náklady činí cca 18 mil. Kč. Rada města Zbýšova schválila Příkazní
smlouvu s a. s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha na Organizaci výběrového řízení projektu
Zbýšov – Požární zbrojnice; činnosti podle této smlouvy v hodnotě 112 000 Kč + DPH budou
dokončeny do 30. 6. 2015.
Bylo zpevněno parkoviště u přístupové komunikace na Padělky. Dle názoru pana Bc. Josefa Nedvěda
se tím dopravní situace v tomto úseku silnice nezlepšila. Doporučil rovněž provést zpevnění podélné
plochy po pravé straně silnice. K jeho dotazu na termín rekonstrukce kanalizace v této čtvrti a
následnou úpravu vozovek a vyřešení problémů s nedostatkem parkovacích míst starosta uvedl, že
rozsah prací a tím i náklady na jejich provedení budou zásadním zásahem do rozpočtu města. Po
odkanalizování čtvrti Anenské jsou na pořadu investice do této lokality města.
Pan starosta vysvětlil účel zřízení parkoviště pro tři vozidla pod prodejnou JMB – na základě řádného
písemného požadavku zdravotnického zařízení DENS CANINUS Zbýšov, ul. 9. května 94, rozhodla
RM na své schůzi dne 14. 4. 2014 o vymezení zony parkování pro zaměstnance – lékaře, příp.
pacienty tohoto zařízení a to na základě smlouvy a za úplatu ve výši 10 Kč/den/parkovací místo
s platností od 1.1.2015. Stávající vymezení parkoviště uzamykatelnými stojany považuje pan starosta
za dostatečné a požadovanou dodatkovou značku za nadbytečnou.
Vedení města bude reagovat na další podněty občanů, požadujících zřízení, příp. zpevnění parkovišť
v rúzných částech 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. 9/9/2014/ZM bylo schváleno
10. Hospodaření města za 1-10/2014, stavy účtů, schválení DRO č. 6/2014
Z písemných podkladů zpracovaných vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že na účtech města
je ke dni 31.10.2014 stav 16 612 115,18 Kč. Příjmy, předpokládané v roce 2014 ve výši 52 445 tis. Kč,
jsou za leden až říjen naplněny na 91,3 % (47 871 tis. Kč), z toho paragraf Daně, poplatky, dotace, je
plněn na 93,2 %. Z plánovaných ročních výdajů 56 890 tis. Kč bylo za 1-10/2014 vyčerpáno 50 681
tis. Kč, což je 89,1%. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je za období 1 až 10/2014 - 2 810 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 84,5 tis. Kč, § 4113 kompostéry – dotace SF ŽP 30,2 tis. Kč, § 4116
kompostéry dotace FS 511,8 tis. Kč, § 1113 daň z příjmu FO 250 tis. Kč, § 1341 místní poplatek za
psy o 10 tis. Kč, § 3313 kino 20 tis. Kč, § 3612 Bytové hospodářství 200 tis. Kč, § 3619 Bytový dům
č. p. 636 + 200 tis. Kč, § 3725 EKOKOM + 120 tis. Kč – zvýšení příjmů celkem + 1 426,5 tis. Kč;
ve výdajové části rozpočtu je třeba upravit § 1012 Pozemky o částku 1 800 tis. Kč, § 2143 Cestovní

ruch MK o 10 tis. Kč, § 2219 Chodníky 350 tis. Kč – převod z § 2229 Značení komunikací 350 tis.
Kč, § 3111 Mateřská škola navýšením výdajů o 400 tis. Kč, § 3314 Městská knihovna o 50 tis. Kč,
§ 3349 Ozvěna o 30 tis. Kč, § 3392 MKC o 300 tis. Kč, § 3745 Veřejná zeleň o 200 tis. Kč, § 6112
Zastupitelstvo obce o 100 tis. Kč, § 3639 VPP mzdy 103,4 tis. Kč – zvýšení výdajů celkem + 2 993,4
tis. Kč
DRO č. 6/2014 bylo počtem 14 hlasů členů zastupitelstva města schváleno, 1 člen ZM se hlasování
zdržel (Bc. Josef Nedvěd).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.10.2014, který činí
16 612 115,18 Kč a písemný přehled čerpání jednotlivých § rozpočtu města za leden až říjen 2014
schválilo
- DRO č. 6/2014, zahrnující zvýšení příjmů ve výši 1 426,5 tis. Kč, zvýšení výdajů v objemu
2 993,4 tis. Kč
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Bc. Josef Nedvěd)
Usnesení č. 10/9/2014/ZM bylo schváleno
11. Hospodaření s majetkem města
Jednou z nemovitostí v majetku města je i domek u Ryškových (na hranici katastru s Padochovem).
Je obýván nájemníky, jeho stav je ovšem dezolátní. MUDr. Ševčík, který zde byl na místním šetření,
doporučuje, aby ZM zvážilo, jak naložit s tímto objektem – osobně doporučuje prodej, jelikož
rekonstrukce i demolice by představovala pro město další náklady. Bylo zadáno zpracování cenového
odhadu nemovitosti, ze kterého bude vycházet další postup.
Město neustále jedná s majiteli, příp. zmocněnci majitelů pozemků v centru města u Rapantových, o
jejichž odkoupení má dlouhodobě zájem. Jedná se o pozemky parc. č. 911/1 o výměře 3 022 m2, parc.
č. 911/8 o výměře 32 m2 a parc. č. 911/9 o výměře 18 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, které jsou ve
vlastnictví většího počtu soukromých osob žijících v ČR, Bulharsku a Německu. Problémy ve
vyjednávání jsou zejména se zástupcem bulharských vlastníků pozemků u Rapantových Mgr. Hugo
Hubeným. Ve snaze urychlit jednání, která se mohou s ohledem na počet spolumajitelů parcel při
trvajících průtazích zhatit, revokovalo ZM usnesení č. 5/7/2014/ZM ze dne 22.09.2014, týkající se
podmínky úhrady daně z převodu nemovitostí majitelem a rozhodlo následovně:
město uloží na dobu maximálně 3 měsíců finanční prostředky za koupi podílu těchto vlastníků do
úschovy notářky Mgr. R. Šimkové a uhradí s tím spojené finanční náklady (jedná se o částku do 10 tis.
Kč)
město uhradí v plném rozsahu daň z nabytí nemovitých věcí za odkoupení pozemků za částku 600 Kč/
m2 (o ceně bylo rozhodnuto ZM dne 20.01.2014) ve výši 4 % z nabývací hodnoty (cca 74 tis. Kč).
V případě, že by z legislativních důvodů nebylo možno využít toto schválené řešení, navýší se o
uvedené částky na poplatky cena za odkoupení pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
revokuje
- usnesení č. 5/7/2014/ZM, týkající se podmínek prodeje části pozemků parc. č. 911/1 o výměře
3 022 m2, parc. č. 911/8 o výměře 32 m2 a parc. č. 911/9 o výměře 18 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
které jsou ve vlastnictví soukromých osob žijících v Bulharsku, zastoupených Mgr. Hugo
Hubeným
schválilo
- uložení finančních prostředků města za koupi podílu těchto vlastníků do úschovy notářky Mgr. R.
Šimkové a úhradu s tím spojených finančních nákladů městem
- úhradu daně z nabytí nemovitých věcí za odkoupení pozemků o celkové výměře 3 072 m2 za částku
600 Kč/m2 ve výši 4 % z nabývací hodnoty v plném rozsahu městem
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11/9/2014/ZM bylo schváleno
12. Různé

Na jednání zastupitelstva města se dostavil manažer České spořitelny, aby představil a nabídnul
produkty tohoto finančního ústavu pro uložení a zhodnocení volných finančních prostředků města
v částce 4 mil. Kč. Po diskusi, která objasnila dotazy členů ZM k jednotlivým nabídkám, se členové
ZM shodli v tom, že trvá požadavek na nerizikovost a jistou konzervativnost uložení, kterou zajistí
specielní dodatek k platné smlouvě. ČS, a. s., městu bezplatně prodlouží smlouvu č. 7001905188 za
stávajících podmínek (uložení peněz na spořicím účtu s 1 % úrokovou sazbou na 10 let s možností
okamžité bezsankční výpovědi).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
o uzavření dodatku ke stávající platné smlouvě č. 7001905188 mezi Městem Zbýšovem a Českou
spořitelnou, a. s., kterým se prodlužuje uložení finančních prostředků města ve výši 4 mil. Kč na
spořicím účtu ČS účtu s 1 % úrokovou sazbou na 10 let s možností okamžité bezsankční výpovědi
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 12/1/9/2014/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Hostem zasedání ZM byl i RNDr. Petr Pospíšil – starosta Zastávky a činovník Fotbalového klubu
mládeže Kahan. Dostavil se na vlastní žádost, aby informoval o situaci v mládežnických soutěžích
v kopané. Fotbalový klub mládeže Kahan vstupuje do druhého roku existence. Vytknul si cíl,
spolupracovat při výchově mládeže a zachovat úroveň žákovských a dorosteneckých fotbalových
mužstev v regionu a zajistit jejich účast v soutěžích. Aktuálně sdružuje 8 družstev. Tréninky se konají
střídavě ve Zbýšově i v Zastávce, stejně tak se zde hrají zápasy. Do soutěží za FKM Kahan jsou
zapojeni i hráči z dalších členských obcí Mikroregionu Kahan. Bylo pořízeno pět sad dresů, trvale se
však projevuje nedostatek hráčů, trenérů, kteří jsou odměňováni pouze symbolicky a financí. Závěrem
svého příspěvku poděkoval městu Zbýšovu za podporu činnosti FKM v tomto roce a požádal, aby při
přípravě rozpočtu pro rok 2015 opět město vymezilo částku pro FKM (předpoklad její výše činí 100
tis. Kč).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci RNDr. Petra Pospíšila – starosty Zastávky a činovníka Fotbalového klubu mládeže
Kahan o situaci v mládežnických soutěžích v kopané, jeho poděkování městu Zbýšovu za podporu
činnosti FKM v tomto roce a žádost o příspěvek pro FKM na rok 2015
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 12/2/9/2014/ZM bylo schváleno
Členové ZM obdrželi pozvánku na Valnou hromadu SVaK Zbýšov – Zakřany, která se bude konat
v pondělí 8. prosince. Po jejím ukončení se sejde ke své první povolební schůzi rada města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- termín konání VH SVaK Zbýšov – Zakřany 8. 12.
- termín konání schůze RM 8. 12.
Paní Martina Švancarová upozornila na končící volební období školské rady. Město Zbýšov, zřizovatel
Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ul. J. A. Komenského 473, 664
11 Zbýšov, jmenuje v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), do školské rady na funkční období 2015 –
2017 jako zástupce obce paní Martinu Švancarovou a Mgr. Martina Leikepa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- jmenuje v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), do školské rady na funkční období 2015 – 2017
jako zástupce obce paní Martinu Švancarovou a Mgr. Martina Leikepa

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 2 – M. Švancarová a Mgr. M. Leikep
Usnesení č. 12/3/9/2014/ZM bylo schváleno
ZM schválilo smlouvu města s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace ve výši 19 187,- Kč
z prostředků JmK na zabezpečení akceschopnosti zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Zbýšov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- smlouvu města s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace ve výši 19 187,- Kč z prostředků JmK
na zabezpečení akceschopnosti zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Zbýšov
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 12/4/9/2014/ZM bylo schváleno
ZM schválilo uzavření smlouvy s E.ON ČR na základě Nabídky sdružených služeb dodávky zemního
plynu na rok 2015. Individuální fixní cena - produkt E.ON SimpleGas na období od 1. 1. 2015 do 31.
12. 2015 pro ročně fakturovaná odběrná místa se spotřebou do 630 MWh/rok - typ měření C2, je
stanovena částkou 714,-Kč/MWh včetně strukturování a přepravy, bez daně ze zemního plynu a bez
DPH za skutečně odebraný zemní plyn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- uzavření smlouvy s E.ON ČR na dodávku zemního plynu na rok 2015 za individuální fixní cenu
- produkt E.ON SimpleGas
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržela se hlasování 1 (L. Radilová)
Usnesení č. 12/5/9/2014/ZM bylo schváleno
ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 1/2014, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
kterou se v čl. 4 stanoví pro rok 2015 tento místní poplatek ve výši 500 Kč/občana/rok.
ZM zmocnilo starostu města k podpisu smluvy s KTS Ekologie, s. r. o. Zastavka, o likvidaci odpadů,
produkovaných občany města, na rok 2015. Platba za jednoho občana je stanovena ve výši 505 Kč
ročně. Rozdíl mezi platbou poplatku občany a tím, co je stanoveno smlouvou se společností KTS,
uhradí město.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- OZV Města Zbýšova č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou se v čl. 4 stanoví pro rok
2015 tento místní poplatek ve výši 500 Kč/občana/rok
zmocnilo
- starostu města k podpisu smluvy s KTS Ekologie, s. r. o. Zastavka, o likvidaci odpadů,
produkovaných občany města, na rok 2015
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 12/6/9/2014/ZM bylo schváleno
Starosta informoval o nařízené kontrole, která měla zjistit umístění kvízomatů v provozovnách VHP –
kvízomaty nejsou ve Zbýšově provozovány.
K výzvě hejtmana JmK k přijetí opatření, která by vedla ke zrušení provozu VHP v obci, starosta
uvedl, že v současné době, kdy ani okolní města a obce tento hazard nezrušily, by bylo takové opatření
ve vztahu k místním občanům – hráčům – neúčinné. Nezanedbatelný není přínos do obecní pokladny
– 1,5 mil. Kč. Vedení města je si na druhé straně vědomo negativ, které gamblerství přináší a bude
situaci v okolí z pohledu provozování VHP sledovat.
Volby do ZM Zbýšova proběhly bez problémů a stížností, v rámci Jihomoravského kraje však bylo
podáno soudu 31 podnětů na zrušení platnosti voleb nebo hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty k problematice VHP a kontroly kvizomatů v obci
- informaci starosty k průběhu voleb do ZM v rámci Jihomoravského kraje
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 12/7/9/2014/ZM bylo schváleno
Členové ZM vzali na vědomí povinnost provedení inventarizace majetku a závazků města Zbýšova
k 31.12.2014, 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 5.12. do 31.12., kdy předají výsledky své práce do účtármy MěÚ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- příkaz starosty města k provedení inventarizace majetku a závazků města Zbýšova k 31.12.2014,
úkoly a termíny, které musí splnit jako členové inventarizačních komisí
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 12/8/9/2014/ZM bylo schváleno
Pan Martin Všetečka požádal o vyznačení přechodu pro chodce na místní komunikaci ve čtvrti Sička a
o umístění retardéru.
Dále doporučuje, aby město zasahovalo důrazněji proti nájemníkům, kteří z důvodu dluhu za energie
tyto neodebírají, tím devastují obecní byty a jsou navíc nebezpečím pro okolí (např. tím, že ke svícení
či topení nemohou využívat elektřinu nebo plyn).
JUDr. Chmelíček upozornil na připravované změny v legislativě (týkající se např. exekucí).
MUDr. Ševčík kladně zhodnotil činnost Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, jehož členové
instalovali na přístupové cesty k cihelně a na odval informační tabule.
Pan Ivan Izsóf požaduje, aby pro příští zasedání ZM měli jeho členové podklady, týkající se
kompetencí rady města, zejména na úseku zadávání veřejných zakázek.
V diskusi pan Bc. Vladimír Čapka, starosta SDH Zbýšov, upozornil na závažnost dokumentu, kterým
zápis z jednání ZM bezesporu je a to ve vazbě na rozpravu v úvodu zasedání ZM. Tentokrát
v souvislosti s dokládáním usnesení např. pro získávání dotací na činnost hasičů ocenil dosavadní
praxi, při které dosud nenastal v této administrativě problém.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- požadavek pana Martina Všetečky na vyznačení přechodu pro chodce na místní komunikaci
ve čtvrti Sička a na umístění retardéru
- jeho doporučení, aby město zasahovalo důrazněji proti nájemníkům, kteří z důvodu dluhu za
energie tyto neodebírají, tím devastují obecní byty a jsou navíc nebezpečím pro okolí
- upozornění JUDr. Chmelíčka na připravované změny v legislativě
- kladné hodnocení činnosti Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska MUDr. Ševčíkem, který
ocenil nainstalování informačních tabulí
- požadavek pana Ivana Izsófa, týkající poskytnutí podkladů členům ZM ke kompetencím rady
města, zejména na úseku zadávání veřejných zakázek
- diskusní příspěvek Bc. Vladimíra Čapky, starosty SDH Zbýšov, k dosavadní dobré praxi
a spolupráci v administrativě města k činnosti místních hasičů
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 12/9/9/2014/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 21,20 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 03.12.2014
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

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

Vratislav Široký
starosta

