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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 15.12.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jednání Zastupitelstva města Zbýšova zahájil starosta pan Vratislav Široký. Přivítal členy ZM,
konstatoval, že informace o konání 10. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 5. 12. 2014.
Jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). MUDr. Veronika Kovář
Matejová se dostavila v průběhu zasedání. Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné a řídil je
starosta pan Vratislav Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Bc. Josef Nedvěd a Mgr. Jaroslav
Kotačka, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
za ověřovatele zápisu o průběhu 10/2014 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Bc. Josefa Nedvěda
a Mgr. Jaroslava Kotačku, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1/10/2014/ZM bylo schváleno
2. 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 o bod, týkající se akce Výstavba hasičské zbrojnice Zbýšov – ustavení komisí a
schválení zadávacích podmínek. Součástí bodu 12. Různé bude na návrh tajemnice MěÚ schválení
Obecně závazné vyhlášky Města Zbýšova č. 2/2014, o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- následující program 10. zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů z 9. zasedání ZM dne 24.11.
4. Informace o jednání RM dne 08.12.2014
5. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
6. Výstavba hasičské zbrojnice Zbýšov – ustavení komisí a schválení zadávacích podmínek akce
7. Hospodaření města za období 1-11/2014, projednání a schválení DRO č. 7/2014
8. Hospodaření s majetkem města
9. Příprava rozpočtu města Zbýšova na rok 2015, rozpočtového výhledu na období
2016-2018, rozpočtu sociálního fondu
10. Schválení podmínek rozpočtového provizoria
11. Plán zasedání zastupitelstva města na rok 2015
12. Různé
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/10/2014/ZM bylo schváleno

3. Kontrola plnění úkolů z 9. zasedání ZM dne 24. 11. 2014
Zastupitelstvo města řešilo připomínky Bc. Josefa Nedvěda k bodu 9. zápisu z 9. zasedání ZM,
týkající se použité terminologie a upřesnění místa zpevnění plochy ve čtvrti Padělky. Po vysvětlení
pojmů bylo připomínkám v jednom případě vyhověno a zápis bude po upřesnění zveřejněn. Ze strany
schválených ověřovatelů nebyly k zápisu připomínky.
Starosta informoval o plnění úkolů z 9/2014 zasedání ZM dne 24. 11.
V souladu s přijatým usnesením č. 11/9/2014/ZM probíhají jednání o odkoupení soukromých pozemků
o celkové výměře 3 072 m2 na Masarykově ulici.
Ve stanoveném termínu 8. 12. se konala VH SVaK Zbýšov – Zakřany i schůze RM.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Zbýšova byl uzavřen dodatek 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, smlouva města s Jihomoravským krajem
o poskytnutí dotace ve výši 19 187,- Kč z prostředků JmK na zabezpečení akceschopnosti zásahové
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Zbýšov a smlouva s E.ON ČR na dodávku zemního plynu na rok
2015 za individuální fixní cenu.
V termínech podle příkazu starosty města jsou plněny úkoly k provedení inventarizace majetku
a závazků města Zbýšova k 31.12.2014.
Požadavkem pana Ivana Izsófa, týkajícím se poskytnutí podkladů členům ZM ke kompetencím rady
města, zejména na úseku zadávání veřejných zakázek, se bude ZM zabývat v příštím roce ve vazbě na
očekávanou změnu zákona o zadávání veřejných zakázek.
Vedení města připravuje na základě požadavku pana Martina Všetečky úpravu dopravní situace na
Sičce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 9/2014 zasedání ZM dne 24. 11.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
schválilo
zápis z 9/2014 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Bc. Josef Nedvěd)
Usnesení č. 3/10/2014/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 08.12.2014
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 10. schůze Rady
města Zbýšova 08.10.2014, dále informaci paní Ludmily Radilové o povinnostech, které pronajímateli
nemovitostí vyplývají z nově platných zákonů - instalace vodoměrů na teplou vodu, zpracování
posouzení energetické náročnosti budov (energetický audit) a povinnost revize účinnosti energetických
zařízení na dodávku tepla (kotlů) a rozvodů.
RM stanovila s platností od 1. 1. 2015 nově výši nájemného a způsob zajišťování služeb v nájemním
domě na Majrově 636. Na úseku bytového hospodářství dále vzala rada města na vědomí a respektuje
požadavek pana Martina Všetečky na intenzivnější opravy uvnitř obecních nájemních bytů (venkovní
úpravy jsou z valné části již dokončeny).
Usnesením č. 6/11/2014/RM rozhodla rada o prodloužení smlouvy o pronájmu prostor v přízemí
budovy na Masarykově ul. 248 České poště a to za částku 36 000 Kč/ročně, o zajištění opravy
sprchového koutu v bytě manž. K., jejich chování v domě a dlužné nájemné bude řešeno následně.
Na úseku veřejné finanční podpory rozhodla RM o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12 000 Kč
Pobočnému spolku zdravotně postižených Brněnska – Zbýšov a o poskytnutí příspěvku oddílu
aerobiku TJ Baník Zbýšov ve výši 18 000 Kč.
Rada města Zbýšova vzala na vědomí Plán zasedání ZM a schůzí RM na rok 2015 a informaci
o rozšíření pracovního úvazku Ing. Jakuba Dobšíka od 1. 11. 2014 na plný.
RM projednala a schválila Nařízení města Zbýšova č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje ve městě s platností od 1. ledna 2015 – informační tabule na vjezdech do města již byly
osazeny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova

vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 11. schůze rady města 8. 12. 2014
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/10/2014/ZM bylo schváleno
5. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Stavební a obchodní firma Miloš Ryšavý, s. r. o., Vémyslice, dokončila propojení vrtů H3, H4 –
Aktivace vodního zdroje. Průběh prací negativně ovlivnily stálé deště a podmáčení půdy. Práce nebyly
dosud převzaty.
Akce kanalizace čtvrť Anenská, jejíž realizací je pověřena stejná firma, započne v roce 2015 a bude
zřejmě provedena v plném rozsahu.
Firma DUR plus Zastávka provedla práce na rekonstrukci vedení nn, které zajišťovala pro E.ON ČR.
Aktuálně byla dokončena kabelizace ulice 9. května – opravu chodníku zajistila subdodavatelsky
Stavební a obchodní firma M. Ryšavý, Vémyslice. Bc. Nedvěd upozornil na nutnost doplnění
dopravního značení – stání na chodníku.
Dokončené vytápění sálu kina Horník se již úspěšně osvědčilo při několika akcích, probíhá
rekonstrukce objektů v areálu sběrného dvora, vnitřní úpravy jsou z větší části dokončeny a umožní
využívat objekty pro zaparkování mechanizace čety VPP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o ukončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/10/2014/ZM bylo schváleno
6. Výstavba hasičské zbrojnice Zbýšov – ustavení komisí a schválení zadávacích podmínek akce
Na rok 2015 je plánováno provedení první etapy prací na výstavbě hasičské zbrojnice. Je hotov
prováděcí projekt na výstavbu. Předpokládané náklady činí cca 18 mil. Kč. Rada města Zbýšova
schválila Příkazní smlouvu s a. s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, divize Brno, na
Organizaci výběrového řízení projektu Zbýšov – Požární zbrojnice; činnosti podle této smlouvy
v hodnotě 112 000 Kč + DPH budou dokončeny do 30. 6. 2015. Starosta města přečetl zadávací
podmínky pro zájemce o účast ve výběrovém řízení na dodavatele stavby, které jsou náročné a vyloučí
nekompetentní uchazeče.
ZM schválilo složení komise pro otevírání obálek s nabídkami – Vratislav Široký, Ing. arch. Miroslav
Hladík, Ing. Martin Dufek VRV, a.s., divize Brno. Místem pro doručení obálek s cenovými nabídkami
bude sídlo společnosti VRV v Brně. Výběrové řízení bude vypsáno na začátku ledna. Člen ZM pan
I. Izsóf vyjádřil obavy o serioznost průběhu výběrového řízení - byly mu vysvětleny termíny a postupy
podle zákona o zadávání veřejných zakázek, které vylučují jakékoliv machinace. Hlavním kriteriem
pro hodnocení nabídek bude nabízená cena prací. Hodnoticí komise bude fungovat ve složení
Vratislav Široký, Ing. arch. Hladík, Ing. Martin Dufek, Daniel Morávek, Ing. Jakub Dobšík a doporučí
dodavatele prací, konečný výběr dodavatele je v pravomoci zastupitelstva města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
složení komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise veřejné zakázky Výstavba hasičské zbrojnice
Zbýšov
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/10/2014/ZM bylo schváleno
7. Hospodaření města za období 1-11/2014, projednání a schválení DRO č. 7/2014
Z písemných podkladů zpracovaných vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že na účtech města
je ke dni 30.11.2014 stav 16 300 428,38 Kč. Příjmy, předpokládané v roce 2014 ve výši 52 445 tis. Kč,
jsou za leden až listopad naplněny na 99,1 % (51 960 tis. Kč), z toho paragraf Daně, poplatky, dotace,
je plněn na 101,8 %. Z plánovaných ročních výdajů 56 890 tis. Kč bylo za 1-11/2014 vyčerpáno
54 105 tis. Kč, což je 95,1 %. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je za období 1 až 11/2014
– 2 145 tis. Kč (celoročně plánován deficit - 4 445 tis. Kč).

DRO č. 7/2014 zahrnuje v části příjmů navýšení § 4122 o dotaci SDH 19,2 tis. Kč, § Daně, poplatky
o 3 050 tis. Kč, zvýšení příjmů v § 3313 Kino o 26 tis. Kč – navýšení příjmů celkem o 3 095,2 tis. Kč.
Výdajová část se navyšuje o výdaje k dotacím SDH ve výši 89,2 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30.11.2014, který činí
16 300 428,38 Kč a písemný přehled čerpání jednotlivých § rozpočtu města za 1 až 11/2014
projednalo a schválilo
- DRO č. 7/2014
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/10/2014/ZM bylo schváleno
8. Hospodaření s majetkem města
ZM schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330030416/001 – uložení přípojky NN
Na Drahách pro novostavbu manž. H. na pozemku parc. č. 1618/1. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši 5 000 Kč bez DPH
ZM schválilo bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Zbýšov u Oslavan z majetku státu
spravovaného Státním pozemkovým úřadem Praha do majetku města.
Převod pozemků se týká pozemků parcelní číslo 1614/1 o výměře 4827 m2, parc. č. 1614/3 o výměře
734 m2, 1925/7 – výměra 97 m2, parc. č. 833/19 – výměra 12838 m2, 1591/1 – výměra 909 m2.
Všechny pozemky jsou vedeny jako zemědělský půdní fond.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330030416/001 – uložení přípojky NN Na Drahách
na pozemku parc. č. 1618/1 a výši jednorázové náhrady
souhlasí
- s bezúplatným převodem pozemků v katastrálním území Zbýšov u Oslavan z majetku státu
spravovaného Státním pozemkovým úřadem Praha do majetku města; převod pozemků se týká
pozemků parcelní číslo 1614/1 o výměře 4827 m2, parc. č. 1614/3 o výměře 734 m2, 1925/7 –
výměra 97 m2, parc. č. 833/19 – výměra 12838 m2, 1591/1 – výměra 909 m2
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/10/2014/ZM bylo schváleno
9. Příprava rozpočtu města Zbýšova na rok 2015, rozpočtového výhledu na období
2016-2018, rozpočtu sociálního fondu
Vedení města připravilo první znění návrhu rozpočtu města na rok 2015, který byl po projednání
v radě města rozeslán členům ZM. Návrh rozpočtu, který byl zejména ve výdajové části podrobně
probrán, předpokládá příjmy ve výši 55 050 tis. Kč, plánuje výdaje ve výši 63 815 tis. Kč, což
představuje deficit 8 765 tis. Kč, který bude pokryt z přebytku hospodaření města z minulých let.
Zásadními položkami je částka na výkoupení soukromých pozemků městem, z investic výdaje na
opravu silnice na Havířské, úpravu prostoru Poustek, Jiráskovy ulice včetně parkoviště, projektovou
přípravu investic ve čtvrti Padělky, kanalizaci na Anenské, dokončení prací na objektech sběrného
dvora na Majrově, rekonstrukce VO na Majrově a Sportovní ulici a zejména částka 7 mil. Kč v § 5512
Požární ochrana na výstavbu hasičské zbrojnice. V diskusi k návrhu rozpočtu se objevily další
požadavky na investice, příp. další výdaje. Pan Izsóf upozornil na nerovnováhu mezi příjmy a výdaji
u některých pronajímaných nemovitostí města. Dále navrhl pořízení kamerového systému v obci,
který by měl zvýšit bezpečnost a omezit hospodářskou kriminalitu ve městě. Podpořili ho Bc. Josef
Nedvěd a D. Morávek, kteří konkretizovali z odborného hlediska umístění kamer. Problémem je
vyhodnocování záznamů a vyvozování operativních opatření. Starosta doporučil vyčkat s rozhodnutím
několik měsíců, jelikož obdobnou problematiku (působení společné městské policie ve 13 obcích
Mikroregionu Kahan) řeší studie tohoto DSO.
Diskutováno bylo i řešení dopravní situace v obytné zoně Sportovní, Jiráskova. Při stanovené rychlosti
30 km /hod. je stávající označení zpomalovacích prahů dostačující. Je třeba, aby uvedenou rychlost
řidiči dodržovali a nevystavovali tak nebezpečí havárie sebe ani chodce. MUDr. Ševčík doporučil
osadit další zpomalovací práh na silnici před školu na J. A. Komenského.

Starosta konstatoval, že finanční rezerva města je dostatečná a umožní realizaci naplánovaných akcí.
Členové ZM schválili návrh rozpočtu města na rok 2015 jednomyslně. Starosta uvedl, že rozpočet je
před jeho definitivním schválením v roce 2015 možno ještě upřesnit a doplnit o návrhy, které členové
ZM přednesou.
V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, projednalo ZM rozpočtový výhled na období let 2016 až 2018, který obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, s
dlouhodobě realizovanými záměry se pro uvedené období zatím nepočítá, dlouhodobé závazky města
nebudou mít zásadní dopad na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání
závazku.
Členové ZM byli seznámeni i s návrhem rozpočtu sociálního fondu města na rok 2015, který je zřízen
jako účelový peněžní fond v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění. ZM schválilo rozpočet sociálního fondu – příjmy ve výši 3 %
z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ (16 osob) a
hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena ZM. Výdaje – čerpání sociálního fondu se řídí
Metodickým pokynem tajemnice MěÚ č. 1/2005 vč. dodatků. Rozdíl finančních prostředků bude
pokryt z přebytku hospodaření minulých let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2015, který je připraven jako deficitní s předpokládanými
příjmy ve výši 55 050 tis. Kč, plánovanými výdaji ve výši 63 815 tis. Kč, což představuje deficit
8 765 tis. Kč, který bude pokryt z přebytku hospodaření města z minulých let
- v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, rozpočet sociálního fondu – příjmy ve výši 3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých
platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ a hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena
ZM
projednalo a vzalo na vědomí
- v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, rozpočtový výhled města na období let 2016 až 2018
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/10/2014/ZM bylo schváleno
10. Schválení podmínek rozpočtového provizoria
Jelikož nebyl dosud schválen rozpočet města pro nadcházející rok, bude se hospodaření města řídit
Pravidly rozpočtového provizoria, stanovenými v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění a § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Pravidla byla schválena ZM dne 20. 12. 2010. Základním dokumentem, z něhož
stanovení jednotlivých částek rozpočtového provizoria vychází, je vždy poslední upravený rozpočet
schválený zastupitelstvem města v předchozím roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo,
aby se hospodaření města do schválení rozpočtu na rok 2015 řídilo Pravidly rozpočtového
provizoria, stanovenými v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 13
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 10/10/2014/ZM bylo schváleno
11. Plán zasedání zastupitelstva města na rok 2015
Plán zasedání ZM počítá s deseti jednáními v roce 2015 (měsíčně kromě prázdnin), rada města se na
svých schůzích sejde jedenáctkrát.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2015

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11/10/2014/ZM bylo schváleno
12. Různé
Tajemnice MěÚ seznámila členy ZM s důvodem zpracování Obecně závazné vyhlášky Města Zbýšova
č. 2/2014, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, s platností od 1. 1. 2015.
Princip původní obecně závazné vyhlášky města z roku 1992, která koeficientem 1,0 zvýhodňuje
nemovitosti u frekventovaných komunikací, zůstává zachován (ostatní nemovitosti mají pro výpočet
daně podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, koeficient
1,4), příloha nové OZV specifikuje čísla popisná dotčených nemovitostí. OZV č. 2/2014 byla
schválena všemi přítomnými členy ZM.
Bc. Josef Nedvěd se znovu vrátil k problematice vyhrazeného parkoviště pro tři vozidla zaměstnanců
a pacientů zdravotnického zařízení DENS CANINUS Zbýšov, ul. 9. května 94, tentokrát z pohledu
možných sankcí za poškození parkujících vozidel, které by muselo dle jeho názoru město hradit.
Starosta přistoupil na vyznačení rezervovaného parkoviště dopravní značkou.
Dopravní značení přechodu pro chodce a zony stání na chodníku na ul. 9. května bude osazeno na jaře.
Bc. Nedvěd ocenil výsledek úpravy ul. 9. května po kabelizaci elektrorozvodů.
Starosta vysvětlil principy rekonstrukce a zpevnění nových parkovacích míst z pohledu finanční
spoluúčasti dotčených občanů a města – naposledy se podíl města týkal opravy příjezdů ke garážím na
obecních pozemcích u stadionu. Bohužel se nepodařilo zajistit zpevnění všech vjezdů, protože se
majitelé garáží nedokázali dohodnout.
Paní M. Švancarová požádala o zpevnění chodníku z prostoru od parkoviště před školní jídelnou
k budově MKC. Požadavek je opodstatněný, jelikož přístupová cesta je frekventovaná a je blátivá.
ZM schválilo posunutí termínu finančního vyúčtování daru ve výši 350 tis. Kč, který byl poskytnut
pro rok 2014 farnosti Zbýšov na odvedení srážkových vod ze střechy kostela do kanalizace, po
realizace akce – předpoklad duben 2015. Schváleno jednomyslně.
Martina Švancarová, vedoucí MKC, pozvala přítomné na kulturní a společenské akce města v závěru
roku. 28. prosince se koná koncert M. Maxy a pěveckého sboru při ZŠ Zbýšov, ohňostroj se uskuteční
1. ledna 2015 tentokrát na stadioně.
Pan starosta odpověděl na písemné dotazy Bc. Josefa Nedvěda:
Město vlastní akcie České spořitelny v počtu 3 200 kusů, jejich hodnota je 1 270 Kč/kus, momentálně
jsou neobchodovatelné. Pro město z nich plynou roční dividendy ve výši cca 160 tis. Kč.
Starosta seznámil členy ZM s organizačním členěním MěÚ a složením čety VPP.
Z diskuse vyplynul požadavek D. Morávka na zveřejňování plnění rozpočtu města během
kalendářního roku – bude zajištěno.
Bylo hlasováno o požadavku Bc. Josefa Nedvěda na zřízení a zpřístupnění transparentního účtu města
– pro 3 Izsóf, Nedvěd, Chatrný, zdrželi se hlasování 2 Morávek, Leikep, proti 9. Zřízení výdajového
transparentního účtu města bylo zamítnuto i z důvodu nedostatku informací k této problematice.
Požadavek na zřízení sedmičlenné poradní komise pro přidělování bytů byl zamítnut (13 členů ZM
proti, Bc. Nedvěd se zdržel hlasování).
ZM považuje za neopodstatněný požadavek Bc. Nedvěda, aby se o případných majetkových
transakcích, které by se týkaly členů ZM, hlasovalo tajně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 2/2014, o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí, s platností od 1. 1. 2015 (14 – 0 – 0 )
- posunutí termínu finančního vyúčtování daru ve výši 350 tis. Kč, který byl poskytnut pro rok 2014
farnosti Zbýšov na odvedení srážkových vod od kostela, na dobu po dokončení akce - schváleno
jednomyslně
vzalo na vědomí
- připomínky Bc. Josefa Nedvěda k osazení dopravního značení na rezervovaná parkovací místa
u prodejny na křižovatce a na chodník na ul. 9. května – je v plánu, bude vyhověno
- informaci starosty o finančním podílu města na úpravě vjezdů ke garážím u stadionu
- oprávněný požadavek M. Švancarové na úpravu chodníku z prostoru od parkoviště před školní
jídelnou k budově MKC
- informaci M. Švancarové o kulturních a společenských akcích města v závěru roku

- odpovědi starosty na písemné dotazy Bc. Josefa Nedvěda, týkající se akcií ČS, organizačního
členění MěÚ a složením čety VPP
- a respektuje požadavek D. Morávka na zveřejňování plnění rozpočtu města během kalendářního
roku
zamítlo
- i z důvodu nedostatku informací k této problematice požadavek Bc. Josefa Nedvěda na zřízení
a zpřístupnění transparentního účtu města – pro 3 (I. Izsóf, Bc. Nedvěd, D. Chatrný), zdrželi se
hlasování 2 (D. Morávek, Mgr. Leikep), proti 9
- požadavek Bc. Josefa Nedvěda na zřízení sedmičlenné poradní komise pro přidělování bytů (13
členů ZM proti, Bc. Nedvěd se zdržel hlasování)
- jako neopodstatněný požadavek Bc. Nedvěda, aby se o případných majetkových transakcích,
týkajících se členů ZM, hlasovalo tajně
Výsledek hlasování je uveden jednotlivě
Usnesení č. 12/10/2014/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál klidné sváteční dny, hodně zdraví, spokojeností
a úspěchů v roce 2015 a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 20,15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 23.12.2014
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Vratislav Široký
starosta

