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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 19.01.2015 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání
Jednání Zastupitelstva města Zbýšova zahájil starosta pan Vratislav Široký. Přivítal členy ZM,
konstatoval, že informace o konání 1. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 08.01.2014.
Jednání bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné a řídil je starosta pan Vratislav Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan
Dalibor Chatrný a pan Martin Všetečka, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ.
K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Na základě připomínky Bc. Josefa Nedvěda k bodu 12 zápisu z 10. zasedání ZM, byl do textu jako
jeden z důvodu zamítnutí zřízení a zpřístupnění transparentního účtu města doplněn nedostatek
informací k této problematice. Po uvedené úpravě byl zápis schválen jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 1/2015 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pana Dalibora
Chatrného a pana Martina Všetečku, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
- zápis z 10/2014 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1/1/2015/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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- následující program 1. zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 15.12.2014
4. Informace o jednání RM dne 05.01.2015
5. Hospodaření města za rok 2014
6. Schválení rozpočtu města Zbýšova na rok 2015
7. Informace o připravovaných investičních akcích města pro rok 2015
8. Hospodaření s majetkem města
9. Různé
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/1/2015/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 15.12.2014
Starosta informoval o plnění úkolů z 10/2014 zasedání ZM dne 15. 12.
Na základě souhlasu ZM požádalo město o 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.

Byla uzavřena Smlouva s E.ON ČR o zřízení věcného břemene č. ZN-014330030416/001 – uložení
přípojky NN Na Drahách na pozemku parc. č. 1618/1 za podmínek schválených ZM.
V souladu s přijatým usnesením č. 11/9/2014/ZM se chýlí k úspěšnému konci jednání o odkoupení
soukromých pozemků o celkové výměře 3 072 m2 na Masarykově ulici. Finanční prostředky města na
odkoupení pozemků ve výši 1 843 200 Kč byly dne 14. 1. 2015 uloženy do úschovy notářské
kanceláře v Rosicích. Početní účastníci této mezinárodní majetkové transakce podepsali smlouvu, po
zápisu změny vlastnického práva do katastru nemovitostí budou prostředky uvolněny.
K 1. lednu 2015 nabyla platnosti Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 2/2014, o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Schválené posunutí termínu finančního vyúčtování daru, který byl poskytnut pro rok 2014 farnosti
Zbýšov, bylo ošetřeno dodatkem ke smlouvě o poskytnutí VFP.
Požadovaná informovanost občanů o plnění rozpočtu města během roku bude plněna zveřejňováním
písemné informace na webu města v odkazu Městský úřad – Rozpočet města – Rozpočet města a jeho
plnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 10/2014 zasedání ZM dne 15.12.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/1/2015/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 05.01.2015
Informace o investičních akcích – nabídky cen připravovaných stavebních prací
Vedení města oslovilo firmu Thermona Zastávka se žádostí o zpracování cenové nabídky na
rekonstrukci vytápění prostor kina Horník – úprava stávající kotelny na kaskádovou a následné úpravy
si vyžádají částku 300 až 350 tis. Kč.
Téměř havarijní je stav střechy nad dosud neupravenou částí kabin na stadioně. Izolatér pan Jiří
Havlát, Zakřany, zpracoval cenovou nabídku na opravu izolace střechy ve výši 96 700 Kč. Problémem
je, zda využít tuto možnost opravy s ponecháním stávajících zvlhlých vrstev střešní konstrukce a
důkladnou opravu provést ve vazbě na zamýšlenou půdní vestavbu, kterou by vznikl byt správce
areálu. Obě varianty jsou dosud v řešení.
Rada města sleduje záměr rozšíření parkovací kapacity ve středu města vybudováním parkoviště na
stávající zelené ploše vedle kina Horník.
Rada města sleduje postup zajišťování úkolů a povinností, které pronajímateli nemovitostí vyplývají
z nově platných zákonů. Jedná se o povinnost instalace vodoměrů na teplou vodu, povinnost zajistit
zpracování posouzení energetické náročnosti budov (energetický audit) a povinnost revize účinnosti
energetických zařízení na dodávku tepla (kotlů) a rozvodů tepelné energie v závislosti na jejich stáří
a výkonnosti. Byl odeslán požadavek na zpracování cenové nabídky na kontrolu účinnosti kotlů a
rozvodů a na postupné zajišťování průkazů energetické náročnosti budov.
Na základě žádosti a. s. ADOSA Rosice schválila rada města záměr pronájmu parkovací plochy
v prostoru Poustka za autobusovou čekárnou v rozsahu cca 50 m2.
Rada města vzala na vědomí doručené žádosti o užívání obecních bytů, které podali:
Kateřina Hájková, Zbýšov, Kristian Trtilek, Zbýšov, Irena Patočková, Zbýšov, Jiří Hájek, nyní Brno,
Lukáš Hrubeš, Zbýšov, Věra Ševčíková, Zbýšov, Otto Kloupar, Zbýšov.
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na dobu určitou, jejichž platnost skončila
31.12.2014, pouze nájemníkům, u nichž neeviduje město dluh na nájemném. Dlužná částka na
nájemném za užívání obecních bytů k 31.12.2014 činí 756 tis. Kč.
Rada města schválila pronájem části obecního pozemku parc. č. 1577/1 o výměře 43 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, za jednotkovou cenu 5 Kč/m2/rok paní J. V., Zbýšov a panu J. V., Zbýšov. Rada města
přihlédla k tomu, že spolumajitelé nemovitosti uvedený pozemek, bezprostředně sousedící s RD č. p.

152, užívají jako zahradu od zakoupení domku v roce 1996 a považovali ho za součást nemovitosti.
Rada města rozhodla
- o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč Pobočnému spolku zdravotně postižených
Brněnska – Zbýšov a 10 000 Kč Klubu důchodců Zbýšov na činnost v roce 2015
- o poskytnutí VFP ve výši 5 000 Kč Gymnazijní společnosti, o. s. Zastávka
zamítla žádost Asociace Záchranný kruh o finanční příspěvek na spolupráci při zajišťování prevence
rizik způsobených běžnými i mimořádnými událostmi
RM Zbýšova
kladně zhodnotila
- akce, organizované městem v závěru roku
vyhověla
- žádosti občanského zájmového sdružení Rozum a cit Říčany a rozhodla prominout nezl.
V. H., hlášené k TP na adrese Zbýšov, místní poplatek za svoz komunálního odpadu od roku 2010,
který k 31.12.2013 činil 1 980 Kč
vzala na vědomí
- informaci Policie ČR o výsledku kontrol dodržování stanovených limitů rychlosti
- informaci starosty o přijetí žádosti města o příspěvek na úpravu povrchu Sokolského hřiště
Nadací ČEZ, oranžová hřiště
- informaci starosty o jednání dozorčí rady o. p. s. RÚŽ Zbýšov dne 22.12.2014
- záměry kulturně vzdělávacího projektu Kahánek, který řeší podporu spolupráce obcí v rámci
správního obvodu obce s rozřířenou působností – Rosic a zahrnuje zájmové oblasti školství,
sociálních věcí, odpadového hospodářství a bezpečnosti
doporučila
- před obnovením objížďky přes město v dubnu 2015 požádat P ČR o častější měření rychlosti
vozidel projíždějících obcí
- zlikvidovat polomy na haldě a využít vytěženou dřevní hmotu
projednala a schválila
- v souladu s čl. 3 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Zbýšova č. 10/2008, o místním
poplatku z ubytovací kapacity, jeho výši pro Penzion PAMIR paušální částkou 9 000 Kč na rok
potvrdila
- negativní stanovisko města k záměru výstavby soukromých objektů v lokalitě U Mašinky i
v souvislosti se správním řízením o vymezení ochranného pásma zdroje pitné vody
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 1. schůze rady města 5. 1. 2054
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/1/2015/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za rok 2014
Z písemných podkladů zpracovaných vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že na účtech města
byl ke dni 31.12.2014 stav 16 719 161,93 Kč. Příjmy, předpokládané v roce 2014 ve výši 52 445 tis.
Kč, jsou za leden až prosinec naplněny na 108,9 % (57 121 tis. Kč), z toho paragraf Daně, poplatky,
dotace, je plněn na 112,5 %. Z plánovaných ročních výdajů 56 890 tis. Kč bylo za 1-12/2014
vyčerpáno 58 723 tis. Kč, což je 103,2 %. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je ke konci roku – 1 602 tis. Kč
(celoročně plánován deficit - 4 445 tis. Kč). Aktuální stav financí na účtech města ke dni 16. ledna
2015 činí 17 579 tis. Kč.
Bilance hospodaření města za rok 2014 je velmi úspěšná a s vytvořenou finanční rezervou umožní
naplnit v roce 2015 investiční záměry města bez nutnosti využívat prostředky formou získávání úvěrů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12.2014, který činil
16 719 161,93 Kč a písemný přehled čerpání jednotlivých § rozpočtu města za rok 2014; příjmy,
předpokládané v roce 2014 ve výši 52 445 tis. Kč, jsou za leden až prosinec naplněny na 108,9 %

(57 121 tis. Kč), z toho paragraf Daně, poplatky, dotace, je plněn na 112,5 %, z plánovaných
ročních výdajů 56 890 tis. Kč bylo za 1-12/2014 vyčerpáno 58 723 tis. Kč, což je 103,2 %, rozdíl
mezi příjmy a výdaji byl ke konci roku – 1 602 tis. Kč (celoročně plánován deficit - 4 445 tis. Kč)
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/1/2015/ZM bylo schváleno
6. Schválení rozpočtu města Zbýšova na rok 2015
Zastupitelstvo města rozhodlo o schválení schodkového rozpočtu města pro rok 2015 s následujícími
ukazateli – plánované příjmy ve výši 55 050 000 Kč, předpokládané výdaje 64 050 000 Kč, plánovaný
deficit ve výši 9 000 000 Kč bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let. Návrh rozpočtu byl
schválen ZM dne 15.12.2014, zveřejněn byl od 22.12.2014 do 08.01. 2015 (na EÚT do 20.01.). Nikdo
z občanů nevyužil možnosti uplatnit své případné připomínky písemně nebo osobně na zasedání ZM.
Oproti návrhu rozpočtu došlo v jeho definitivní verzi k úpravě na základě podnětu Bc. Nedvěda - k
navýšení výdajů v § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o 235 tis. Kč. Částka bude v případě
schválení pořízení kamerového systému v obci využita pro tento účel. Členové ZM v diskusi vyjádřili
své názory na legislativní a časovou náročnost záměru, na počet a místa osazení kamer, na
vyhodnocování záznamu a nákladnost projektu. D. Morávek z odborného hlediska uvedl, že finanční
nároky souvisejí s možnostmi a způsobem přenosu dat. Bude zadáno zpracování studie
s harmonogramem její realizace. Zajišťování bezpečnosti v obci službami MěP v rámci obcí
Mikroregionu Kahan se jeví jako nereálné.
Zásadními položkami výdajové části rozpočtu jsou výdaje na vykoupení 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, údržbu objektů na stadioně, na rekonstrukci VO na
Majrově a Sportovní ulici a zejména částka 7 mil. Kč v § 5512 PO na výstavbu hasičské zbrojnice.
Starosta konstatoval, že finanční rezerva města je dostatečná a umožní realizaci naplánovaných akcí.
Vyzval členy ZM, aby přednesli své návrhy na doplnění, příp. úpravu rozpočtu před jeho schválením.
Pan Izsóf opakovaně upozornil na nerovnováhu mezi příjmy a výdaji u některých pronajímaných
nemovitostí města. Doporučil upravit nájemné tak, aby se zejména v případě finančně náročných
investic do objektů zajistila jejich návratnost (např. v kině Horník, v budově zdravotního střediska).
Převažující názor členů ZM je ten, že obec má povinnost podporovat místní kulturu a zdravotnictví
(D. Morávek, MUDr. Matejová), M. Švancarová na základě zkušeností z kontaktu s návštěvníky
kulturních akcí z jiných obcí a měst uvedla, že možnosti restauračních a zdravotnických služeb ve
městě nám okolí závidí. Podle mínění pana Izsófa jsou podnikatelé, využívající obecní objekty, proti
konkurenci zvýhodněni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění rozpočet města na rok 2015 jako schodkový - příjmy ve výši 55 050 000 Kč, výdaje
64 050 000 Kč, plánovaný deficit ve výši 9 000 000 Kč bude pokryt z přebytku hospodaření
z minulých let
vzalo na vědomí
- připomínky členů ZM vyjádřené v diskusi k rozpočtu města na rok 2015, zejm. k záměru pořízení
kamerového systému ve městě a k výši cen pronájmu nemovitostí v majetku města
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 2 (pan I. Izsóf, pan D. Chatrný)
Usnesení č. 6/1/2015/ZM bylo schváleno
7. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Stavební a obchodní firma Miloš Ryšavý, s. r. o., Vémyslice zahájila práce na akci Kanalizace čtvrť
Anenská, která bude zřejmě provedena v plném rozsahu původně plánovaných tří etap stavby.
K rekonstrukci vedení nn, které zajišťovala pro E.ON ČR firma DUR plus Zastávka formou
kabelizace ulic Havířské a 9. května a následné opravě chodníků starosta uvedl, že osazení dopravního
značení, požadované Bc. Josefem Nedvědem (značení přechodů a stání na chodníku), bude provedeno
po dodání značek. Týká se i vyznačení parkoviště za telefonní budkou na křižovatce. SÚS umístila
před přechod pro chodce na křižovatce dopravní značku, omezující povolenou rychlost na 40 km/hod.
Stále probíhají práce na rekonstrukci objektů v areálu sběrného dvora pro sociální a technické zázemí
čety VPP. Vnitřní úpravy jsou z větší části dokončeny a umožní využívat objekty už v tomto zimním

období pro zaparkování mechanizace čety VPP. Jelikož hodnota zde uložené a zaparkované
mechanizace dosahuje výše téměř 7 mil. Kč, bylo rozhodnuto o rozšíření stávajícího kamerového
systému, který se již osvědčil při dopadení zloděje uloženého materiálu.
Ing. arch. Hladík se zúčastní schůze Rady města Zbýšova dne 2. února, na které budou projednány
záměry města na úseku investic a územního plánu pro rok 2015 (výměna kotlů pro vytápění prostor
kina kromě sálu, oprava střechy kabin a výměna oken v části kabin na stadioně, úprava prostoru
Poustka). Výsledkem jednání by mělo být upřesnění plánů města, se kterými bude za účasti Ing.
Hladíka seznámeno ZM dne 16. 2. a budou předmětem diskuse.
V návrhu akcí je i pořízení demontovatelné ledové plochy do prostoru Sokolského hřiště, jelikož
naděje na dotaci od ČEZ na jeho úpravu je minimální. Pan Chatrný vznesl požadavek na pořízení tzv.
posilovny na léto v přírodním prostředí, kterou by využívala místní mládež – byl doporučen prostor
Sokolského hřiště – pás zeleně mimo hrací plochu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o ukončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
- termíny upřesnění podmínek a rozsahu připravovaných investičních akcí roku 2015 za účasti Ing.
arch. Miroslava Hladíka – 2. 2. RM, 16. 2. ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/1/2015/ZM bylo schváleno
8. Hospodaření s majetkem města
ZM projednalo a jednomyslně schválilo záměr prodeje parcely č. 1598/149 o výměře 18 m2 ve čtvrti
Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěné garáží.
Ing. Jan Nekuža, vedoucí Vodárny Zbýšov, požádal jménem této městem zřízené organizace, aby
záměry prodeje parcel v katastru města byly před jejich projednáváním konzultovány s vedením
Vodárny kvůli možnému uložení inženýrských sítí, což zamezí problémům v budoucnu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- záměr prodeje parcely č. 1598/149 o výměře 18 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
zastavěné garáží
vzalo na vědomí
- požadavek Ing. Jana Nekuži, vedoucího Vodárny Zbýšov, aby záměry prodeje parcel v katastru
města byly před jejich projednáváním v ZM konzultovány s vedením Vodárny kvůli identifikaci
možného uložení inženýrských sítí
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/1/2015/ZM bylo schváleno

9. Různé
Starosta informoval o doručené petici občanů z Havířské ulice, kterou požadují snížení rychlosti
v tomto prostoru na 30 km v hodině a stěžují si na osazení obrubníků, které neumožňuje zimní údržbu
chodníků s pomocí mechanizace.
Bc. Josef Nedvěd navrhl pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s objížďkou přes
město, která má být od dubna t. r. obnovena, aby město pořídilo a osadilo na silnici III. třídy semafor,
který nepovolí překročení rychlosti. Starosta uvedl, že město již žádalo o instalaci semaforu na ulici
9. května a tento požadavek byl Policií ČR zamítnut, protože by se tím snížila plynulost provozu.
Vedoucí MKC předložila Plán kulturních akcí na rok 2015. Pan Ivan Izsóf reagoval na plánovaný
termín Světýlkového průvodu, který podle jeho názoru asociuje dřívější lampionové průvody u
příležitosti VŘSR. Paní Švancarová se ohradila, že tato akce vůbec nemá politický podtext a při jejích
přípravách se spíš inspirovala halloweenem. I proto se např. děti oblékají do strašidelných kostýmů a
používají se světýlka z vyřezaných dýní. Děti i rodiče si tuto akci velmi oblíbili, i v okolí se koná
v podobných termínech, ve Zbýšově pro zapamatování v první pátek měsíce listopadu.

Pan starosta byl požádán o nominaci zástupce města do tříčlenné dozorčí rady Regionální
úzkorozchodné železnice, o. p. s., Zbýšov. Počtem 14 hlasů byl schválen pan Daniel Morávek.
Bc. Josef Nedvěd navrhl, aby obec hospodárně nakládala s materiálem, který je nahrazován novými
prvky (např. při úpravách chodníků a parkovišť). Doporučuje, aby byl vytěžený materiál oceněn a
prodáván, byť třeba za symbolickou cenu nebo využit opakovaně na jiném místě (třeba k vydláždění
hřbitova). K této připomínce pan starosta uvedl, že např. žulové obrubníky, které měl pan Nedvěd m. j.
na mysli, jsou jistě materiálově kvalitní, jejich širší znovupoužití však narazí kvůli jejich rozměrové
různosti na neochotu dodavatelů zpracovávat je, jelikož na stavbách využívají moderní materiály
a technologie.
K dotazu Bc. Josefa Nedvěda na existenci a znění povolební koaliční smlouvy politických subjektů ve
městě Zbýšově starosta odpověděl, že existují pouze ústní dohody založené na vzájemné důvěře, které
jejich účastníci ctí.
Pan Josef Nedvěd zjišťoval další podrobnosti ke zřízení transparentního výdajového účtu města.
Pokud se pro něj ZM rozhodne, je poměrně jednoduché uzavřít smlouvu s KB a práce s ním údajně
není časově ano odborně náročná.
K problematice úpravy Poustek pan Nedvěd uvedl, že doporučuje, aby v tomto prostoru vznikla
klidová zóna s omezeným počtem parkovacích míst zejména pro občany, kteří zde bydlí.
Pan Martin Všetečka poděkoval jménem občanů Sičky za přípravu ledové plochy.
Pan Ivan Izsóf poděkoval za operativní přístup čety VPP k úklidu chodníků a komunikací od sněhu a
námrazy. K jeho dotazu na termín uzávěrky Ozvěny č. 1/2015 bylo sděleno, že končí dne 10. března.
Připomínky k nedostatkům v distribuci Ozvěny v konkrétních částech města budou řešeny s vedoucím
čety VPP, která ji zde zajišťovala.
Bohatá diskuse se rozvinula k nabídce vedení města vybavit členy zastupitelstva přenosnými počítači.
Na základě podnětu pana M. Všetečky a D. Morávka se nakonec členové ZM m. j. i z důvodu úspory
finančních prostředků pořízení tohoto vybavení vzdali a využívají vlastní počítačovou techniku.
Náklady na tisk materiálů budou zastupitelům kompenzovány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- znění petice občanů z Havířské ulice, kterou požadují snížení rychlosti v tomto prostoru na 30 km
v hodině a stěžují si na osazení obrubníků, které neumožňuje zimní údržbu chodníků s pomocí
mechanizace
- Plán kulturních akcí na rok 2015 navržený vedoucí MKC paní Martinou Švancarovou a její
vysvětlení k připomínce pana I. Izsófa, který kritizoval termín pořádání Světýlkových průvodů
- poděkování pana Martina Všetečky jménem občanů Sičky za přípravu ledové plochy
- poděkování pana Ivana Izsófa za operativní přístup čety VPP k úklidu chodníků a komunikací
od sněhu a námrazy
- informaci tajemnice MěÚ o termínu uzávěrky Ozvěny 1/2015 dne 10. 3.
- připomínky k problémům v distribuci Ozvěny (bude řešeno s vedoucím čety VPP)
vzalo na vědomí a vysvětlilo
- připomínky, dotazy a návrhy Bc. Josefa Nedvěda
- ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci umístěním semaforu
- k lepšímu hospodaření s materiálem, vytěženým při ivestičních akcích (např. opravách
chodníků), jeho opakovaným využitím, příp. prodejem za stanovenou cenu
- k existenci a znění povolební koaliční smlouvy
- ke zřízení transparentního účtu města
- k problematice úpravy Poustek
zamítlo
- m. j. z důvodu úspory finančních prostředků města nabídku vedení města a vzdalo se vybavení
členů ZM přenosnými počítači
schválilo

- pana Daniela Morávka jako zástupce města do dozorčí rady Regionální úzkorozchodné železnice,
o. p. s., Zbýšov (14 hlasů pro, 0 proti, D. Morávek se hlasování zdržel)
Usnesení č. 9/1/2015/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova v 19,30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 28.01.2015
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Vratislav Široký
starosta

