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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 16.02.2015 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 2. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 05.02.2014.
Jednání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Mgr. Martin Leikep se dostavil
v průběhu jednání. Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné a řídil je starosta pan Vratislav Široký.
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Daniel Morávek a Mgr. Zdeňka Sovová, vyhotovením
zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ.
K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 1. zasedání ZM dne 19. ledna 2015 byl schválen jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 2/2015 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pana Daniela
Morávka a Mgr. Zdeňku Sovovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
- zápis z 1/2015 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1/2/2015/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 2. zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého
zasedání
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 19.01.2015
4. Informace o jednání RM dne 02.02.2015
5. Hospodaření města – stavy účtů k 31.01.2015
6. Informace o připravovaných investičních akcích města pro rok 2015 (např. výběr
úpravy prostoruPoustka)
7. Příprava změny č. II Územního plánu města Zbýšova
8. Hospodaření s majetkem města (výsledky inventarizace majetku)
9. Různé, závěr
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/2/2015/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 19.01.2015
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,

byla vyřešena při místním šetření s petenty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 1/2015 zasedání ZM dne 19.01.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/2/2015/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 02.02.2015
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci starosty o ukončených, probíhajících a
připravovaných investičních akcích města a o připravované změně č. II Územního plánu města
Zbýšova, doporučila ZM k realizaci variantu C úpravy plochy ve středu města na Masarykově ulici,
která pojímá Poustka jako zónu zeleně a klidu (viz body 6 a 7 jednání ZM).
Rada města Zbýšova vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních bytů a informaci
nájemníka domu č. p. 76 o havarijním stavu nemovitosti, potvrdila rozhodnutí vedení města
o vystěhování N. M. z bytu na Majrově 174 do 6. 2., zamítla žádost pana L. M. o pronájem domu č. p.
76 (samota u Mašinky), rozhodla o přidělení bytu na Majrově 174 rodině pana J. Ď. a o prodloužení
nájemních smluv na dobu určitou o jeden rok nájemníkům, kteří za bydlení Městu nedluží; ostatní
nájemníci budou písemně upozorněni na uplatnění sankcí v případě neuhrazení dlužného nájemného.
RM dále rozhodla o přidělení uvolněného bytu na ul. J A. Komenského 415 do užívání panu F. S. –
žádost z října roku 2006 a o zadání zpracování posouzení energetické náročnosti budov (energetického
auditu) pro objekty v majetku města, u nichž je tato povinnost stanovena do konce roku 2015.
RM schválila zadání výměny sloupů veřejného osvětlení na Sportovní ulici včetně výměny napájecího
kabelu za cenu 247 361,28 Kč bez DPH k realizaci firmě DUR plus, spol. s r. o., Zastávka.
RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330029639/ – umístění kabelového
vedení NN a pojistkové skříně pro garáž na Havířské ulici na pozemku města parc. č. 678/1 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan; jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene 2 000 Kč bez DPH a Smlouvu č.
1030021653/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – uložení kabelové přípojky na
pozemku města parc. č. 1917 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro novostavbu RD; jednorázová náhrada se
sjednává ve výši 1 000 Kč bez DPH.
V usnesení č. 6/2/2015/RM rozhodla Rada města Zbýšova o poskytnutí VFP o. p. společnosti Muzeum
průmyslových železnic Zbýšov - VFP činí 20 000 Kč, Vlastivědnému spolku R-O, pobočce Zbýšov,
přispět částkou 15 tis. Kč, požádat Unii ROSKA Brno-venkov o doplnění žádosti o příspěvek na rok
2015, zamítla žádost Sdružení neslyšících a nedoslýchavých o VFP, jelikož členové této organizace
jsou městem finančně podporováni v rámci příspěvku poskytovaného PS zdravotně postižených
Brněnska – Zbýšov.
V bodě 8. Různé vzala RM na vědomí informaci tajemnice MěÚ o přezkoumání hospodaření města
Zbýšova za rok 2014 ve dnech 13. a 14. 4., oznámení termínu konání hodů ve Zbýšově ve dnech 28.
a 29. srpna 2015 – organizuje MO Junáku, oznámení Telefónica O2 o zrušení telefonního automatu na
křižovatce na Sportovní ulici, informaci starosty o konání zasedání VH KTS s. r. o. dne 5. 2.,
oznámení Nadace ČEZ, že neposkytne městu příspěvek na víceúčelový povrch Sokolského hřiště.
Rada města zamítla žádost rodiny U. o vyhrazení tří parkovacích míst před domem na
ul. 9. května a rozhodla, že se město nepřipojí k aktivitě Vlajka pro Tibet.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 2. schůze rady města 2. 2. 2015
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/2/2015/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden 2015
Z písemných podkladů zpracovaných vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že na účtech města
byl ke dni 31. 1. 2015 stav 15 928 911,12 Kč (dne 14. 1. 2015 byly uloženy do úschovy notářské
kanceláře v Rosicích finanční prostředky města na odkoupení pozemků u Rapantových ve výši
1 843 200 Kč).
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 1 .2015, který činí
15 928 911,12 Kč
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/2/2015/ZM bylo schváleno
6. Informace o připravovaných investičních akcích města pro rok 2015 (např. výběr
úpravy prostoru Poustka)
V současné době stále probíhají práce ve vnitřních prostorách zázemí čety veřejně prospěšných prací
na Majrově, prováděné Jiřím Klinerem, Interier Progres Zbýšov. Dokončení prací 5/2015.
Vybraný dodavatel, Stavební a obchodní firma Miloš Ryšavý, s. r. o., Vémyslice, započala s pracemi
na kanalizaci ve čtvrti Anenské.
Předchozí stavba, realizovaná touto firmou - propojení vrtů H3, H4 – Aktivace vodního zdroje, nebyla
z důvodu trvajícího značného podmáčení půdy dosud dokončena do finální podoby a předána
investorovi (je třeba dokončit povrchovou úpravu výkopů a oplocení vrtů). Následně budou vyhlášena
ochranná pásma vodního zdroje, která jsou stanovována na základě zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
a mají sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo
povrchových vod, které jsou využívány nebo využitelné k zásobování pitnou vodou. Rozhodnutí
o stanovení ochranného pásma vydává vodoprávní úřad – OŽP MěÚ Rosice a to vždy ve veřejném
zájmu. Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. a II. stupně. Odstupňovaným způsobem je v nich
případ od případu stanoveno, které aktivity jsou v těchto pásmech omezeny a jaká opatření se zde
naopak dle vodního zákona musí provádět. Ochranné pásmo I. stupně sahá do vzdálenosti minimálně
10 m od zdroje vody, II. stupně je cca 120 m od zdroje vody, jeho plocha souvisí s kvalitou a složením
podloží, výchozí pro jeho stanovení je hydrogeologický posudek, uvedli Ing. Jan Nekuža a Ing. Leoš
Horák, který se zúčastnil zasedání ZM jako host. Ochranná pásma budou zahrnuta do územního plánu
města. V souvislosti s uvedenými fakty se jeví jako problematický záměr výstavby soukromého
investora na pozemku U Mašinky.
Firma Ryšavý odstranila problémy, které se objevily na dokončené stavbě chodníku na Havířské ulici
po rekonstrukci nn vedení pro E.ON ČR.
ZM schválilo rekonstrukci vytápění prostor kina Horník firmou Thermona Zastávka v souladu
se zpracovanou cenovou nabídkou - úprava stávající kotelny na kaskádovou a následné úpravy si
vyžádají částku 334 425 Kč bez DPH. Součástí příloh nabídky je i kvalifikované posouzení stavu
kotelny v kině ze dne 13. 1. 2015, ze kterého vyplývá doporučení výměny technologie.
V rámci přípravy investičních akcí pro rok 2015 představil Ing. arch. Hladík záměr úpravy prostoru
Poustek, který je architektonicky zpracován ve třech variantách.
Varianta A – využití prostoru jako zony pro trhovce s parkováním v blízkosti RD pro jejich majitele
B – maximální využití plochy pro parkování vozidel
C – využití jako klidová zona se zelení a lavičkami, s umístěním vodní plochy s přepadajícím
proudem vody (dynamický prvek), plocha pro prodejce by byla redukována na rozměr
cca 10 x 20 m, širší cesty by se daly využít pro umístění stánků např. při
Svatomartinském jarmarku, centrální plocha pro osazení např. vánočního stromu,
přístřešek u Havířské ulice by posloužil prodejcům
D – varianta C bez přístřešku
V každém případě je třeba zajistit důsledně kvalitní odvedení srážkových vod z Havířské ulice. Deficit
parkovacích míst bude postupně doplňován plochami u kina, příp. u Rapantových, ve vazbě na
plánovanou sportovní halu. Zastupitelstvo města předběžně doporučilo k realizaci variantu D –
Poustka jako zóna zeleně a klidu.
Ing. J. Nekuža vyjádřil obavu z malé únosnosti povrchu, která se projevila v souvislosti s prováděním
stavebních prací v tomto prostoru již v minulosti. Zároveň uvedl, že vodní plocha, plánovaná jako
součást úpravy, mu připadá nepraktická.
Daniel Morávek považuje přístřešek, který obsahuje řešení C, za užitečný záměr – posloužil by jako
zázemí pro prodejce a pro účinkující v případě organizovaných akcí. Je možno ho nahradit mobilní
variantou.

Diskuse se rozvinula kolem klidových zon ve Zbýšově obecně – např. prostor veřejné zeleně před
obchodním domem a park před radnicí jsou občany k posezení a odpočinku využívány minimálně.
Mgr. Leikep doporučil, aby rozhodnutí bylo ještě odloženo a záměr úpravy důkladně zvážen
s ohledem na uvedené skutečnosti.
V areálu stadionu bude třeba operativně vyřešit havarijní situaci s odváděním fekálií z venkovního
WC. Zatím není stanoven rozsah a způsob opravy střechy na kabinách TJ.
Před opravou povrchu Havířské ulice bude provedena oprava kanalizace.
V plánu jsou opravy fasády nájemních domů na ul. 9. května.
Stěžejním úkolem je v tomto roce zahájení výstavby hasičské zbrojnice, na jejíhož dodavatele bude
v brzké době vypsáno výběrové řízení, zajišťované firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba Brno,
a. s. Na dotaz D. Morávka, týkající se stavu vyřizování odkoupení pozemků pro stavbu, uvedl starosta,
že město čeká na zápis změny vlastníka v KN, po té bude uvolněna částka za koupi, uložená v úschově
u notářské kanceláře. Dotaz I. Izsófa k prostředkům, které má město šanci na tuto akci získat z jiných
zdrojů, starosta odpověděl, že žádost o dotaci na realizaci stavby bude město podávat, na projektovou
dokumentaci získala obec 120 000 Kč.
K dotazu Mgr. Martina Leikepa na úpravy Sokolského hřiště pro účely zimního využití jako umělé
ledové plochy starosta informoval, že po podrobnějším průzkumu záměru bylo konstatováno, že je nad
finanční možnosti města (náklad až cca 12 mil. Kč).
Ing. Dobšík zjišťoval fakta k požadavku p. D. Chatrného na realizaci „letní posilovny“. Prvky pro
základní sadu nářadí se dají pořídit v ceně cca 150 tis. Kč, k jejich umístění bylo doporučeno využít
prázdnou plochu u stadionu po zbouraném nájemním domě na Sportovní 587, 588, která je
v bezprostřední blízkosti sportovního areálu stadionu. Areál Sokolského hřiště bude, pokud se podaří
realizovat víceúčelovou plochu, využit dostatečně pro jiné sportovní aktivity. Navrhované místo pro
umístění prvků je dle členů ZM diskutabilní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o ukončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
- informaci o stanovení ochranných pásem vodního zdroje, která vzniknou v souvislosti
s dokončením stavby Propojení vrtů H3, H4 – Aktivace vodního zdroje
schválilo
- rekonstrukci vytápění prostor kina Horník firmou Thermona Zastávka – cena dodávky 334 425 Kč
bez DPH
- předběžně variantu D návrhu úprav prostoru Poustka (pro 11, 2 se hlasování zdrželi, 0 proti)
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, resp. 11 – 2 - 0
Usnesení č. 6/2/2015/ZM bylo schváleno
7. Příprava změny č. II Územního plánu města Zbýšova
Komplexní změnu Územního plánu začal v loňském roce připravovat Ing. Jiří Křístel – vzhledem
k množství požadavků a tomu odpovídající náročnosti projednávání a schvalování by však byla časově
rozsáhlá. Proto bylo rozhodnuto připravit dílčí změnu č. II Územního plánu města Zbýšova, která
pokryje aktuální urgentní požadavky, nutné pro další záměry města – pro výstavbu sportovní haly
v zahradě ZŠ (pozemek parc. č. 181 v k. ú. Zbýšov u Oslavan zahrnout do seznamu parcel pro VPS),
úpravu Poustek (pozemek parc. č. 891 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – nově jako veřejná zeleň, stejně jako
pozemek parc. č. 2893/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – skládka Majrov), úpravu cyklotrasy od Babic
(dotčené pozemky zahrnout do seznamu parcel pro VPS), ochranné pásmo vodního zdroje a napravila
některé majetkové nesrovnalosti v katastru města. Pořizovatelem ÚP pro Zbýšov je Městský úřad
Rosice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- připravit k projednání dílčí změnu č. II Územního plánu města Zbýšova, která pokryje aktuální
urgentní požadavky, nutné pro další záměry města
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/2/2015/ZM bylo schváleno

8. Hospodaření s majetkem města (výsledky inventarizace majetku)
ZM projednalo a jednomyslně schválilo prodej a prodejní cenu parcely č. 1598/149 o výměře 18 m2 ve
čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěné garáží, manželům D. a A. N., Zbýšov. Prodejní cena
300 Kč/m2.
ZM projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1377/1 o výměře cca 25 m2
(u Šikotexu na základě požadavku E.ON ČR pro umístění trafostanice).
ZM se opakovaně zabývalo stavem nemovitosti č. p. 76, což je rodinný domek na okraji katastru obce
(tzv. samota u Mašinky), navíc ve II. ochranném pásmu zdroje pitné vody Vodárny Zbýšov. Stávajícím
nájemníkům – rodině Ď., přidělila rada města dne 2. 2. 2015 náhradní byt na Majrově 174, jelikož
domek je z hlediska odvádění splašků a zásobování pitnou vodou v havarijním stavu, což je možno
konstatovat i po stránce stavebního stavu nemovitosti. Oprava nemovitosti se jeví jako ekonomicky
velice neefektivní, stejně jako její prodej. Na základě místního šetření potvrdil havarijní situaci
objektu i místostarosta města a vedoucí Vodárny Zbýšov Ing. Nekuža.
Na pozemku v blízkosti domu jsou dvě studny o průměru 4 m plné vody, které byly využívány např.
v šedesátých letech min. stol. m. j. k zásobování původního koupaliště vodou. Podle Ing. Nekuži
nebudou jako zdroj pitné vody už nikdy sloužit, ve vzdálenosti cca 100 m od nich je nový vrt
s hloubkou 18 m, využívaný Vodárnou Zbýšov. Aby nebyla kvalita vody v něm negativně ovlivněna, i
z bezpečnostních důvodů usiluje dodavatel pitné vody o zasypání studní inertním materiálem. Studny
byly s objektem č. p. 76 provozně propojeny, technologie je umístěna v suterénu RD.
Orgány města již dříve zvažovaly možnosti dalšího postupu – jako optimální se jeví demolice objektu;
pozemek, který zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje, zůstane majetkem obce. Pro tento účel
byl vypracován odborný posudek – Vyjádření obvyklé ceny č. 6157 ze dne 9. 2. 2015, ze kterého
plyne, že dotčené pozemky parc. č. 3085 - ostatní plocha o výměře 1167 m2, parc. č. 3081 trvalý travní
porost o výměře 824 m2 a parc. č. 3083 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 605 m2, mají odhadní
cenu 818 494,66 Kč, rodinný dům č. p. 76 142 052,68 Kč (cena zjištěna porovnávacím způsobem),
inženýrská stavba 80 725,33 Kč, vedlejší stavba 69 104,85 Kč. Celková zjištěná zaokrouhlená cena
činí 1 118 260 Kč (vstupní účetní cena nemovitosti činila 52 561 Kč, zůstatková cena k 31.12.2014 je
2 628,05 Kč). Starosta navrhl, aby ZM schválilo demolici objektu domu č. p. 76 včetně inženýrské
stavby a vedlejší stavby v k. ú. Zbýšov u Oslavan. Tento návrh byl jednomyslně schválen.
Zastupitelstvo města schválilo inventarizační zprávu za rok 2014. Na průběhu fyzických inventur se
členové ZM, kteří byli zapojeni do DIK, spolupodíleli. Termíny inventur byly dodrženy.
Fyzická inventura byla zpracována k 31.12.2014. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky,
manka a škody. Dokladová inventura byla provedena k 31.12.2014 ve dnech 5.1. až 30.1. 2015.
Výsledky zjištěné při dokladové inventuře majetku a závazků odpovídaly stavu evidovanému
v účetnictví. lnventarizace proběhla řádně v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb.
Tabulka stavu hmotného a nehmotného majetku města k 31.12.2014 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej parcely č. 1598/149 o výměře 18 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, manž.
Nohelovým, Zbýšov, za jednotkovou cenu 300 Kč/m2
- na základě obsáhlých informací účastníků místních šetření, fotodokumentace stavu nemovitosti
a odborného posudku – Vyjádření obvyklé ceny č. 6157 ze dne 9. 2. 2015, demolici objektu domu
č. p. 76 včetně inženýrské stavby a vedlejší stavby v majetku Města Zbýšova v k. ú. Zbýšov
u Oslavan
- Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2014
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/2/2015/ZM bylo schváleno
9. Různé
Starosta seznámil přítomné s Roční zprávou Mikroregionu Kahan za rok 2014 – MK sdružuje 13
členských obcí (ČEZ poskytl DSO v loňském roce podporu ve výši 600 000 Kč).
Z Výroční zprávy o hospodaření Základní školy, p. o., Zbýšov, vyplývá, že škola hospodařila
v loňském roce s finančními prostředky v celkové výši 18 823 912,25 Kč, z toho příspěvek obce činil
5 057 868,32 Kč. Přebytek hospodaření činí cca 200 Kč.

Muzeum průmyslových železnic vydalo svůj propagační materiál a studii Východiska a koncepce
rozvoje železnice a muzea.
Starosta se dne 5. února zúčastnil jednání VH KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka, na které se volilo její
nové vedení – zástupce Zbýšova je jedním z jednatelů společnosti.
Jihomoravský kraj oznámil městu písemně začátkem unora t. r., že mu nebyla přiznána dotace na
činnost ZJ SDH pro rok 2014.
Dne 13. ledna se konala první schůze nově ustavené školské rady. Její předsedkyní byla zvolena
zástupkyně města Martina Švancarová.
Provozovatel výherních hracích automatů European Data Project, s. r. o., Komořany, oslovil členy ZM
písemnou informací, ve které varuje před zákazem hazardu v obci, který podle jeho názoru
problematiku neřeší, pouze napomůže vzniku nelegálních nezdaněných zařízení – černých heren. Ve
městě Zbýšově zatím tendence k regulaci počtu VHP v restauracích není.
Daniel Morávek zjišťoval o okolí konkrétní podrobnosti a zkušenosti s využíváním kamerového
systému ke zlepšení bezpečnosti v obci. Se strážníky městské policie konzultoval umístění kamer,
z hlediska možností přenosu je možné kdekoliv na frekventovaných místech – v 1. etapě na křižovatce
se záběrem na prostor u mobilních buněk vedle drogerie, kde se srocuje mládež. Do diskuse se zapojil
m. j. pan Ivan Izsóf. Mezi členy ZM panuje obava z možné krátké životnosti kamer. Dále upozornili
členové ZM na další „kritické“ místo – kurty vedle stadionu. Negativním jevům v tomto prostoru by
dokázal zabránit plot, který by omezil volný pohyb – podle pana starosty a člena výboru TJ Mgr.
Kotačky zde byl již několikrát instalován a opravován, vždycky je po krátké době zničen.
Pan Dalibor Chatrný přednesl postřehy z kontrol hospodaření s prostředky města za část roku 2014,
které absolvoval finanční výbor u příspěvkových organizací města – ZŠ a MŠ a u zájmové organizace
TJ Baník Zbýšov. Na kontrole spolupracoval účinně pan František Nekuža. Nebyly zjištěny závažné
vady a nedostatky. Spolupráce s kontrolovanými subjekty byla velmi dobrá. Mateřské škole byly na
základě její žádosti v rámci DRO poskytnuty prostředky, které v plné míře do konce loňského roku
nevyužila. Rada města rozhodne, jak s nimi bude naloženo.
Organizátoři plesu pozvali členy ZM na tuto tradiční akci města a školy, která se koná dne 28. února.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- Roční zprávu Mikroregionu Kahan za rok 2014
- Výroční zprávu o hospodaření Základní školy, p. o., Zbýšov
- informaci o vydání propagačního materiálu Muzea průmyslových železnic a studie Východiska
a koncepce rozvoje železnice a muzea
- informaci starosty o jednání VH KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka, dne 5. 2.
- dodatečné oznámení Jihomoravského kraje, že městu nebyla přiznána dotace na činnost ZJ SDH
pro rok 2014
- informaci o prvním jednání školské rady - její předsedkyní byla zvolena zástupkyně města Martina
Švancarová
- dopis společnosti European Data Project, s. r. o., Komořany, ve kterém jako provozovatel loterií
a jiných podobných her varuje před zákazem hazardu v obci, který podle ní problematiku neřeší,
pouze napomůže vzniku nelegálních nezdaněných zařízení
- další informaci Daniela Morávka o zkušenostech okolních obcí s využíváním kamerového systému
ke zlepšení bezpečnosti a o možnostech umístění kamer ve Zbýšově
- informaci Dalibora Chatrného o průběhu a výsledku kontrol hospodaření s prostředky města
za část roku 2014, které provedl finanční výbor u příspěvkových organizací města – ZŠ a MŠ
a u zájmové organizace TJ Baník Zbýšov
- pozvání organizátorů plesu na tuto tradiční akci města a školy, která se koná dne 28. února
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/2/2015/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova v 19,50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 25.02.2015
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

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

Vratislav Široký
starosta

