Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 27.04.2015 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání ZM
Jednání Zastupitelstva města Zbýšova zahájil starosta pan Vratislav Široký. Přivítal členy ZM,
konstatoval, že informace o konání 4. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 15.04.2015.
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 MUDr.
František Ševčík a Ing. Jan Nekuža, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům
nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 3. zasedání ZM dne 23. března 2015 byl po zapracování doplňků Bc. Josefa Nedvěda schválen
jednomyslně bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 4/2015 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova MUDr. Františka
Ševčíka a Ing. Jana Nekužu, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
- zápis z 3/2015 zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1/4/2015/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 města. Program byl po
doplnění bodu 5. o projednání a schválení DRO č. 2/2015 schválen přítomnými členy ZM bez
připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- následující program 4. zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 23.03.2015
4. Informace o jednání RM dne 13.04.2015
5. Hospodaření města za leden až březen 2015, stavy účtů k 31. 3. 2015, projednání DRO č. 2/2015
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Hospodaření s majetkem města
8. Různé, závěr
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/4/2015/ZM bylo schváleno

3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 23.03.2015
Na základě rozhodnutí ZM byla s vybraným dodavatelem veřejné zakázky Zbýšov – požární
zbrojnice, firmou Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., Vémyslice, uzavřena smlouva na
dodávku díla v ceně 14 233 899,00 Kč + DPH.
Byla připravena smlouva na prodej části pozemku parc. č. 1377/1 o výměře cca 25 m2 u Šikotexu se
spol. E.ON ČR pro umístění trafostanice za jednotkovou cenu 700 Kč/m2 a zveřejněn záměr prodeje
obecní parcely č. 1510/13 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 25 m2, záměr prodeje parcely č. 1510/12
o výměře 13 m2 a části parc. č. PK 1076 o výměře 7 m2 na Majrově v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
zastavěné garáží a záměr prodeje parc. č. 314/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 162 m2.
Byla uzavřena smlouva o zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR – umístění kabelového vedení
NN a pojistkové skříně v rámci stavby Zbýšov, Havířská, rekonstrukce vedení NN, na pozemcích
města parc. č. 614/2, 678/1, 857, 882/3, 897/1, 1564/10, PK st. 122/1, PK st. 122/2, PK st. 122/4, PK
1369, PK 2844, PK 1377/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan za cenu 66 635 Kč + DPH a Smlouva č. ZN014130010408 s E.ON ČR o zřízení věcného břemene na parc. č. 539 v k. ú. Zbýšov u Oslavan –
uložení kabelového vedení pro BD Růžek; jednorázová platba ve výši 1 000 Kč + DPH.
Žadatelé z Havířské ulice byli informováni o zamítnutí záměru prodeje části pozemku parc. č. 881/2
na Havířské ulici v k. ú. Zbýšov u Oslavan; užívání dotčené plochy o výměře cca 300 m2 bude i
v budoucnu probíhat za stávajících podmínek.
Město zajišťuje na základě podnětu Martiny Švancarové zakoupení nových hracích prvků na dětské
hřiště u ZŠ, doplnění vybavení koupaliště a rozšíření dětského hřiště ve čtvrti Anenské (požadavek
Ing. Sedláčka).
Připomínky k činnosti čety VPP byly řešeny starostou osobně s jejím vedoucím panem Charvátem, na
upozornění Dalibora Chatrného na černou skládku za Šikotexem a v dalších lokalitách a požadavek
Bc. Nedvěda na rozšíření počtu pracovníků čety reaguje vedení města přijetím nezaměstnaných
občanů v evidenci ÚP.
Kritický článek týkající se p. B. v kabinách TJ byl již dříve odstraněn, kromě toho byl údajně na místě
veřejně nepřístupném.
Byl akceptován požadavek Bc. Nedvěda na zveřejnění čísel mobilních telefonů na starostu a
místostarostu.
Na základě rozhodnutí ZM byla podána žádost MV ČR - GŘ HZS ČR o poskytnutí účelové dotace
v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany na pořízení cisternové
automobilové stříkačky pro ZJ SDH Zbýšov na rok 2016 s příp. dofinancováním požárního vozidla
z vlastních zdrojů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 3/2015 zasedání ZM dne 23.03.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/4/2015/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 13.04.2015
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 3. schůze Rady
města Zbýšova 09.03.2015 a informaci o připravovaných a probíhajících investičních akcích města
(více bod 6. Zápisu). RM schválila jako technický dozor investora a administrátora stavby Hasičská
zbrojnice Zbýšov firmu VRV Brno, nabídka ceny uvedených služeb činí 397 200 Kč.
V usnesení č. 5/4/2015/RM vzala na vědomí žádosti o přidělení, resp. výměnu obecního bytu,
informaci o výši dluhu na nájemném a na zálohách na poskytované služby, který činí ke konci března
714 tis. Kč, schválila přihlášení pana J. P., Zbýšov, do obecního bytu na ul. J. A. Komenského 413, k
paní B. P. Dále RM v bodě, týkajícím se hospodaření s majetkem města rozhodla posoudit záměr
pronájmu části parcely č. 1334 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (na Láně) o výměře 100 m2 po místním
šetření, dále rozhodla prověřit užívání bytu na Majrově 173 a požadavek na vybudování přístřešků
k bytům na Láně 53 projednat teprve na základě písemné žádosti nájemníků.
Usnesením 7/4/2015/RM schválila program zasedání ZM dne 27. 4. 2015.
V bodě Různé Rada města Zbýšova vzala na vědomí

- informaci starosty a pracovníků investičního oddělení o problému, který nastal v lokalitě U mašinky
na okraji katastru Zbýšova u Oslavan, kde hodlají dva soukromí investoři realizovat záměr výstavby;
parcely budou po vyhlášení ochranného pásma vrtů H3, H4 součástí II. pásma ochrany zdrojů pitné
vody pro město
- informaci Ing. Dobšíka o přípravě a rozpočtu hřiště na posilování v přírodě
- informaci starosty o přijetí dvou osob z řad nezaměstnaných na úklid města přes Úřad práce
Brno-venkov na dobu 6 měsíců
- upozornění Martina Všetečky na odcizení dopravní značky, omezující rychlost na přechodu
přes silnici III. tř. na Sičce
- informaci starosty o kontrole v nájemním domě na Majrově 636, provedené HZS JmK a o nutných
následných opatřeních
- informaci starosty o odmítnutí poskytnout informaci o platbách a tvorbě cen za služby poskytované
spol. s r. o. KTS Ekologie Zastávka, o kterou požádala AK Vyskočil, Krošlák a partneři, Praha
rozhodla
- prominout na základě žádosti pana V. K., bytem Brno, poplatek za likvidaci PDO
z neobydlené nemovitosti ve Zbýšově, ve výši 1500 Kč, z důvodů zdravotních a s tím související
dlouhodobé nezaměstnanosti
doporučila ZM
- ke schválení dne 27. 4. v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 úpravu odměn za výkon funkce
členům zastupitelstva i místostarosty s platností od 1. 5. 2015 navýšením o 3,5 %
zamítla
- žádost TERRA, pozemkové úpravy Šumperk, s. r. o., která zpracovává pro Lesy ČR, s. p.,
Správu toků - oblast povodí Dyje, projektovou dokumentaci opravy a rekonstrukce stávajících
příčných objektů a kamenných opěrných zdí na vodním toku Balinka, na uložení kamenného
recyklátu a přebytečné zeminy z výkopů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 4. schůze rady města 13. 4. 2015
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/4/2015/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden a únor 2015, stavy účtů, schválení DRO č. 1/2015
Z písemných podkladů zpracovaných vedoucí FO paní Helenou Mikovou vyplývá, že na účtech města
byl ke konci měsíce března 2015 stav 16 979 238,16 Kč. Z plnění jednotlivých paragrafů rozpočtu na
letošní rok vyplývá, že předpokládané příjmy ve výši 55 050 tis. Kč jsou naplněny z 27,1 % (14 909
tis. Kč), plánované výdaje ve výši 64 050 tis. Kč jsou čerpány na 22,9 % (14 649 tis. Kč). Za tři
měsíce letošního roku obdrželo město na daních, poplatcích a dotacích 11 330 tis. Kč, což je 27 %
plánovaného ročního objemu.
Na jednání ZM se dostavila vedoucí FO MěÚ Zbýšova, aby podala doplňující informace k DRO č.
1/2015.
Přeložené DRO č. 2/2015 obsahuje navýšení příjmů o částku 243 000 Kč (Dotace ÚP + 33 000 Kč,
odvody MŠ + 140 000 Kč, Pohřebnictví - poplatky + 70 000 Kč), výdajů ve výši 1 263 000 Kč, z toho
Pitná voda + 500 000 Kč, VPP + 33 000 Kč, Platby daní a poplatků SR + 480 000 Kč (úhrada DPH
z přenesené daňové povinnosti), Sportovní zařízení v majetku obce (posilovna v přírodě, tenis. kurty)
+ 250 000 Kč DRO bylo schváleno jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.03.2015, který činí
16 979 238,16 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až březen 2015
projednalo a schválilo
- DRO č. 2/2015

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/4/2015/ZM bylo schváleno
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Ing. arch. Hladík a Ing. Bc. Dobšík, seznámili členy zastupitelstva s dalšími poznatky a záměry města
na úseku investic.
Byly dokončeny práce na propojení vrtů HV3, HV4 – Aktivace vodního zdroje, připravuje se
kolaudace díla a předání investorovi a navazující vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje, která
jsou stanovována na základě zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Ing. Hladík a Ing. Nekuža
rekapitulovali důvody, které vedly město k využití vrtů provedených v roce 1986 jako nového zdroje
pitné vody pro obce SVaK Zbýšov – Zakřany. Záměr byl připravován od roku 2012, výsledkem akce
je zvýšení množství vody, která je k dispozici a zkvalitnění pitné vody pro obyvatele. V průběhu
stavby bylo uloženo cca 800 bm výtlačného potrubí, elektrokabel ačerpadlo. Během realizace se
vyskytly technické problémy (změna trasy stavby, sklon terénu, skalnaté podloží, zbahnělý terén),
k jejichž řešení bylo třeba přijmout technická opatření. Důsledkem toho jsou vícepráce nad rámec
rozpočtu v hodnotě 368 750 Kč, neprovedené práce ze základního rozpočtu jsou v částce 149 534 Kč.
Rozdíl nákladů oproti nabídce a smlouvě o dílo činí 219 216 Kč + DPH. ZM hlasováním jednomyslně
rozhodlo o uhrazení uvedené částky dodavateli.
Ivan Izsóf v této souvislosti doporučil, aby do smluv na dodávku prací veřejných zakázek byla
zahrnuta klauzule:
Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentaci stejně jako s místem
realizace a to včetně podmínek na místě samém. Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt vyhovuje
lokalizaci stavby a umožňuje provedení stavby bez jeho změny. Navržená cena je cenou konečnou,
případné změny stavby vynucené chybou projektu nebo nevhodnosti projektu pro danou lokalitu, či v
lokalitě samotné jdou k tíži zhotovitele.
Ta by zavazovala dodavatele, aby realizoval dílo za smluvní cenu bez možnosti navýšení, byť by i
podmínky pro ně byly objektivní. Odborníci na tuto problematiku uvedli, že na smlouvu za takovýchto
podmínek žádný dodavatel nepřistoupí, protože v oblasti stavebnictví, zejména co se zemních prací
týče, jsou rizika značná.
Zopakoval tvrzení pana starosty, který prohlásil, že cena za stavbu hasičské zbrojnice, nabídnutá
firmou Ryšavý, by měla být konečná.
ZM schválilo na svém minulém zasedání jednomyslně změnu postupu prací i koncepci úpravy
komunikací a provozu ve čtvrti Anenské. Ing. Hladík tehdy vysvětlil důvody, které vedly k rozhodnutí
upravit provoz v této čtvrti. Ing. R. S., obyvatel čtvrti Anenské, který se v březnu zúčastnil zasedání
ZM jako host, inicioval petici spoluobčanů, ve které požaduje větší informovanost a diskusi
o záměru úprav provozu a materiálech pro zpevnění vozovek. Schůzka občanů Anenské s vedením
města a odborníky se koná ve středu 29. 4. v MKC.
Ve fázi příprav a výběru prvků je i posilovna v přírodě – náklady na ni ve výši cca 120 tis. Kč jsou
součástí DRO. Umístěna bude na Sportovní ulici v prostoru demolovaného nájemního domu.
Trvá zadání zpracování technických a cenových variant dlouhodobě plánované a připravované opravy
mostu na Majrově. Sondami byl zjištěn stav pilířů mostu a vozovky.
Oprava havárie kanalizace z venkovního WC na stadioně se rozšířila na opravu objektu sociálního
zařízení, aby poskytoval důstojné zázemí pro účastníky fotbalových utkání i návštěvníky dalších
společenských akcí (letos oslavy výročí SDH, zábavy, olympiády a. j.). Podle odhadu projektanta by si
rekonstrukce vyžádala náklady na
stavební práce
237 tis. Kč
elektroinstalace
48,3 tis. Kč
hromosvod
21,5 tis. Kč není nezbytně nutný
rozvody a zařizovací předměty
125 tis. Kč
opravu fasády
Celkem rozpočtová cena činí cca 433 tis. Kč bez DPH

Práce zajistí p. R. Vandlík.
Diskuse hodnotila návštěvnost akcí na stadionu a jejich četnost a příp. levnější variantu opravy.
Uvedené náklady jsou položkově dokumentovány, zásadního snížení nelze dosáhnout.
Mgr. Jaroslav Kotačka doporučil revitalizaci povrchu tenisových kurtů, která zvýší jejich životnost –
náklady jsou součástí DRO.
Byly zahájeny přípravné práce na stavbě požární zbrojnice.
Připravuje se realizace chodníku a cyklostezky ze Zbýšova do Zakřan, která zajistí bezpečný provoz
chodců.
Starosta informoval o přípravě prací na rekonstrukci sítí ve čtvrti Padělky a odhadovaných nákladech
na ni a vyvrátil obavu Bc. Josefa Nedvěda, že nemovitost jeho a sousední nebude připojena
k inženýrským sítím.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
schválilo
- uhrazení zdůvodněného a opodstatněného rozdílu nákladů na propojení vrtů HV3, HV4 –
Aktivace vodního zdroje oproti nabídce a smlouvě ve výši 219 216 Kč + DPH dodavateli stavby
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/4/2015/ZM bylo schváleno
7. Hospodaření s majetkem města
Interní směrnici k oceňování věcných břemen, která jednoznačně stanoví ceny pro uzavírání smluv pro
tyto případy, je připravována k projednání na květnovém zasedání ZM.
ZM schválilo prodej a prodejní cenu obecní parcely č. 1510/20 (vznikla z části parc. č. 1510/13) v k.
ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 25 m2 (původně o ploše 16,5 m2 pro trafo spol. E.ON na Majrově) –
prodejní cena spol. E.ON ČR se stanoví ve výši ve výši 700 Kč/m2 (schváleno jednomyslně).
ZM schválilo výši ocenění věcného břemene pro E.ON ČR – umístění kabelového vedení NN a
pojistkové skříně v rámci stavby Zbýšov, Na Drahách 66, úprava přípojky NN, na pozemku města
parc. č. 2842/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – cena činí 1 000 Kč + DPH – schváleno jednomyslně.
ZM schválilo jednomyslně Smlouvu č. 1040005302/021 s E.ON ČR o zřízení věcného břemene na
parc. č. 1547/1, 1909/2, 1579/8, 1500/3, 1458/18, 1537/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – uložení
kabelového vedení při rekonstrukci vedení NN Majrov. Jednorázová platba ve výši 1 740 Kč + DPH.
ZM schválilo prodej a prodejní cenu parcely č. 1510/12 o výměře 13 m2 a části parc. č. PK 1076 o
výměře 7 m2 na Majrově v k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěné garáží – kupující manželé L. a J. Š.,
Zbýšov.
Prodejní cena parc. č. 314/3 o výměře 162 m2 (Školní ulice) v k. ú. Zbýšov u Oslavan bude stanovena
dodatečně na základě odborného odhadu znalce.
ZM schválilo záměr prodeje části pozemku v majetku města parc. č. 329 o výměře cca 120 m2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan (na Sportovní ulici).
Záměr prodeje parcel na Malém díle (žadatelé o odkoupení V. a R. I.) bude posouzen po místním
šetření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- stav zpracování interní směrnice k oceňování věcných břemen, která bude připravena k projednání
na květnovém zasedání ZM
schválilo
- prodej a prodejní cenu obecní parcely č. 1510/20 (vznikla z části parc. č. 1510/13) v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře 25 m2 – prodejní cena spol. E.ON ČR se stanoví ve výši ve výši 700 Kč/m 2
(schváleno jednomyslně)
- výši ocenění věcného břemene pro E.ON ČR – umístění kabelového vedení NN a pojistkové skříně

v rámci stavby Zbýšov, Na Drahách 66, úprava přípojky NN, na pozemku města parc. č. 2842/1
v k. ú. Zbýšov u Oslavan – cena činí 1 000 Kč + DPH – schváleno jednomyslně
- jednomyslně Smlouvu č. 1040005302/021 s E.ON ČR o zřízení věcného břemene na parc. č.
1547/1, 1909/2, 1579/8, 1500/3, 1458/18, 1537/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – uložení kabelového
vedení při rekonstrukci vedení NN Majrov; jednorázová platba ve výši 1 740 Kč + DPH
- prodej a prodejní cenu parcely č. 1510/12 o výměře 13 m 2 a části parc. č. PK 1076 o výměře 7 m2
na Majrově v k. ú. Zbýšov u Oslavan, kupující manželé Š., Zbýšov, cena 300 Kč/m2 schváleno
jednomyslně
- jednomyslně záměr prodeje části pozemku v majetku města parc. č. 329 o výměře cca 120 m2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan (na Sportovní ulici)
rozhodlo
- prodejní cenu parc. č. 314/3 o výměře 162 m2 (Školní ulice) v k. ú. Zbýšov u Oslavan stanovit
dodatečně na základě odborného odhadu znalce
- záměr prodeje parcel na Malém díle (žadatelé o odkoupení V. a R. I.) posoudit
po místním šetření
Výsledek hlasování uveden jednotlivě
Usnesení č. 7/4/2015/ZM bylo schváleno
8. Různé
Značný časový prostor a obsáhlou diskusi zabrala problematika záměru výstavby soukromých majitelů
pozemků v prostoru U mašinky na hranici katastru města s Padochovem. Jeden z majitelů, pan I. Š.,
kontaktoval již před časem osobně členy rady města, na zasedání ZM oslovil jak písemnou formou,
tak i osobním vystoupením členy zastupitelstva. Uvedl, že pozemky u silnice III. třídy zakoupil jako
parcely pro výstavbu a hodlá na nich realizovat IBV. Ing. arch. Hladík rekapitulovat postup zpracování
ÚP města, kdy v počáteční fázi prací – v průzkumech a rozborech, byla stabilizovaná obytná plocha
v dané lokalitě chybně zakreslena zhruba ve 3x větším rozsahu, než odpovídá reálné situaci.
Schválený ÚP sice umožňuje výstavbu, lokalita je možnou plochou k zástavbě, ovšem bez přípojek
vody, kanalizace, bez dopravního napojení, odtržená od infrastruktury města. Problémem je i připojení
k síti EON. ČR. To všechno komplikuje situaci jak majiteli pozemků, tak městu. Obě strany
argumentovaly – pan Š. m. j. tím, že již vynaložil značnou energii, čas a finanční prostředky na
vyřizování záležitostí, spojených s přípravou stavby, je rozhodnut se z tohoto důvodu bránit a hájit
svůj osobní zájem, pokračuje v projednávání stavby a je ochoten respektovat podmínky pro II.
ochranné pásmo vodního zdroje, představitelé města mají zodpovědnost za jeho chod a povinnost hájit
veřejný zájem a v tomto případě se cítí být město záměrem stavby ohroženo, zejména co se týče
vodních zdrojů pro téměř 5 000 občanů SVaK Zbýšov – Zakřany. Ing. Nekuža vyjádřil výhrady
k postupu prací a z pozice vedoucího Vodárny Zbýšov také k vodohospodářskému vrtu, resp. k vrtané
studni v zájmovém území SVaK – vrty se mohou vzájemně ohrožovat jak v kvalitě vody, tak i ve
vydatnosti. Jedná se o plochu parcely o výměře cca 1 100 m2, někteří zastupitelé města (Bc. Nedvěd,
D. Chatrný) navrhnuli výměnu parcely za pozemek v jiné lokalitě. Pan starosta uvedl, že takovou
parcelu nemá město k dispozici, muselo by jednat se soukromými vlastníky. Pan Š. je ochoten výměnu
akceptovat, ovšem pokud by proběhla okamžitě. Prodej pozemku je pro něho nepřijatelný. Za druhého
majitele pana Rozsiczku není zmocněn jednat.
ZM rozhodlo přizvat na květnové zasedání Ing. Vladimíra Ryšku a Ing. Bc. Leoše Horáka, zástupce
státní správy MěÚ Zbýšov a MěÚ Rosice pro vyslechnutí stanovisek povolujících orgánů a nahlédnout
do projektové dokumentace stavby. Pan Š. je ochoten počkat na výsledek jednání ZM.
Projednání žádostí o dotace: v souladu s ust. zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
projednalo ZM žádosti MO Junáku, střediska Zbýšov, o individuální dotaci na činnost organizace
v roce 2015 – požadavek činil 50 tis. Kč, pro schválení výše dotace požaduje ZM od Junáku
předložení podrobnější informace o činnosti a seznam členů organizace. Další jeho žádost se týkala
poskytnutí dotace na organizační výdaje spojené se zajištěním hodů ve Zbýšově 28. a 29. srpna 2015 –
požadováno rovněž 50 tis. Kč. Po rozsáhlé diskusi, kdy členové ZM (MUDr. Ševčík, Mgr. Sovová,
Martin Všetečka, JUDr. Chmelíček, Ivan Izsóf, Martina Švancarová) vyjadřovali na základě osobních
zkušeností jak ze svých jiných rodných obcí, tak ze Zbýšova, názory na organizaci akce tohoto typu,

tak obavy z její neúspěšnosti ve Zbýšově a posuzovali podíl obce na úhradě výdajů, byla počtem 9
hlasů schválena dotace ve výši 10 tis. Kč, 1 hlas proti, 5 členů ZM se zdrželo hlasování. Protinávrh
Ludmily Radilové na částku dotace 25 000 Kč byl schválen jedním hlasem. Paní Radilová v diskusi
ocenila zájem a počáteční nadšení organizátorů (p. B., p. Č.). Momentální stav příprav není znám.
Bylo vyhověno žádosti o dotaci na oplocení a rozšíření dětského hřiště ve čtvrti Anenské –
požadovaná částka na materiál ve výši 50 tis. Kč bude z prostředků města pokryta v rozsahu 25 tis. Kč
– schváleno jednomyslně.
V závěru zasedání ZM upozornila tajemnice MěÚ přítomné členy ZM, že na základě výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je město povinno v nejbližším výplatním termínu srazit
členům ZM neoprávněně vyplacenou část odměny za výkon funkce za období od ustavujícího
zasedání ZM dne 5. 11. 2014 do dne konání ZM, na kterém byla výše odměn schválena, t. j. 24. 11.
2014. Jedná se o částku cca 400 Kč.
ZM schválilo v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, úpravu odměn za výkon funkce členům ZM s platností od
1. 5. 2015 dle přílohy č. 1 a to v maximální výši kumulativně. O 3,5 % se zvyšuje i odměna
místostarosty, která je stanovena absolutní částkou.
Dále pozvala tajemnice přítomné na besedu o drogách ve Zbýšově ve středu dne 6. května v 17 hodin
v MKC, jejíž konání inicioval Mgr. Ondřej Ipser, koordinátor týmu pro mládež Brno-venkov, projekt
"Na správnou cestu!", Probační a mediační služba Brno, vzhledem k aktuální situaci v ohrožení dětí a
mladistvých touto závislostí ve městě.
Martina Švancarová upozornila na chybějící označení kina Horník, doporučila doplnění místního
informačního systému o směrovky k městské knihovně a MKC a pozvala na pěveckou soutěž
Superkos, která se koná v neděli 3. 5. v kině.
Bc. Josef Nedvěd zajistil zpracování nabídky firmy MITRIA Brno na místní kamerový systém, kterou
poskytl členům ZM a požádal o umístění dvou popelnic na místní hřbitov pro ukládání skla a kalíšků
od vyhořelých svíček.
Na dotaz k termínu svozu bioodpadu pan starosta informoval, že tento bude zajištěn v pátek 1. 5.,
přestože je státní svátek.
Pan Ivan Izsóf znovu upozornil na černou skládku za Šikotexem a vyjádřil se k parkování návštěvníků
koupaliště. Navrhl zprovoznění druhé pokladny, navazující na škvárové hřiště. Myslí si, že důvodem,
proč návštěvníci parkují v zákazech, je obtěžující vzdálenost od parkoviště k pokladně – k návrhu na
zajištění parkování na odstavné škvárové ploše pod stadionem bylo vysvětleno, že opakované pokusy
směrovat do tohoto prostoru auta se nesetkaly s pochopením řidičů, neboť mají obavy z vykradení či
poškození automobilu.
Starosta informoval o výhodném zhodnocení akcií České spořitelny za rok 2014, které by ve formě
dividend měly městu přinést částku přes 200 000 Kč.
Dále informoval o jednání Mikroregionu Kahan, jehož čtrnáctým členem se stala Obec Neslovice.
Na zasedání KTS Ekologie Zastávka, s. r. o., navrhnul člen představenstva Ing. Vitula, zastupující
město Židlochovice, zavedení ISNO v pilotních obcích, kde zajišťuje svoz odpadu KTS Ekologie.
Projekt předpokládá m. j. zřízení uživatelských odpadových účtů domácností, rozšíření počtu
odpadových nádob pro domácnosti pro třídění odpadů – výsledkem by mělo být snížení nákladů na
odpadové hospodářství v obcích.
Mimo jiné i z důvodu, aby mohla být finančním odborem zodpovědně připravena k projednání DRO
bylo v ZM schváleno posunutí termínu jednání RM i ZM a to na 11. 5., resp. 25. 5. Členové ZM vzali
tuto informaci na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- v záležitosti plánovaného záměru výstavby objektů soukromých vlastníků pozemků v lokalitě
U mašinky přizvat na zasedání ZM dne 25. 5. Ing. Ryšku (vedoucího SÚ Zbýšov) a Ing. Bc. Leoše
Horáka (OŽP MěÚRosice)k vyslechnutí stanovisek správních orgánů
projednalo
- žádosti o dotace v souladu s ust. zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

- MO Junáku, střediska Zbýšov, o individuální dotaci na činnost organizace v roce 2015 –
požadavek činil 50 tis. Kč, ZM požaduje předložení informace o činnosti a seznamu členů MO
- MO Junáku o poskytnutí individuální dotace na organizační výdaje spojené se zajištěním hodů
ve Zbýšově 28. a 29. srpna 2015 - počtem 9 hlasů schválena dotace ve výši 10 tis. Kč, 1 hlas proti,
5 členů ZM se zdrželo hlasování
- žádost o dotaci na oplocení a rozšíření dětského hřiště ve čtvrti Anenské ve výši 50 tis. Kč bude
z prostředků města pokryta v rozsahu 25 tis. Kč – schváleno jednomyslně
- v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů, jednomyslně úpravu odměn za výkon funkce členům ZM s platností
od 1. 5. 2015 dle přílohy č. 1 a to v maximální výši kumulativně; o 3,5 % se zvyšuje i odměna
místostarosty
vzalo na vědomí
- upozornění tajemnice MěÚ na povinnost města v nejbližším výplatním termínu srazit členům ZM
neoprávněně vyplacenou část odměny za výkon funkce za období od ustavujícího zasedání ZM dne
5. 11. 2014 do dne konání ZM, na kterém byla výše odměn schválena, t. j. 24. 11. 2014
- pozvání tajemnice na besedu o drogách ve Zbýšově ve středu dne 6. května v 17 hodin v MKC, jejíž
konání inicioval Mgr. Ondřej Ipser, koordinátor týmu pro mládež Brno-venkov, PaMS Brno
- upozornění Martiny Švancarové na chybějící označení kina Horník, její požadavek na doplnění
místního informačního systému o směrovky k městské knihovně a MKC a pozvání na pěveckou
soutěž Superkos, která se koná v neděli 3. 5. v kině
- informaci Bc. Josefa Nedvěda o zajištění nabídky firmy MITRIA Brno na místní kamerový
systém a jeho požadavek na umístění dvou popelnic ke vstupu na místní hřbitov
- informaci k termínu svozu bioodpadu dne 1. 5.
- opakované upozornění Ivana Izsófa na černou skládku za Šikotexem a jeho návrh, aby
parkování návštěvníků koupaliště bylo zajištěno na odstavné škvárové ploše pod stadionem –
opakované pokusy směrovat do tohoto prostoru auta se nesetkaly s pochopením řidičů kvůli
obavám z vykradení či poškození automobilů
- informaci starosty o zhodnocení akcií České spořitelny za rok 2014, které by ve formě dividend
měly městu přinést částku přes 200 000 Kč
- informaci starosty o jednání Mikroregionu Kahan - čtrnáctým členem DSO se stala Obec
Neslovice
- informaci starosty o návrhu člena představenstva KTS Ekologie Zastávka, s. r. o., Ing. Vituly,
zástupce města Židlochovic, na zavedení ISNO v pilotních obcích, kde zajišťuje svoz odpadu KTS
Ekologie - projekt předpokládá m. j. zřízení uživatelských odpadových účtů domácností, rozšíření
počtu odpadových nádob pro domácnosti pro třídění odpadů – výsledkem by mělo být snížení
nákladů na odpadové hospodářství v obcích
- změnu termínu konání schůze RM na 11. 5. a zasedání ZM na 25. 5. 2015
Výsledek hlasování uveden jednotlivě
Usnesení č. 8/4/2015/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 20,50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 06.05.2015
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Vratislav Široký
starosta

