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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 7. mimořádného zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 05.08.2015 od 17,30 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 7. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu
Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 27.07.2015 a ocenil, že se členové ZM sešli
i v období dovolených v tak hojném počtu. O konání tohoto zasedání rozhodlo ZM svým usnesením
č. 6/6/2015/ZM, kterým schválilo proces výběru a schválení dodavatelů veřejných zakázek stavebních
prací akcí Úprava povrchu Sokolského hřiště, Zbýšov, Poustka - Úprava veřejných ploch a Zbýšov –
čtvrť Anenská - Oprava místní komunikace I. etapa, v období prázdnin; datum stanovila RM
v návaznosti na termíny dohotovení projektové dokumentace akcí a navazující výběrová řízení.
Jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Dalibor Chatrný, MUDr.
Veronika Kovář Matejová a Ludmila Radilová se omluvili z důvodu čerpání dovolené. Zastupitelstvo
města bylo usnášeníschopné a řídil je starosta pan Vratislav Široký. Jako ověřovatelé zápisu byli
schváleni MUDr. František Ševčík a Mgr. Martin Leikep, vyhotovením zápisu byla pověřena
tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 6. zasedání ZM byl schválen jednomyslně – z verze pro web byla vypuštěna poslední věta
druhého odstavce bodu 10., týkající se kamerového systému a firmy MITRIA.
Tato problematika stejně ještě vyvolala diskusi – pan Bc. Nedvěd a pan I. Izsóf se nezávisle na sobě,
každý z jiného důvodu, pozastavili nad tím, že uvedená firma nebyla oslovena jako možný dodavatel
systému. Pan Nedvěd kritizoval pana D. Morávka za to, že se jako člen ZM uchází o zakázku města.
Pan starosta uvedl, že nad rámec svých povinností seznámil členy ZM s informacemi o této veřejné
zakázce malého rozsahu, přičemž dle Směrnice o zadávání VZMR jde podle hodnoty díla dodávky o
zakázku kategorie II, o které rozhoduje rada města. Pan Morávek spolupracuje na této problematice
dlouhodobě a byl vyzván k předložení nabídky, která byla výhodnější než srovnatelná nabídka firmy
Elektromontáže Veverka Brno. Pan Morávek již dříve upozorňoval, že ceny se mohou i podstatně lišit
v závislosti na použitých komponentech dodávky. V současné době, kdy je známa cena dodávky, může
být konkurenční nabídka cíleně snížena. Stejně jako firma MITRIA věnovala i firma Morávek
ELEKTRO TEAM, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto, čas a svoji kapacitu přípravě akce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 7/2015 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova MUDr. Františka
Ševčíka a Mgr. Martina Leikepa, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
- upravené znění zápisu z 6/2015 zasedání ZM
vzalo na vědomí
- vysvětlení pana starosty a p. Daniela Morávka k dotazům a připomínkám p. Bc. Nedvěda, p. Ivana
Izsófa a p. M. Všetečky k problematice dodávky kamerového systému ve městě
Výsledek hlasování pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1/7/2015/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
schválen přítomnými členy ZM bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- následující program 7. zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu ze 6. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 29.06.2015
4. Informace o jednání RM dne 13.07.2015 a 22.07.2015
5. Hospodaření města za leden až červen 2015, stavy účtů k 31.07.2015
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Vyhodnocení nabídek a rozhodnutí o dodavatelích veřejných zakázek malého rozsahu
Zbýšov – Oprava povrchu Sokolského hřiště
Zbýšov, Anenská čtvrť – Oprava místní komunikace 1. etapa
Zbýšov, Poustka – Úprava veřejných ploch
8. Informace o řešení personální situace v Mateřské škole Zbýšov, p. o.
9. Různé, závěr
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/7/2015/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 29.06.2015
Personální situaci v mateřské škole řešila podle příslibu pana starosty RM dne 13. 7, užší vedení města
dne 15. 7. a mimořádná schůze RM dne 22. 7. Poděkování rodičů dětí odcházejícím učitelkám MŠ
bylo zveřejněno v Ozvěně č. 2/2015.
Od 4. 5. do 20. 5. 2015 byl zveřejněn záměr prodeje části pozemku v majetku města parc. č. 329
o výměře cca 120 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (na Sportovní ulici), v řešení je dosud prodej parc.
č. 314/3 o výměře 162 m2 (Školní ulice) v k. ú. Zbýšov u Oslavan (čeká se na odborný odhad znalce)
a záměr prodeje parcel na Malém díle (žadatelé o odkoupení V. a R. I.).
Za podmínek schválených ZM byly uzavřeny smlouvy
- na odkoupení soukromých pozemků v intravilánu města - parc. č. PK 1103 o výměře 186 m2 za cenu
50 Kč/m2 a parc. č. 1540/4 a 1542/11 o výměře 196 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan za cenu 20 Kč/m2
- Smlouva smlouvě budoucí mezi Městem Zbýšovem a E.ON ČR, s. r. o., o zřízení práva věcného
břemene č. 1040009203/001- souhlas s umístěním kabelového vedení pro výměnu přípojkové skříně
pro PAMIR Zbýšov na pozemek města parc. č. 1195/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
- Smlouva č. 9900085317/1/BVB o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene mezi Městem
Zbýšovem a RWE GaSNet, s. r. o. - souhlas s provedením stavby plynárenského zařízení
a s umístěním plynovodní přípojky pro novostavbu na parc. č. 1128/1, na pozemcích města parc.
č. 1128/2, 1047/3, 1618/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
- smlouva na odkoupení pozemků u Mašinky v soukromém vlastnictví – parcel č. 3082 – 1110 m2,
3084 – 205 m2, 3087 – 199 m2, celková výměra 1 514 m2, v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Schválený záměr prodeje části parcely města č. 1488/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 896 m2
(plocha ÚP vymezená pro dopravní infrastrukturu u areálu Metaldyne na Láně) a záměr prodeje části
parc. č. 2800 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, čtvrť Anenská, o výměře 200 m2
jsou zveřejněny na elektronických deskách města od 22. 7. do 7. 8. 2015.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030021404/002 – uložení kabelového
vedení NN a skříně na pozemky města parc. č. PK 2842/1 a PK 1437 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
v délce cca 50 bm, viz bod 9.
Jednací řád Zastupitelstva města Zbýšova včetně Dodatku č. 1 je členům ZM k dispozici v písemné
formě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
informaci o plnění úkolů z 6/2015 zasedání ZM konaného dne 29.06.

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/7/2015/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 13.07. a 22.07.2015
Rada města Zbýšova dne 13. července vzala na vědomí informaci vedoucí FO o stavu finančních
prostředků na účtech města k 30.06.2015, který činil 13 418 129,98 Kč a o plnění rozpočtu města za
leden až červen 2015 a informaci zaměstnankyň Mateřské školy Zbýšov o personální situaci a
problémech v tomto předškolním zařízení, navrhla možná řešení neudržitelné situace v MŠ a stanovila
termín jednání vedení města s ředitelkou MŠ N. Ludvovou na 15. 7.
Rada města Zbýšova byla informována o připravovaných a probíhajících investičních akcích města
a schválila jednomyslně přijetí dotace Jihomoravského kraje na rok 2015 ve výši 200 tis. Kč pro SDH
Zbýšov na opravu montážní plošiny, vzala na vědomí
- žádost o přidělení obecního bytu na Majrově 636 do užívání žadatele
- písemnou informaci o výši dluhu na nájemném a na zálohách na poskytované služby k 30. 6. 2015
- písemně projevený zájem o pronájem pozemku parc. č. 965/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o výměře 120 m2 (obecní pozemek na Malém díle, sousedící s parcelami manž. H.),
ze strany dalšího žadatele
Rada města Zbýšova schválila program zasedání ZM dne 05.08.2015
Rada města Zbýšova dne 22.07.2015
vzala na vědomí
- informaci starosty o stavu zajištění zakoupení služebního vozidla zn. DACIA LOGAN
combi 1,2; bude k odběru v září
- návrh Martina Všetečky na řešení parkování aut v ulicích u koupaliště v sezoně zavedením
povolenek k parkování pro místní občany a zvýšením kontrol parkujících strážníky MěP
- informaci starosty o řešení stížnosti občanky Zbýšova na nadměrnou hlučnost při práci
s motorovou pilou a při hudebních produkcích v penzionu PAMIR; majitel zařízení přijal
opatření k nápravě stavu
- informaci starosty o výborném výsledku kontroly HZS JmK, týkající se krizového řízení obce
- požadavek P ČR na součinnost vedení města při náboru do řad příslušníků policejního sboru
- upozorněné SVaK Ivančice na plánované opravy kanalizačního potrubí v Rosicích a s tím
související omezení silničního provozu v průtahu městem
- výsledek kontroly firmy Elektrowin, která shledala ve Zbýšově pokles počtu odevzdaných
chladniček a podprůměrnou výtěžnost u malých spotřebičů; RM navrhuje ke zlepšení stavu
zvýšení informovanosti občanů o možnostech likvidace uvedených spotřebičů
- stanovisko paní ředitelky N. Ludvové k personální situaci v Mateřské škole Zbýšov a k problémům
v tomto předškolním zařízení
- možná řešení neudržitelné situace v MŠ
a stanovila termín pro vyjádření ředitelky MŠ N. Ludvové na 24. 7.
Rada města Zbýšova potvrdila termín a program mimořádného 7. zasedání Zastupitelstva města
Zbýšova.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 7. a 8. schůze rady města 13. 7. a 22. 7. 2015
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/7/2015/ZM bylo schváleno

5. Hospodaření města za leden až červen 2015, stavy účtů k 31. 7. 2015
Z písemných podkladů FO MěÚ vyplývá, že na účtech města byl ke konci měsíce června 2015 stav
13 418 129,98 Kč, ke konci července aktuálně 14 822 224,34 Kč.
Podle informací o plnění jednotlivých paragrafů rozpočtu na letošní rok jsou předpokládané příjmy ve
výši 55 050 tis. Kč naplněny za první pololetí na 52 % (28 626 tis. Kč), plánované výdaje ve výši
64 050 tis. Kč jsou čerpány na 49,8 % (31 927 tis. Kč). Za šest měsíců letošního roku obdrželo město

na daních, poplatcích a dotacích 22 019 tis. Kč, což je 52,4 % plánovaného ročního objemu. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji dosáhl za 1. pololetí roku 2015 výše – 3 301 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.07.2015, který činí
14 822 224,34 Kč a o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2015; předpokládané příjmy ve výši
55 050 tis. Kč jsou naplněny na 52 % (28 626 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 64 050 tis. Kč jsou
čerpány na 49,8 % (31 927 tis. Kč), za šest měsíců letošního roku obdrželo město na daních,
poplatcích a dotacích 22 019 tis. Kč, což je 52,4 % plánovaného ročního objemu, rozdíl mezi
příjmy
a výdaji dosáhl za 1. pololetí roku 2015 výše – 3 301 tis. Kč
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5/7/2015/ZM bylo schváleno
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Pokračuje výstavba požární zbrojnice, byly provedeny zemní práce, firma Miloš Ryšavý s. r. o.
zpevnila betonovými piloty podloží pro základové pasy, které betonuje. Předpokládá se, že hrubá
stavba budovy by mohla být hotova do konce listopadu.
Dnešní ZM rozhodne o realizátorech akcí
Zbýšov – Oprava povrchu Sokolského hřiště
Zbýšov, Anenská čtvrť – Oprava místní komunikace 1. etapa
Zbýšov, Poustka – Úprava veřejných ploch
Pracuje se na administrativní přípravě akcí Kanalizace ve čtvrti Padělky a Úprava komunikace na
Havířské ulici, která se uskuteční po ukončení likvidačních prací na těžní věži Jindřich II, které
probíhají.
Byla vyměněna okna ve dvorním traktu ZŠ II a na stadionu, kde bylo provedeno zaizolování střechy
nad kotelnou.
Z důvodu bezpečnosti chodců bude opraven přístupový chodník před OD BYDO, budou osvětleny
přechody pro chodce na silnici III. třídy a zřízen trvalý přechod pro chodce u čtvrti Sička.
Robert Vandlík opravuje sociální zařízení v budově ZUŠ na Masarykově ulici. Jsou prováděny
nejnutnější opravy v přidělovaných nájemních bytech.
Z iniciativy provozovatelky lékárny budou upraveny vnitřní prostory a vstup do lékárny i zdravotního
střediska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/7/2015/ZM bylo schváleno
7. Vyhodnocení nabídek a rozhodnutí o dodavatelích veřejných zakázek malého rozsahu
Zbýšov – Oprava povrchu Sokolského hřiště
Jednání hodnoticí komise a otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo 15. 7. na MěÚ Zbýšov za
účasti starosty, Ing. Arch. M. Hladíka a Ing. Bc. Jakuba Dobšíka.

Nabídka č. 01

JM Demicarr, s.r.o.
Bučovická 180, Slavkov u Brna 68401

2 055 000,-

Nabídka č. 02

EKKLa.s.
Altýře 582, Kroměříž 767 01

3 400 349,-

Nabídka č. 03

Funny sport, spol. s r.o.
Pod Babou 2515, Zlín 76001

2 414 361,-

Nabídka č. 04

PROSTAVBY,a. s.
Dědina 447, Otnice 683 54

2 205 593,-

Hodnoticí komise doporučila Zastupitelstvu města Zbýšova schválit jako dodavatele stavebních prací
Zbýšov - Oprava povrchu sokolského hřiště firmu JM Demicarr, s.r.o., Bučovická 180, Slavkov u
Brna, z důvodu nejvýhodnější cenové nabídky díla.
ZM rozhodlo o dodavateli akce – firmě JM Demicarr, s. r. o., Slavkov u Brna, cena prací 2 055 000 Kč
+ DPH, zahájení stavby 8/2015, dokončení 10/2015.
Zbýšov, Anenská čtvrť – Oprava místní komunikace 1. etapa
Jednání hodnoticí komise a otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo 31. 7. na MěÚ Zbýšov.
Složení komise: starosta Vratislav Široký, místostarosta MUDr. František Ševčík,
Ing. Bc. Jakub Dobšík.
Nabídka č. 01

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o.
671 42 Vémyslice 241

2 881 073,- Kč

Nabídka č. 02

Igistav s.r.o.
Rosická 333, 664 17 Tetčice

2 914 810,- Kč

Firma M. Soukup Zbýšov se z důvodu nedostatku kapacity omluvila ze soutěže o VZ MR. Hodnotící
komise doporučila zastupitelstvu města Zbýšova schválit jako dodavatele stavby Zbýšov - Anenská
čtvrť - Oprava místní komunikace - I. etapa, firmu Miloš Ryšavý, s. r. o., 671 42 Vémyslice 241,
z důvodu nejvýhodnější cenové nabídky díla. Dvě firmy se z kapacitních důvodů omluvily.
ZM rozhodlo o dodavateli akce – firmě Miloš Ryšavý, s. r. o., 671 42 Vémyslice 241, cena prací
2 881 073 Kč + DPH
Zbýšov, Poustka – Úprava veřejných ploch
Jednání hodnoticí komise a otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo 4. 8. na MěÚ Zbýšov.
Složení komise: starosta Vratislav Široký, Bc. Josef Nedvěd, Ivan Izsóf, Martina Švancarová,
Ing. Bc. Jakub Dobšík.
Jelikož ve stanovené lhůtě nebyla předložena žádná cenová nabídka na VZ MR, (3 oslovení
dodavatelé se omluvili), hodnoticí komise rozhodla o zrušení veřejné zakázky. ZM doporučuje vypsat
nové výběrové řízení v říjnu 2015 s termínem zahájení prací 3, 4/2016. Pan Izsóf doporučuje oslovit 5
firem. V souvislosti s navazující opravou komunikace na Havířské ulici bude nutno upravit PD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o dodavateli akce Zbýšov – Oprava povrchu Sokolského hřiště – firmě JM Demicarr, s. r. o.,
Slavkov u Brna, cena prací 2 055 000 Kč + DPH
- o dodavateli akce Zbýšov, Anenská čtvrť – Oprava místní komunikace 1. etapa, kterým je
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., 671 42 Vémyslice 241, cena prací 2 881 073 Kč
+ DPH
- o zrušení veřejné zakázky Zbýšov, Poustka – Úprava veřejných ploch, jelikož ve stanovené lhůtě
nebyla předložena žádná nabídka
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č.7/7/2015/ZM bylo schváleno
8. Informace o řešení personální situace v Mateřské škole Zbýšov, p. o.
Projednávání tohoto bodu se z důvodu účasti paní ředitelky Naděždy Ludvové na zasedání ZM zčásti
přesunulo na začátek jednání zastupitelstva. Paní ředitelka rezignovala písemně dne 27. 7. na svoji
funkci k termínu 24. 8., po uvedeném datu zůstává zaměstnankyní této příspěvkové organizace. Dne
3. 8. předala klíče paní učitelce G. Melnykové - ta je radou města pověřena řízením provozu MŠ
v době nepřítomnosti paní ředitelky, která oznámila panu starostovi, že čerpá dovolenou a dočasným
vedením MŠ od 25. 8.

Paní ředitelka se na dnešní zasedání dostavila z vlastní iniciativy a bylo jí umožněno, aby podala svoje
vysvětlení k situaci v předškolním zařízení města, která podle jejího mínění není taková, aby musela
být řešena takto radikálně. K tomu členové rady města, kteří byli přítomni jednání dne 13. 7. za účasti
devíti z 12 zaměstnankyň mateřské školy uvedli, že výhrady z jejich strany byly plošné a natolik
zásadní, že situace byla vyhrocená a byl ohrožen chod MŠ po prázdninách. Pan starosta citoval ze
zápisu z jednání RM – paní ředitelka považuje zde uvedené důvody za obecné. Rada města uznává
zásluhy paní ředitelky o rozvoj MŠ a její manažerské schopnosti. S politováním však po jednáních,
kterým vedení města věnovalo hodně času, musela konstatovat, že zvažovala i organizační změnu ve
formě začlenění MŠ pod ZŠ, jelikož setrvání paní ředitelky ve funkci nebylo za dané situace
udržitelné. Problémy naznačily už zástupkyně rodičů na 6. zasedání ZM. Byly vysvětleny důvody
zveřejnění poděkování rodičů dětí odcházejícím učitelkám v Ozvěně.
Paní ředitelka vyjádřila svoje překvapení nad jednáním svých podřízených, které se obrátily na radu
města se žádostí o řešení vztahů v MŠ, aniž by před tím komunikovaly s ní. I když připustila
přepracovanost a osobní problémy, které řešila v poslední době, nemyslí si, že situace v MŠ musela
být řešena tak radikálním způsobem. Vyjádřila své výhrady i k postupu RM. Ve své obhajobě
vysvětlovala důvody odchodů jednotlivých učitelek, osvětlovala vztahy mezi podřízenými navzájem a
k ní jako vedoucí kolektivu a obracela se s dotazy na jednotlivé členy ZM, kteří mají nějakou vazbu
k MŠ (Mgr. Kotačka, Mgr. Leikep, MUDr. Ševčík).
Pan Izsóf uvedl, že po posledním zasedání ZM nepředpokládal, že by se situace mohla takto vyvinout.
Dotazoval se, zda dříve byly vůči paní ředitelce výhrady. Bylo vysvětleno, že dřív se připomínky
vztahovaly k hospodaření MŠ, personální záležitosti se kromě odchodu dvou učitelek po nástupu paní
ředitelky a jednoho případu během jejího působení ve funkci v tomto bohužel zásadním rozsahu řeší
až nyní. Paní ředitelka mu poděkovala, že jako člen ZM má zájem vyslechnout druhou stranu sporu.
Členové RM uvedli, že rada je ze zákona kompetentní a byla povinna nastalou situaci v příspěvkové
organizaci města vyřešit v zájmu 133 dětí, které od 1. září do školy nastoupí. Provedení kontroly
hospodaření MŠ je logické vzhledem ke změně v obsazení funkce ředitelky, na kterou bude vypsáno
konkurzní řízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou rezignaci ředitelky Mateřské školy Zbýšov, p. o., paní Naděždy Ludvové,
ze dne 27. 7. na funkci k termínu 24. 8. 2015; paní N. Ludvová zůstává zaměstnankyní MŠ
- osobní vysvětlení paní ředitelky, která se dostavila na zasedání ZM, k jejím postojům, rozhodnutím
a jednání na pracovišti a ve vztahu k podřízeným v průběhu jejího působení a v posledním období
- informaci vedení města a členů rady města o postupu a průběhu jednání o situaci v MŠ, která
vyústila v rozhodnutí o vypsání konkurzu na obsazení místa ředitele /ředitelky MŠ, p. o., Zbýšov
- poděkování rady města paní ředitelce za její manažerský přístup k řízení tohoto předškolního
zařízení
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/7/2015/ZM bylo schváleno

9. Různé
ZM projednalo opětovně po upřesnění s E.ON Distribuce ČR Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030021404/002 – uložení kabelového vedení NN a skříně na pozemky města
parc. č. PK 2842/1 a PK 1437 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 50 bm, jednorázová náhrada se
stanovuje ve výši 5 500 Kč + DPH za podmínky, že dodavatel prací provede nové zaasfaltování
výkopu (přípojka pro zahrádku na Dolině). ZM zároveň zrušilo svoje rozhodnutí z 6. zasedání
ZM v této věci (jednomyslně)
ZM projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – uložení
kabelového vedení NN na pozemky města v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 17 bm - připojení NN
pro garáž za Hornickým domem. Jednorázová náhrada se stanovuje ve výši 2 000 Kč + DPH.
Pan I. Izsóf zprostředkoval připomínky občanů
- pana J. K., který požaduje úplatu za užívání svého pozemku na Majrově městem – k tomu
starosta uvedl, že v této věci bylo už s majitelem nemovitosti jednáno, tehdy nepřistoupil na

podmínky města a dohoda nebyla možná. Vedení města je přístupno novému projednání věci.
- k ničení cihelny obnovené Vlastivědným spolkem RO a doporučuje oslovit občany místním rozhlase
– starosta doporučuje instalaci fotopastí, které by zachytily vandala při činu
- k přidělování obecních bytů – o problematice rozhoduje rada města a to vždy na základě písemné
žádosti žadatele, v zápise z RM se uvádí datum doručení požadavku, žádostí eviduje paní I. Kočí
K dotazu pana Izsófa na termíny uzávěrek Ozvěny uvedla Ing. Zahradníčková, že její snahou je, aby
občasník vycházel čtvrtletně a zároveň nepozbyl aktuálnost. Proto se např. uzávěrka č. 2/2015
posunula do července, aby mohl být zahrnut závěr školního roku.
K dotazu na dodatečnou možnost uplatnění části nákladů na vybudování parkoviště ve čtvrti P.
Bezruče bylo sděleno, že pokud nebyl způsob úpravy a náhrada např. za materiál projednána předem,
následné hrazení není možné. Optimální je, pokud zpevňování veřejných ploch provádí město – potom
odpovídají normám a je garantována kvalita prací.
Mgr. Leikep poděkoval za realizaci posilovny v přírodě. Cvičební prvky budou doplněny o informační
tabule s návody na použití. Z diskuse vyplynulo, že využití volné části plochy na Sportovní ulici
k dalších aktivitám by nebylo vhodné.
M. Švancarová informovala, že pro nedostatek soutěžících byl zrušen Vodní pětiboj, který se měl
konat 8. 8. na koupališti. O akci by byl zájem ze strany diváků, o aktivní účast zájem není.
Dále uvedla, že je poptávka po rozšíření volnočasových aktivit, např. cvičení, pro které ovšem chybí
prostory.
Bc. Nedvěd se dotázal, kdo je odpovědný za pořádek na místním hřbitově – konkrétně v márnici.
Starosta odpověděl, že v rámci možností zajišťuje úklid na hřbitově četa VPP, konkrétní osoby určeny
nejsou.
Starosta požádal členy ZM, aby na příštím zasedání přednesli náměty na možné využití prostoru
v majetku města U mašinky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
revokovalo
- svoje usnesení 7/6/2015/ZM ve věci věcného břemene za uložení přípojky NN pro zahrádku manž.
Slaninových (jednomyslně)
schválilo
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030021404/002 – uložení kabelového
vedení NN a skříně na pozemky města parc. č. PK 2842/1 a PK 1437 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
výší jednorázové náhrady 5 500 Kč + DPH a podmínky provedení prací (jednomyslně)
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – uložení kabelového vedení NN na
pozemky města v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 17 bm - připojení NN pro garáž za
Hornickým domem; jednorázová náhrada se stanovuje ve výši 2 000 Kč + DPH (jednomyslně)
vzalo na vědomí
připomínky pana I. Izsófa
- k užívání pozemku pana J. K. městem a zatím nevyřešenou úplatu za užívání - starosta
uvedl, že s majitelem nemovitosti je město ochotno opakovaně jednat, když dříve nedošlo
k dohodě
- k ničení cihelny obnovené Vlastivědným spolkem RO vandaly - město doporučuje instalaci
fotopastí
- k přidělování obecních bytů – o problematice rozhoduje rada města a to vždy na základě
písemné žádosti občana
- k termínům uzávěrek Ozvěny - snahou je, aby občasník vycházel čtvrtletně a zároveň nepozbyl
aktuálnost, proto se jeho vydání přizpůsobuje dění ve městě
- k možnosti dodatečného uplatnění části nákladů na vybudování parkoviště ve čtvrti P. Bezruče
bylo uvedeno, že následné uhrazení prací či materiálu bez předchozího projednání není možné
- poděkování Mgr. Leikepa za realizaci posilovny v přírodě na Sportovní ulici
- informaci M. Švancarové o zrušení akce Vodní pětiboj dne 8. 8. pro nedostatek soutěžících
a poptávce po rozšíření volnočasových aktivit, např. cvičení, pro které ovšem chybí prostory
- dotaz Bc. Nedvěda na odpovědnost za pořádek na místním hřbitově – v rámci možností zajišťuje
úklid na hřbitově četa VPP, konkrétní osoby určeny nejsou
- požadavek starosty, aby členové ZM přednesli na příštím zasedání náměty na možné využití
prostoru v majetku města U mašinky
Výsledek hlasování uveden jednotlivě

Usnesení č. 9/7/2015/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 20,20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 14.08.2015
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

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

Vratislav Široký
starosta

