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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 26.10.2015 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 a řídil starosta pan Vratislav Široký. Přivítal členy ZM i
hosty, konstatoval, že informace o konání 9. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského
úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 14.10.2015.
Jednání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Bc. Josef Nedvěd a Mgr. Martin Leikep,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 8. zasedání ZM byl schválen jednomyslně bez připomínek.
V úvodu zasedání upozornil starosta přítomné, že je pořizován zvukový záznam jednání pro potřeby
zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 9/2015 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Bc. Josefa Nedvěda
a Mgr. Martina Leikepa, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
- zápis z 8/2015 zasedání ZM
vzalo na vědomí
- informaci o pořizování zvukového záznamu jednání
Výsledek hlasování pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1/9/2015/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
s c h v á l i l o následující program 9. zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z 8. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 21.09.2015
4. Informace o jednání RM dne 12.10.2015
5. Hospodaření města za leden až září 2015, stavy účtů k 30. 9. 2015,
projednání a schválení RO č. 6/2015
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Hospodaření s majetkem města
8. Různé, závěr
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/9/2015/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 21.09.2015
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Zbýšova bude dodavatelem veřejné zakázky malého
rozsahu Oprava místní komunikace Havířská p. Miloš Soukup, Zbýšov; cena dodávky 2 943 202 Kč +

DPH. Termín realizace se z důvodů na straně Telecom, a. s. (nutné přeložení telekomunikačních
kabelů) odkládá na jaro příštího roku.
O schválení dílčí změny č. II Územního plánu města Zbýšova, která pokrývá aktuální urgentní
požadavky, nutné pro další záměry města, byly informovány příslušné instituce a bude podkladem pro
vyřizování investičních plánů.
V souladu s usnesením ZM byly uzavřeny smlouvy na prodej části parcely v majetku města č. 329
v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře cca 120 m2, prodejní cena 150 Kč/m2, na prodej části parc. č. 2800
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, čtvrť Anenská, o výměře 200 m2, za cenu 50 Kč/m2, prodej parcely č. 314/3
v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 126 m2 za cenu 25 200 Kč a parc. č. 314/6 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře 36 m2 za cenu 7 200 Kč.
Město Zbýšov připravilo k podpisu smlouvu s firmou ROSMONT, s. r. o., Zahradnická 223/6, Brno,
na prodej části parcely města č. 1488/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 896 m2 - prodávající Město
Zbýšov a kupující firma ROSMONT, za odhadní jednotkovou cenu 500 Kč/m2 a 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, prodávající firma ROSMONT s. r. o. Brno,
kupující Město Zbýšov za celkovou částku 448 000 Kč. Přes dodatečné výhrady pana R. R. trvá ZM
na výši stanovených cen.
Od 29. 9. do 15. 10. byl zveřejněn záměr prodeje pozemku města PK 1758/2 o výměře 33 m2 na
Dolině, k. ú. Zbýšov u Oslavan.
V souladu s usnesením 9/8/2015/ZM byla uzavřena
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene mezi budoucím oprávněným I.
Š., Brno a budoucím povinným Městem Zbýšovem, pro uložení kanalizačního potrubí z domovní
ČOV na parcele č. 2513 k. ú. Zbýšov u Oslavan na pozemky obce parc. č. 2549 a 2551 v celkové
délce 36,28 bm; jednorázová náhrada 2 510 Kč + DPH
- Smlouva o smlouvě budoucí mezi budoucím oprávněným V. I., Zbýšov a budoucím povinným
Městem Zbýšovem pro uložení vodovodní přípojky v délce 68,2 bm pro novostavbu RD na pozemky
v majetku obce parc. č. 1618/1, 1046/2, 1047/3, 1128/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan; jednorázová
náhrada 6 900 Kč + DPH
- Smlouva o smlouvě budoucí mezi E.ON ČR a Městem Zbýšovem o zřízení věcného břemene
č. 1030014626/004 – uložení kabelového vedení NN a skříně pro novostavbu RD na parc. č. 962/8
a 962/9 na pozemky města parc. č. PK 2843 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, celková délka
břemene 29 bm, výše jednorázové náhrady 3 000 Kč + DPH
- Smlouva o smlouvě budoucí mezi budoucími oprávněnými manžely S., Zbýšov a budoucím
povinným Městem Zbýšovem o zřízení věcného břemene uložení kanalizačního potrubí pro přípojku
novostavby RD na parcelách v majetku města č. 965/1 a 989 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v celkové
délce 13 m; jednorázová náhrada 1 000 Kč + DPH.
Na základě pověření ZM vede starosta města jednání se soukromými majiteli pozemků potřebných pro
vybudování rybníka na hranicích katastrů Zbýšova u Oslavan a Padochova a u sběrného dvora na
Majrově.
MUDr. František Ševčík, místostarosta města, zastupoval Město Zbýšov na valné hromadě
Honebního společenstva Zbýšov dne 6. 10; výsledkem jednání bylo zvolení nového vedení HS.
Schválená dotace ve výši 100 tis. Kč Fotbalovému klubu Kahan Zastávka na činnost mládežnických
fotbalových mužstev se zastoupením hráčů ze Zbýšova a jejich účast v soutěžích v roce 2015 byla na
základě uzavřené smlouvy s uvedenou organizací poskytnuta. Smlouva o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města Zbýšova bude zveřejněna na webových stránkách města 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.
O schválení spolufinancování a podpory poskytování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice
ZM byl písemně informován MěÚ Rosice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 8/2015 zasedání ZM konaného dne 21.09.2015
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/9/2015/ZM bylo schváleno

4. Informace o jednání RM dne 12.10.2015
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 11. schůze RM
07.09.2015, informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30.09.2015, o
plnění rozpočtu města za leden až září 2015 a doporučila ZM ke schválení RO č. 6/2015.
Usnesením č. 4/12/2015/RM vzala RM na vědomí informaci starosty o výsledku konkurzního řízení
na obsazení funkce ředitelky MŠ Zbýšov a jmenovala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Mgr. Lenku Kotačkovou na pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Mateřská škola Zbýšov, okres Brno-venkov, s účinností od 01.11.2015.
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci starosty o připravovaných a probíhajících investičních
akcích města.
Na základě schváleného záměru pronájmu garáže Na Láně, přiléhající k bytovému domu č. p. 372, k.
ú. Zbýšov u Oslavan, rozhodla rada města o pronájmu tohoto nebytového prostoru dvěma žadatelům paní S. Š. a M. P., oba Zbýšov, s platností od 1. 11. 2015 za cenu 500 Kč/měsíc/stání.
Rada schválila pronájem pozemků v majetku města:
- části pozemku parc. č. 786/1 o výměře 112 m2 (zahrada ve čtvrti Sička), k. ú. Zbýšov u Oslavan,
panu Z. W., Ivančice, za cenu 5 Kč/m2/rok
- části pozemku parc. č. 481 o výměře 100 m2 (zahrada ve čtvrti Padělky), k. ú. Zbýšov u Oslavan,
panu P. P., Zbýšov.
Usnesením č. 6/12/2015/RM Rada města Zbýšova vzala na vědomí doručenou žádost o pronájem
obecního bytu a rozhodla o změně uživatele obecního bytu na ul. J. A. Komenského 413.
Usnesením č. 7/12/2015/RM rozhodla RM o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč Pobočnému spolku
zdravotně postižených Brněnska ve Zbýšově na činnost ve 2. pololetí 2015, zamítla
- žádost Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích o podporu projektu Rozvoj dobrovolnické služby
v Nemocnici Ivančice
- žádost Centra české historie, o. p. s. Praha o spolupráci na realizaci pamětní desky na
Masarykově nádraží v Praze Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům,
vyhnaným v roce 1938 z pohraničí
Rada města Zbýšova schválila program 9. zasedání ZM dne 26. 10. 2015
V bodě 9. Různé vzala rada města na vědomí
- informaci starosty o zajištění možnosti třídění odpadů občanům přímo v domácnostech a to
formou dalších popelnic, příp. barevných pytlů na jednotlivé komodity odpadu
a o hromadném přiobjednání dalších popelnic na bioodpad a kompostéry
- projektový záměr Mikroregion Kahan a jeho možný rozvoj
- informaci místostarosty města MUDr. Ševčíka, který zastupoval obec jako vlastníka části
pozemků honitby na VH Honebního společenstva Zbýšov dne 7. 10., o průběhu jednání
a personálních změnách ve vedení HS
- Výroční zprávu o činnosti Základní školy Zbýšov, p. o., za školní rok 2014-2015
- zápis z jednání školské rady
- rozvrh Městského kulturního centra na školní rok 2015/2016
- informaci o ředitelském volnu ZŠ Zbýšov dne 16. 11
- informaci MŠ Zbýšov o zrušení provozu detašovaného pracoviště na Masarykově ul. 188
ve dnech podzimních prázdnin 29. a 30. 10.
schválila
- uspořádání akcí Základní umělecké školy Oslavany v prostorách kina Horník a MKC Zbýšov
v 1. pololetí 2016
- na základě návrhu vedení ZŠ Zbýšov a školní družiny zvýšení příspěvku za dítě, navštěvující
školní družinu, ze 100 Kč na 200 Kč/měsíčně

- na základě žádosti Dětského domova Plumlov, Balkán 333, osvobození nezl. P. M.,
r. nar. 1999 a nezl. E. M., r. nar. 2003, od úhrady místního poplatku za likvidaci PDO
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 12. schůze RM 12.10.2015
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/9/2015/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až září 2015, stavy účtů k 30. 9. 2015,
projednání a schválení RO č. 6/2015
Z písemných podkladů FO vyplývá, že na účtech města byl ke konci měsíce září 2015 stav
18 512 654,52 Kč.
Dle přehledu plnění jednotlivých paragrafů rozpočtu města na letošní rok jsou předpokládané příjmy
ve výši 55 050 tis. Kč naplněny za leden až září na 84,1 % (46 294 tis. Kč), plánované výdaje ve výši
64 050 tis. Kč jsou čerpány na 69,5 % (44 501 tis. Kč). Za devět měsíců letošního roku obdrželo město
na daních, poplatcích a dotacích 35 097 tis. Kč, což je 83,6 % plánovaného ročního objemu. Místo
plánovaného deficitu vykazuje rozpočet města za tři čtvrtletí roku 2015 přebytek ve výši 1 793 tis. Kč.
Pan starosta přednesl návrh RO č. 6/2015, které doporučila rada města zastupitelstvu ke schválení:
zvýšení příjmů o 557 tis. Kč, z toho dotace ZŠ 321 tis. Kč, dotace ÚP 66 tis. Kč, dotace na opravu
Simson 150 tis. Kč, dotace 20 tis. Kč SDH Zbýšov
navýšení výdajů celkem 2 291 tis. Kč, z toho § 3612 Bytové hospodářství + 1 mil. Kč (přeplatky,
zálohy za energie), § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce – stadion + 100 tis. Kč, § 3722 Sběr
a svoz komunálního odpadu + 600 tis. Kč – náklady na likvidaci bioodpadu, ZŠ + 321 tis. Kč, Simson
+ 250 tis. Kč, SDH + 20 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30.09.2015, který činí
18 512 654,52 Kč a o plnění rozpočtu města za tři čtvrtletí roku 2015
projednalo a schválilo
- RO č. 6/2015
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 1 (L. Radilová)
Usnesení č. 5/9/2015/ZM bylo schváleno
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Fotodokumentaci probíhajících investičních akcí prezentoval prostřednictvím videoprojekce Ing.
Jakub Dobšík, což členové ZM velice ocenili.
V současné době se dokončuje realizace opravy povrchu Sokolského hřiště, problémy jsou
s mantinely, které nebyly součástí smlouvy o dílo, dořešit je třeba detaily provozu sportoviště
(provozní řád, poplatky, dohled). V rámci hrubé stavby požární zbrojnice byla smontována ocelová
konstrukce garáží, pokračují práce na akci Zbýšov, Anenská čtvrť – Oprava místní komunikace
1. etapa a opravy uvolněných obecních bytů.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců se provádí oprava přístupového chodníku před OD BYDO.
Stávající šířka chodníku 6 m byla zredukována na 2,4 m, zbytek tvoří zeleň a odpočivný prostor.
Záměr ještě v tomto roce provést opravu komunikace na Havířské ulici – o dodavateli této veřejné
zakázky malého rozsahu, firmě M. Soukup Zbýšov, rozhodlo ZM na svém zasedání dne 21. září – se
bohužel již nepodaří zrealizovat (důvodem je vyvolaná investice – nutná přeložka kabelových sítí,
kterou zajistí Telecom, a. s.).
Administrativně se připravuje akce Kanalizace ve čtvrti Padělky a zjišťují se možnosti financování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích města

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/9/2015/ZM bylo schváleno
7. Hospodaření s majetkem města
Záměry nakládání s majetkem města byly rovněž představeny formou videoprojekce. Tento způsob
vizualizace zvýšil přehled a názornost a usnadnil rozhodování členů ZM v majetkových záležitostech.
Pro vyřešení problémů s přístupovou komunikací i výškovými rozdíly v rámci výstavby rodinného
domu manž. I. na Dolině byl dne 21. 9. jednomyslně schválen záměr prodeje pozemku PK 1758/2 o
výměře 33 m2 na Dolině, k. ú. Zbýšov u Oslavan. Následně bude odkoupena část dotčených pozemků
od zúčastněné strany. Na dnešním zasedání schválili členové ZM prodej uvedeného pozemku o
výměře 33 m2 panu V. I., Zbýšov, za jednotkovou cenu 200 Kč/m2. Za stejnou jednotkovou cenu
odprodá majitel R. I. městu Zbýšovu kvůli zarovnání pozemku parc. č. 1129/4 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan o výměře 6 m2. Kvůli minimálnímu rozsahu prodávané a odkupované parcely nebyl zadáván
odborný odhad ceny. Její výše byla stanovena s ohledem na směnu pozemků a obtížně řešitelnou
situaci na staveništi. Hlasování 11 pro, 2 se hlasování zdrželi (MUDr. Ševčík a M. Všetečka), 0 proti.
ZM rozhodovalo o obecních pozemcích na Majrově, přiléhajících k rodinným domům v řadové
zástavbě na Majrově, příp. částečně oplocených či zastavěných a schválilo
záměr prodeje parcel v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové výměře 102 m2, z toho parc. č. 1506/8 o
výměře 69 m2, parc. č. 1506/15 – 13 m2, 1506/18 – 1 m2, 1511/64 – 19 m2, dále pozemků parc. č.
1510/1 – 40 m2, 1511/66 - 25 m2, 1511/65 - 37 m2, 1506/19 – 20 m2, 1510/21 – 20 m2
Záměr prodeje uvedených parcel na Majrově byl schválen jednomyslně. Bylo rozhodnuto, že
směrodatným pro určení prodejní ceny bude odborný odhad parc. č. 1506/8.
ZM schválilo jednomyslně záměr prodeje obecní parcely č. 1598/152 o výměře 9 m2, pozemek
zastavěný garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.
ZM schválilo záměr prodeje částí parcel č. 1488/1, 1489, 1490 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (plocha
vymezená v ÚP města pro dopravní infrastrukturu u areálu Metaldyne na Majrově) o celkové výměře
2 450 m2 k využití pro několik podnikatelských záměrů.
Věcná břemena
ZM projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí mezi budoucím oprávněným Městem Zbýšovem, Zbýšov,
Masarykova 248 a budoucím povinným Obcí Zakřany, Zakřany 7, pro uložení kanalizačního potrubí
DN 300 mm v délce 25 bm na parc. č. 1569 v k. ú. Zakřany pro připojení nemovitosti ve čtvrti
Padělky č. p. 590 – schválená jednorázová úhrada ve výši 100 Kč/bm + DPH – jednomyslně.
Smlouvu o smlouvě budoucí mezi E.ON ČR a Městem Zbýšovem o zřízení věcného břemene
č. 1030025974/001 – uložení kabelového vedení NN a skříně pro novostavbu RD na pozemky města
parc. č. 1047/3, 1128/2, 1129/2, 1618/1 a PK 1758 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, celková délka břemene
90,46 bm, výše jednorázové náhrady 9 500 Kč + DPH – schváleno jednomyslně.
Smlouvu o smlouvě budoucí mezi budoucím oprávněným Městem Zbýšovem a budoucím povinným
PAMIR, s. r. o. Zbýšov, čtvrť Padělky 381, pro uložení kanalizační přípojky v délce 12 bm na
pozemek parc. č. 527/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan; jednorázová náhrada 100 Kč/bm + DPH.
Pro přípravu 2. etapy akce Kanalizace Zbýšov, čtvrť Anenská, Smlouvu o smlouvě budoucí pro
uložení kanalizačního potrubí v délce 30 bm na pozemek parc. č. 1293/9 v k. ú. Zbýšov u Oslavan;
jednorázová úplata 6 500 Kč + DPH.
ZM se opět zabývalo řešením stavu objektů U Mašinky. Hlasováním bylo jednomyslně rozhodnuto
o demolici nemovitosti č. p. 76 a přiléhajících budov. Prvotně bude i z bezpečnostních důvodů
odhlášen elektroměr.
ZM souhlasí se zadáním zpracování studie zřízení rybníka s dočišťovací a zadržovací funkcí
v blízkosti katastru Padochova.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo

- prodej pozemku PK 1758/2 o výměře 33 m2 na Dolině, k. ú. Zbýšov u Oslavan, V. I., Zbýšov, za
jednotkovou cenu 200 Kč/m2; za stejnou jednotkovou cenu odprodá majitel R. I. městu Zbýšovu
pozemek parc. č. 1129/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 6 m2- hlasování 11 pro, 2 se hlasování
zdrželi (MUDr. Ševčík a M. Všetečka), 0 proti
- záměr prodeje obecních pozemků na Majrově, přiléhajících k rodinným domům v řadové zástavbě
příp. částečně oplocených či zastavěných a schválilo jednomyslně
záměr prodeje parcel v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové výměře 102 m2, z toho parc. č. 1506/8
o výměře 69 m2, parc. č. 1506/15 – 13 m2, 1506/18 – 1 m2, 1511/64 – 19 m2, dále pozemků parc. č.
1510/1 – 40 m2, 1511/66 - 25 m2, 1511/65 - 37 m2, 1506/19 – 20 m2, 1510/21 – 20 m2; směrodatným
pro určení prodejní ceny bude odborný odhad parc. č. 1506/8
- jednomyslně záměr prodeje obecní parcely č. 1598/152 o výměře 9 m2, pozemek zastavěný garáží
ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan
- záměr prodeje částí parcel č. 1488/1, 1489, 1490 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (plocha vymezená v ÚP
města pro dopravní infrastrukturu u areálu Metaldyne na Majrově) o celkové výměře 2 450 m2
k využití pro několik podnikatelských subjektů - jednomyslně
- Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Městem Zbýšovem a Obcí Zakřany pro uložení kanalizačního
potrubí DN 300 mm v délce 25 bm na parc. č. 1569 v k. ú. Zakřany pro připojení nemovitosti ve
čtvrti Padělky a výši jednorázové úhrady 100 Kč/bm + DPH – jednomyslně
- Smlouvu o smlouvě budoucí mezi E.ON ČR a Městem Zbýšovem o zřízení věcného břemene
č. 1030025974/001 – uložení kabelového vedení NN a skříně pro novostavbu RD na pozemky
města parc. č. 1047/3, 1128/2, 1129/2, 1618/1 a PK 1758 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, celková délka
břemene 90,46 bm, výše jednorázové náhrady 9 500 Kč + DPH – schváleno jednomyslně
- jednomyslně Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Městem Zbýšovem a PAMIR, s. r. o. Zbýšov, pro
uložení kanalizační přípojky v délce 12 bm na pozemek parc. č. 527/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan;
jednorázová náhrada 100 Kč/bm + DPH
- Smlouvu o smlouvě budoucí pro uložení kanalizačního potrubí v délce 30 bm na pozemek parc. č.
1293/9 v k. ú. Zbýšov u Oslavan; jednorázová úplata 6 500 Kč + DPH – jednomyslněr
rozhodlo
- jednomyslně o demolici nemovitosti u Mašinky č. p. 76, k. ú. Zbýšov u Oslavan a přiléhajících
budov
schválilo
- jednomyslně zadání zpracování studie zřízení rybníka s dočišťovací a zadržovací funkcí
v blízkosti katastru Padochova
Výsledek hlasování uveden jednotlivě
Usnesení č. 7/9/2015/ZM bylo schváleno
8. Různé
Starosta informoval o termínu plánovaného přezkoumání hospodaření města Zbýšova kontrolní
skupinou Krajského úřadu Jihomoravského kraje za část roku 2015, které se uskuteční ve dnech
9. a 10. 11.
Během informací o jednání rady města se členové ZM (Bc. Nedvěd) vyjadřovali k záměru třídění
odpadu v domácnostech a s tím spojenému možnému nárůstu nádob na odpad. Sjednotili se v názoru,
že ve většině domácností není prostor 4 nádoby uložit. Řešením je využití barevných pytlů.
V závěru roku budou zasedat orgány SVaK Zbýšov – Zakřany a to představenstvo dne 16. 11., valná
hromada DSO dne 7. 12. Členové ZM obdrží pozvánky na jednání, na jehož programu bude m. j.
schválení rozpočtu svazku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o termínu plánovaného přezkoumání hospodaření města Zbýšova kontrolní
skupinou Krajského úřadu Jihomoravského kraje za část roku 2015 ve dnech 9. a 10. 11.
- informaci starosty o termínech zasedání orgánů SVaK Zbýšov – Zakřany a to představenstva dne
16. 11., valné hromady DSO dne 7. 12.
- informaci starosty k záměru třídění odpadů v domácnostech a možnostech jejich skladování
Výsledek hlasování pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/9/2015/ZM bylo schváleno

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 20,25 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 03.11.2015
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Vratislav Široký
starosta

