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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 23.11.2015 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 10. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 11.11.2015.
Jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Martin Všetečka a Mgr. Jaroslav Kotačka,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 9. zasedání ZM byl schválen bez připomínek počtem 11 hlasů, pan I. Izsóf, který nebyl na
posledním zasedání ZM přítomen, se hlasování zdržel.
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 10/2015 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Martina Všetečku
a Mgr. Jaroslava Kotačku, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
- zápis z 9/2015 zasedání ZM
vzalo na vědomí
- informaci o pořizování zvukového záznamu jednání
Výsledek hlasování pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 1/10/2015/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 10. zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z 9. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 26.10.2015
4. Informace o jednání RM dne 09.11.2015
5. Hospodaření města za leden až říjen 2015, stavy účtů k 31.10.2015,
projednání a schválení RO č. 7/2015
6. Příprava rozpočtu města Zbýšova na rok 2016
7. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
8. Hospodaření s majetkem města
9. Různé, závěr
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/10/2015/ZM bylo schváleno

3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 26.10.2015
V souladu s přijatým usnesením ZM byla připravena smlouva na prodej pozemku PK 1758/2 o výměře
33 m2 na Dolině, k. ú. Zbýšov u Oslavan, 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.
Schválený záměr prodeje obecních pozemků na Majrově, přiléhajících k rodinným domům v řadové
zástavbě na Majrově, příp. částečně oplocených či zastavěných, nebylo možno dosud realizovat,
jelikož z důvodu nemoci odhadce není zpracován příslušný odborný odhad ceny pozemků.
ZM schválené záměry prodeje
- obecní parcely č. 1598/152 o výměře 9 m2, pozemek ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.
- 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
byly zveřejněny na úředních deskách města od 6. 11. do dne konání zasedání ZM
Byla uzavřena
- Smlouva 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 – schválená jednorázová úhrada ve výši 100 Kč/bm + DPH
- Smlouva 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
- Smlouva 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
- Smlouva 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
Plánované přezkoumání hospodaření města Zbýšova kontrolní skupinou Krajského úřadu
Jihomoravského kraje za část roku 2015 se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. 11. – více bod Různé.
Členové ZM obdrželi elektronickou cestou pozvánku na VH SVaK Zbýšov – Zakřany, která se bude
konat dne 7. 12. v restauraci penzionu PAMIR ve Zbýšově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 9/2015 zasedání ZM konaného dne 26.10.2015
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/10/2015/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 09.11.2015
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci starosty o plnění úkolů, které vyplynuly z 12. schůze
rady 12.10.2015, písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 31.10.2015 a o plnění rozpočtu města za leden až říjen 2015 a doporučila ZM ke schválení RO
č. 7/2015.
Usnesením č. 4/13/2015/RM schválila po projednání Návrh rozpočtu města Zbýšova pro rok 2016.
Na úseku hospodaření s majetkem města vzala RM na vědomí doručené žádosti o pronájem obecních
bytů a o výměnu užívaného obecního bytu za větší, rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy paní
J. B., Zbýšov, do 31.12.2016, o změně nájemní smlouvy na užívání bytu na Jiráskově ul. 515, o
umístění paní M. M. do nájemního domu pro seniory na Majrově 636 – výměna za byt na ul. J. A.
Komenského 413, o výměně bytu na Majrově 636 přiděleného paní M. P. za uvolněný byt v přízemí a
o povolení zřízení balkonu s přístřeškem u nájemního bytu S., Na Láně 53.

Dále vzala rada města na vědomí
- výpověď nájemní smlouvy na užívání pozemku parc. č. 1536 o výměře 249 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan (u koupaliště)
- výpověď nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 463 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
(pozemek ve čtvrti Padělky) a rozhodla o zveřejnění záměru jeho nového pronájmu
- informaci starosty o vyklizení bytu vel. 2 + 1 dlužnicí paní P. T. a rozhodla o jeho přidělení do
užívání rodiny paní L. M., nájemní smlouva do 31.12.2016
- informaci starosty o dohodě zájemců o koupi částí parcel č. 1488/1, 1489, 1490 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan na Majrově o celkové výměře 2 400 m2 na jejich podílech
Rada města trvá s ohledem na umístění a využitelnost parcel na Majrově a u Mašinky na původně
stanovených cenách prodeje p. R. R. 500 Kč/m2 a odkoupení jeho parcel u Mašinky městem
za 300 Kč/m2.
Rada města Zbýšova rozhodla
o poskytnutí individuální dotace
- DDM Oslavany ve výši 20 000 Kč na financování kroužků pořádaných ve Zbýšově
- Oddílu aerobiku Zbýšov ve výši 20 000 Kč na pořízení dresů, dopravné na závody a startovné
v sezoně 2015-2016
- OS Stonožka ve výši 2 000 Kč na rekondiční pobyty pro postižené děti
nevyhovět žádosti o pořízení babyboxu v nemocnici v Břeclavi
Usnesením č. 8/13/2015/RM Rada města Zbýšova schválila program 10. zasedání ZM dne 23. 11.
2015.
V bodě 9. Různé rada města vzala na vědomí návrh Bc. Josefa Nedvěda na ustavení bezpečnostně
pořádkové komise a na náplň její činnosti a pověřila Bc. Josefa Nedvěda zastupováním města Zbýšova
v poradním orgánu starosty Rosic, který bude zřízen pro organizaci a koordinování chodu nadobecní
městské policie.
Dále vzala na vědomí informaci odboru zdravotnictví KÚ JmK o povinnosti obcí zajišťovat při
organizaci akcí s větším počtem zúčastněných osob lékařskou záchrannou službu, informace
o jednání školské rady dne 21. 9., návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan, který počítá s příjmy i výdaji
ve výši 1 532 000 Kč a navrhla po zvážení celoročního působení členů RM a ZM výši odměn
funkcionářů ke schválení v ZM.
Rada města schválila s platností od 1. 11. 2015 plat ředitelce Mateřské školy Zbýšov, p. o., Mgr. Lence
Kotačkové, úpravu platu ředitele Základní školy Zbýšov, p. o., Mgr. Miroslava Vespalce
a odměnu Gabriele Melnykové za organizaci a řízení provozu MŠ Zbýšov od 1. 9. do 1. 11. 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 13. schůze RM 09.11.2015
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/10/2015/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až říjen 2015, stavy účtů k 31.10.2015,
projednání a schválení RO č. 7/2015
Z písemných podkladů FO vyplývá, že na účtech města byl ke konci měsíce října 2015 stav
12 416 774,30 Kč.
Dle přehledu plnění jednotlivých paragrafů rozpočtu města na letošní rok jsou předpokládané příjmy
ve výši 55 050 tis. Kč naplněny za leden až říjen na 91,1 % (50 162 tis. Kč), plánované výdaje ve výši
64 050 tis. Kč jsou čerpány na 85,8 % (54 949 tis. Kč). Za deset měsíců letošního roku obdrželo město
na daních, poplatcích a dotacích 38 316 tis. Kč, což je 91,2 % plánovaného ročního objemu. Z ročního
plánovaného schodku 9 mil. Kč vykazuje rozpočet města za 1-10/2015 deficit ve výši 4 787 tis. Kč.
Návrh RO č. 7/2015 zahrnuje navýšení příjmů o 846 tis. Kč (daně VHP + 300 tis. Kč, bytové
hospodářství + 500 tis. Kč, ÚP + 46 tis. Kč), výdajů rovněž o 846 tis. Kč (činnost MKC + 300 tis. Kč,
VPP + 46 tis. Kč, činnost místní správy + 500 tis. Kč).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova

vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.10.2015,
který činí 12 416 774,30 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až říjen 2015
projednalo a schválilo
- RO č. 7/2015
Výsledek hlasování: pro 11, proti 1 (I. Izsóf), zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/10/2015/ZM bylo schváleno
6. Příprava rozpočtu města Zbýšova na rok 2016
Návrh rozpočtu byl po projednání a schválení Radou města Zbýšova 9. 11. rozeslán členům ZM
elektronicky 11. 11. spolu s pozvánkou a vysvětlujícími materiály k investicím města. Starosta
upozornil, že návrh rozpočtu nezahrnuje náklady na rekonstrukci kotelny v ZŠ a příspěvek obci
Zakřanům na cyklostezku, chodník a osvětlení na Rovinách.
K požadavku Bc. Nedvěda k přesunutí prostředků, plánovaných na úpravu prostoru Poustka, do
paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod pro rekonstrukci kanalizace a následné úpravy ve
čtvrti Padělky pan starosta uvedl, že koncepce záměru akce na Padělkách se přehodnocuje.
Navrhovaná provizorní úprava zdejších vozovek by byla plýtváním prostředků, protože se zahájením
prací v této čtvrti se počítá v roce 2017. V závislosti na postupu realizace záměru zřízení regionální
městské policie bude během roku upřesněna výše výdajů v paragrafu 5311 Bezpečnost a veřejný
pořádek. Členové ZM nevznesli další dotazy, připomínky a požadavky na změny návrhu rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2016, který je připraven jako deficitní s předpokládanými
příjmy ve výši 57 135 tis. Kč, plánovanými výdaji ve výši 64 015 tis. Kč, což představuje deficit
6 880 tis. Kč, který bude pokryt z přebytku hospodaření města z minulých let
Výsledek hlasování: pro 11, proti 1 (I. Izsóf), zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/10/2015/ZM bylo schváleno
7. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Byly dokončeny opravy povrchu Sokolského hřiště, nabídka možnosti jeho využívání byla zveřejněna
místním rozhlasem.
Pokračují práce na stavbě požární zbrojnice i na akci Zbýšov, Anenská čtvrť – Oprava místní
komunikace 1. etapa a opravy uvolněných obecních bytů.
Kromě parkových úprav byla dokončena oprava přístupového chodníku před OD BYDO. Stávající
šířka chodníku 6 m byla zredukována na 2,4 m, zbytek tvoří zeleň a odpočivný prostor.
Příznivé počasí umožní ještě letos pracovat na opravě oplocení hřbitova u obřadní smuteční síně.
Další práce a akce již zahajovány nebudou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/10/2015/ZM bylo schváleno
8. Hospodaření s majetkem města
Na základě záměrů prodeje, schválených ZM dne 26. 10., byly projednány podmínky prodeje
- obecní parcely č. 1598/152 o výměře 9 m2, pozemek ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan –
kupující, O. D., Zbýšov, prodejní cena 300 Kč/m2 – schváleno jednomyslně
- 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 2 400 m2 12 pro-0 proti -0
z toho
ROSMONT s. r. o., Zahradnická 223/6, 603 00 Brno, 1 175 m2 po 500 Kč/m2,
odkoupení pozemků u Mašinky městem za jednotkovou cenu 300 Kč/m2 (potvrzeno
dřívější rozhodnutí ZM)
Z. K., Zbýšov - 805 m2 po 500 Kč/m2

I. Š., Brno, 420 m2 po 500 Kč/m2 a odkoupení pozemku od pana I. Š. parc. č. 1455 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře 401 m2 Městem Zbýšovem za stejnou cenu
Byl projednán a schválen záměr prodeje parcel ve vlastnictví města na Majrově (jednomyslně)
- části parcely č. 1511/63 a 1520/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové výměře cca 40 m2
- ploch užívaných jako zahrada - části parcely č. 1511/62, 1511/63, 1518/2, 1519/2 a 1520/2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan o celkové výměře cca 230 m2.
Z důvodu vytvoření ochranného pásma kanalizace pro odvádění vod z koupaliště má město zájem
o odkoupení části parcely 1519/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a příslib majitelů. Podmínky pronájmu
dalších dotčených parcel v této lokalitě bude řešit rada města – jedná se o části parcel č. 1511/1,
1511/62, 1518/2, 1519/2 a parc. č. 1520/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Věcná břemena
Byla projednána a schválena
- Smlouva o smlouvě budoucí mezi budoucím oprávněným Městem Zbýšovem a budoucím povinným
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových - věcné břemeno na uložení kanalizace v ploše
527 m2. Celková plocha břemene 527 m2 na pozemku parc. č. 1924 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
jednorázová úhrada 37.000,- Kč + DPH, hlasování 12 - 0 – 0
- Smlouva o smlouvě budoucí mezi budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a.s. a budoucím
povinným Městem Zbýšovem, přípojka NN pro zahradu p. U. v délce 22,3 m na parcele č. 1561
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, cena 2750,- Kč + DPH, schváleno jednomyslně
- Smlouva o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným Ing. S. Š., Zbýšov a budoucím povinným
Městem Zbýšovem, Masarykova 248, uložení kanalizace DN 300 v délce 31,5 m na parcelách
č. 1128/2 = 9 m, 1618/1 = 2,1 m, PK 68 = 2,4 m, PK 1758/2 = 18m,v k. ú. Zbýšov u Oslavan, cena
3500,- Kč + DPH hlasování 12 - 0 - 0
- Smlouva o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným Městem Zbýšovem, Masarykova 248
a budoucím povinným Ing. S. Š., Zbýšov, uložení kabelu veřejného osvětlení v délce 22,5 m na
parcelách PK 1750 = 19 m, PK 1751 = 3,5 m
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, cena 3250,- Kč + DPH jednomyslně
- Smlouva o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a. s. a povinným Městem
Zbýšovem - č. smlouvy: ZN-014330032754/001 - věcné břemeno na přípojku NN k novostavbě RD
– Z., Zbýšov; celková délka břemene: 4,44 m na parcele č. 1917, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
cena 1000,- Kč + DPH jednomyslně
- Smlouva o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a. s. a povinným
Městem Zbýšovem - č. smlouvy: ZN-014330030450/001, přípojka NN k RD p. Š., Zbýšov, celková
délka břemene 7,31 m na parc. č. 1572 = 1,71 m, PK 2842/1 = 5,6 m, k. ú. Zbýšov
u Oslavan cena 1000,- Kč + DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
prodej a podmínky prodeje
- obecní parcely č. 1598/152 o výměře 9 m2, pozemek ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan –
kupující, O. D., Zbýšov, prodejní cena 300 Kč/m2 – schváleno jednomyslně
- částí parcel č. 1488/1, 1489, 1490 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (plocha vymezená v ÚP města pro
dopravní infrastrukturu na Majrově) o celkové výměře 2 400 m2 12 pro-0 proti -0
z toho ROSMONT s. r. o., Zahradnická 223/6, 603 00 Brno, 1 175 m2 po 500 Kč/m2,
odkoupení pozemků u Mašinky městem za jednotkovou cenu 300 Kč/m2 (potvrzeno
dřívější rozhodnutí ZM)
Z. K., Zbýšov, 805 m2 po 500 Kč/m2
I. Š., Brno, 420 m2 po 500 Kč/m2, odkoupení pozemku od pana I. Š. parc. č. 1455 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan o výměře 401 m2 Městem Zbýšovem za stejnou cenu
- jednomyslně záměr prodeje parcel ve vlastnictví města na Majrově
- části parcely č. 1511/63 a 1520/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové výměře cca 40 m2
- ploch užívaných jako zahrada - části parcely č. 1511/62, 1511/63, 1518/2, 1519/2 a 1520/2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan o celkové výměře cca 230 m2
- Smlouvu o smlouvě budoucí mezi budoucím oprávněným Městem Zbýšovem a budoucím
povinným Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových - věcné břemeno na uložení

kanalizace v ploše 527 m2; celková plocha břemene 527 m2 na pozemku parc. č. 1924 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan, jednorázová úhrada 37.000,- Kč + DPH, hlasování 12 - 0 – 0
- Smlouvu o smlouvě budoucí mezi budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a.s. a budoucím
povinným Městem Zbýšovem, přípojka NN pro zahradu p. U. v délce 22,3 m na parcele
č. 1561 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, cena 2750,- Kč + DPH, schváleno jednomyslně
- Smlouvu o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným Ing. S. Š., Zbýšov a budoucím povinným
Městem Zbýšovem, Masarykova 248, uložení
kanalizace DN 300 v délce 31,5 m na parcelách č. 1128/2 = 9 m, 1618/1 = 2,1 m, PK 68 = 2,4 m,
PK 1758/2 = 18m,v k. ú. Zbýšov u Oslavan, cena 3500,- Kč + DPH hlasování 12 - 0 - 0
- Smlouvu o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným Městem Zbýšovem, Masarykova 248
a budoucím povinným Ing. S. Š., Zbýšov, uložení
kabelu veřejného osvětlení v délce 22,5 m na parcelách PK 1750 = 19 m, PK 1751 = 3,5 m
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, cena 3250,- Kč jednomyslně
- Smlouvu o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a. s. a povinným
Městem Zbýšovem - č. smlouvy ZN-014330032754/001 - věcné břemeno na přípojku NN
k novostavbě RD – Z., Zbýšov; celková délka břemene: 4,44 m na parcele č. 1917,
k. ú. Zbýšov u Oslavan, cena 1000,- Kč + DPH jednomyslně
- Smlouvu o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a. s. a povinným
Městem Zbýšovem - č. smlouvy ZN-014330030450/001, přípojka NN k RD p. Š., Zbýšov, celková
délka břemene 7,31 m na parc. č. 1572 = 1,71 m, PK 2842/1 = 5,6 m,
k. ú. Zbýšov u Oslavan cena 1000,- Kč + DPH
Výsledek hlasování pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/10/2015/ZM bylo schváleno
9. Různé
Starosta informoval o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova kontrolní skupinou
Krajského úřadu Jihomoravského kraje za část roku 2015, které se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. 11. –
kontrolou nebyly zjištěny závady a nedostatky.
Starosta připomněl členům ZM termín valné hromady DSO - 7. 12. Pozvánky již byly rozeslány.
Členové ZM schválili jednomyslně uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace
SDH Zbýšov ve výši 37 020 Kč na provedené zásahy jednotky SDH Zbýšov.
Kontrolní výbor se sešel na svém jednání dne 6. 11. Při kontrole zakázky Rekonstrukce povrchu
Sokolského hřiště nebyly shledány závady.
Dne 9. 12. se ve Zbýšově koná zasedání DSO Energoregion 2020.
Bc. Josef Nedvěd vznesl dotaz, vztahující se k zápisu ze školské rady. Týká se povinnosti základní
školy vzdělávat i problémové žáky z jiných obcí, které rodiče přehlásí z jiné školy – pokud nemá škola
naplněnou kapacitu v rámci svého školského obvodu, existuje tato povinnost ze zákona.
Mgr. Leikep doporučil navýšení navržené výše odměn členům ZM, která vzešla z jednání rady města,
o 2 tis. Kč na kancelářské potřeby pro tisk materiálů k jednání – ZM schválilo odměnu starosty ve výši
32 tis. Kč, schválení ostatních odměn je v kompetenci RM (10 pro, 2 se zdrželi hlasování, 0 proti).
Ivan Izsóf zprostředkoval požadavek zahrádkářů, aby mohli používat bránu na hřbitov k průchodu do
města a k návštěvám hřbitova. Starosta uvedl, že z důvodu prokazatelného využívání vody ze hřbitova
k zalévání zahrádek, vzhledem k nedávným opakovaným krádežím, využívání kontejneru na hřbitově
a nutnosti častých výměn zámku tato možnost bohužel zanikla.
Pan Izsóf upozornil na černou skládku za Šikotexem, která se opět vytvořila a doporučil využít
fotopast k dopadení občanů, kteří sem odpad ukládají. Prostor byl letos na jaře vyčištěn.
MUDr. Ševčík ocenil úroveň a návštěvnost Světýlkového průvodu a Mikulášského jarmarku.
Martina Švancarová pozvala na akce, pořádané městem v závěru roku – 5. 12. Mikulášská nadílka,
6. 12. Zbýšovský kos, 19. 12. Vánoční jarmark opět u MKC s prezentací MŠ a kroužků, působících
v MKC, v neděli 27. prosince se koná Vánoční koncert v podání Moravanky, spoluúčinkuje místní
žákovský sbor, 1. ledna bude tradiční Novoroční ohňostroj.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova KÚ Jihomoravského kraje
za část roku 2015 ve dnech 9. a 10. 11. - nebyly zjištěny závady a nedostatky
- termín Valné hromady SVaK Zbýšov – Zakřany - 7. 12.

- informaci o výsledku jednání kontrolního výboru dne 6. 11.
- informaci o termínu jednání Energoregionu 2020 dne 9. 12. se ve Zbýšově
- informaci starosty k dotazu Bc. Josefa Nedvěda na povinnost základní školy vzdělávat i
problémové žáky z jiných obcí, které rodiče přehlásí z jiné školy – v případě volné kapacity školy
v rámci školského obvodu existuje tato zákonná povinnost
- ocenění úrovně a návštěvnosti posledních akcí, pořádaných MKC, MUDr. Ševčíkem
- pozvání Martiny Švancarové na akce, pořádané městem v závěru roku – 5. 12. Mikulášská
nadílka, 6. 12. Zbýšovský kos, 19. 12. Vánoční jarmark opět u MKC, 27. 12. Vánoční koncert
Moravanky, spoluúčinkuje místní žákovský sbor, 1. ledna tradiční Novoroční ohňostroj
- upozornění pana I. Izsófa na černou skládku za Šikotexem a požadavek zahrádkářů na
zprůchodnění brány na hřbitov (bohužel není možné vyhovět)
schválilo
- po zhodnocení výsledků práce v letošním roce odměnu starostovi formou finančního daru
a doporučené navýšení odměn ostatním členům ZM pro schválení v RM 10 pro, 2 se zdrželi
hlasování - 0 proti
- jednomyslně uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace SDH Zbýšov ve výši
37 020 Kč na provedené zásahy jednotky SDH
Výsledek hlasování uveden jednotlivě
Usnesení č. 9/10/2015/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova v 19,45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 01.12.2015
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................
Vratislav Široký
starosta

