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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 14.12.2015 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 11. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 02.12.2015.
Jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Jan Nekuža a Dalibor Chatrný,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 10. zasedání ZM byl schválen bez připomínek počtem 14 hlasů.
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 11/2015 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Ing. Jana Nekužu
a Dalibora Chatrného, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
- zápis z 10/2015 zasedání ZM
vzalo na vědomí
- informaci o pořizování zvukového záznamu jednání
Výsledek hlasování pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1/11/2015/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 11. zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z 10. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 23.11.2015
4. Informace o jednání RM dne 30.11.2015
5. Hospodaření města za leden až listopad 2015, stavy účtů k 30.11.2015,
projednání a schválení RO č. 8/2015
6. Schválení rozpočtu města Zbýšova na rok 2016, rozpočtového výhledu na období 2017-2019,
rozpočtu sociálního fondu
7. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
8. Hospodaření s majetkem města
9. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky Města Zbýšova č. 1/2015, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu
10. Plán zasedání zastupitelstva města na rok 2016
11. Různé

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/11/2015/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 23.11.2015
Na základě přijatých usnesení ZM, kterými byl schválen prodej a podmínky prodeje obecních
pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan, byly připraveny smlouvy
- na prodej 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
- na prodej 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
z toho 1. ROSMONT s. r. o., Brno, 1 175 m2 po 500 Kč/m2,
a na odkoupení pozemků u Mašinky městem za jednotkovou cenu 300 Kč/m2
2. Z. K., Zbýšov, 805 m2 po 500 Kč/m2
3. 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
V době od 25. 11. do 15. 12. byl zveřejněn 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
Byla uzavřena
- Smlouva o smlouvě budoucí mezi budoucím oprávněným Městem Zbýšovem a budoucím
povinným Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových - věcné břemeno na uložení
kanalizace na pozemku parc. č. 1924 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, jednorázová úhrada 37000 Kč
+ DPH
- Smlouva o smlouvě budoucí mezi budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a.s. a budoucím
povinným Městem Zbýšovem, přípojka NN pro zahradu p. Uhlíře na parcele č. 1561 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, cena 2750 Kč + DPH
- Smlouva o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným Ing. S. Š., Zbýšov a budoucím povinným
Městem Zbýšovem, Masarykova 248, uložení kanalizace na parcelách č. 1128/2, 1618/1, PK 68, PK
1758/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, cena 3500 Kč + DPH
- Smlouva o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným Městem Zbýšovem, Masarykova 248
a budoucím povinným Ing. S. Š., 664 11 Zbýšov, uložení kabelu veřejného osvětlení na parcelách
PK 1750, PK 1751 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, cena 3250 Kč
- 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, na parcele č. 1917, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
cena 1000 Kč + DPH
- 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,
na parc. č. 1572, PK 2842/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan cena 1000,- Kč + DPH
Rada města rozhodla na základě doporučení ZM po zhodnocení výsledků práce v letošním roce o výši
finančních darů členům ZM.
Po schválení v ZM byla uzavřena smlouva s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace SDH
Zbýšov ve výši 37 020 Kč na provedené zásahy jednotky SDH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 10/2015 zasedání ZM konaného dne 23.11.2015
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/11/2015/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 30.11.2015
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 30.11.2015, který činil 13 857 219,48 Kč a schválila přesun finančních prostředků v rozpočtu
města 2015 v rámci § 3113 Základní školy.

Rada města Zbýšova projednala a doporučila ZM ke schválení Rozpočtový výhled na období 2017 až
2019 a návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2016.
RM vzala na vědomí
- informaci starosty o připravovaných a probíhajících investičních akcích města
- žádost paní M. S., o prodloužení nájemní smlouvy a výměnu bytu za větší – schváleno prodloužení
NS do 31.12.2016
vyhověla
- žádosti K. S. o prodloužení smlouvy na užívání bytu Na Láně 53 do 31.12.2016
- žádosti paní L. U. o převedení nájmu bytu na ul. 9. května 96 na její osobu s platností do 31.12.2016
schválila
- záměr pronájmu pozemku v k. ú. Zbýšov u Oslavan – zahrady na parcele č. 518 ve čtvrti
Padělky u nájemního domu č. p. 467 o výměře 20 m2
nedoporučila obnovovat v ZM jednání o ocenění pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan, kterých se týká
prodej městem a odkoupení městem od pana R. R. a trvat na původním rozhodnutí ZM,
přestože vlastník pozemků má k dispozici nový znalecký odhad jejich cen
zamítla
- žádost pana M. K., Zbýšov, zástupce vlastníků bytových jednotek, o vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro tři vozidla u bytového domu č. p. 500
vzala na vědomí
- informaci pana starosty k dotazu M. Všetečky na možnost osazení vodoměru k jednomu z bytů
v nájemním domě na Majrově 174 - rozpočítávání spotřeby vody podle měření vodoměry je
možné pouze v případech, pokud jsou vodoměry osazeny na vedení ke všem bytům v domě
rozhodla
- o pronájmu obecních pozemků – zahrádek za MŠ na parc. č. 306/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o celkové výměře 1529 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok uživatelům zahrádek dle seznamu
Rada města Zbýšova projednala a doporučila ZM ke schválení
- Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
která stanoví poplatek pro rok 2016 ve výši 500 Kč/osobu a je nově doplněna o ustanovení
podle zákona č. 266/2015 Sb.
RM schválila program 11. zasedání ZM dne 14.12.2015, rozhodla o výši finančních darů za činnost
v orgánech města v roce 2015 v souladu s doporučením ZM, vzala na vědomí informaci starosty o
pořízení osobního auta DACIA a dořešení administrativních formalit
a schválila
- plány jednání orgánů města Zbýšova – Plán schůzí Rady města Zbýšova na rok 2016
a návrh termínů zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2016 ke schválení v ZM
- osvobození od placení místního poplatku za komunální odpad z nemovitosti Na Láně 180
- zpevnění komunikace Zbýšov – Kratochvilka v místní trati V Dlouhých v k. ú. Zbýšov
u Oslavan recyklátem
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 14. schůze RM 30.11.2015
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/11/2015/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až listopad 2015, stavy účtů k 30.11.2015,
projednání a schválení RO č. 8/2015
Na účtech města byl ke konci měsíce listopadu 2015 stav 13 857 219,48 Kč. Dle přehledu plnění
jednotlivých paragrafů rozpočtu města na letošní rok jsou předpokládané příjmy ve výši 55 050 tis. Kč
naplněny za leden až listopad na 99,5 % (54 778 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 64 050 tis. Kč jsou
čerpány na 90,8 % (58 147 tis. Kč). Za jedenáct měsíců letošního roku obdrželo město na daních,
poplatcích a dotacích 42 290 tis. Kč, což je 100,7 % plánovaného ročního objemu. Z ročního
plánovaného schodku 9 mil. Kč vykazuje rozpočet města za 1-11/2015 deficit ve výši 3 369 tis. Kč.

Návrh RO č. 8/2015 zahrnuje navýšení příjmů o 3,055 mil. Kč (příjem z daní, dotací, z prodeje
pozemků, místní poplatek PDO). Výdaje se v návaznosti na zvýšení příjmů z dotací navyšují o částku
75 600 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30.11.2015,
který činí 13 857 219,48 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až listopad 2015
projednalo a schválilo
- RO č. 8/2015
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/11/2015/ZM bylo schváleno
6. Schválení rozpočtu města Zbýšova na rok 2016, rozpočtového výhledu na období 2017-2019,
rozpočtu sociálního fondu
Zastupitelstvo města rozhodlo o schválení schodkového rozpočtu města pro rok 2016 s následujícími
ukazateli – plánované příjmy ve výši 57 135 000 Kč, předpokládané výdaje 64 115 000 Kč, plánovaný
deficit ve výši 6 980 000 Kč bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let. Návrh rozpočtu byl
schválen ZM dne 23.11.2015, zveřejněn byl od 24.11.2015 do 15.12.2015. Nikdo z občanů nevyužil
možnosti uplatnit své případné připomínky písemně nebo osobně na zasedání ZM. Schválený rozpočet
se od návrhu rozpočtu liší částkou 100 tis. Kč, která byla přidána do výdajů v § 3419 Ostatní
tělovýchovná činnost – kulturistika.
Na dotaz p. I. Izsófa k prostředkům na realizaci kamerového systému pan starosta odpověděl, že zatím
není tento výdaj plánován, jeho zařazení závisí na postupu zřizování regionální městské policie a na
vybavení jejího pracoviště. Schválení rozpočtu města nepředcházely žádné další dotazy, požadavky na
doplnění, příp. připomínky.
V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, projednalo ZM rozpočtový výhled na období let 2017 až 2019, který obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, s
dlouhodobě realizovanými záměry se pro uvedené období zatím nepočítá, dlouhodobé závazky města
nebudou mít zásadní dopad na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání
závazku.
Členové ZM byli seznámeni i s návrhem rozpočtu sociálního fondu města na rok 2016, který je zřízen
jako účelový peněžní fond v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění. ZM schválilo rozpočet sociálního fondu – příjmy ve výši 3 %
z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ (16 osob) a
hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena ZM. Výdaje – čerpání sociálního fondu se řídí
Metodickým pokynem tajemnice MěÚ č. 1/2005 vč. dodatků. Rozdíl finančních prostředků bude
pokryt z přebytku hospodaření minulých let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, rozpočet města na rok 2016 jako schodkový - příjmy ve výši 57 135 000 Kč, výdaje
64 115 000 Kč, plánovaný deficit ve výši 6 980 000 Kč bude pokryt z přebytku hospodaření
z minulých let
Výsledek hlasování: pro 12, proti 1 (I. Izsóf), zdržel se hlasování 1 (D. Chatrný)
- v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, rozpočet sociálního fondu – příjmy ve výši 3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých
platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ a hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena
ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
projednalo a vzalo na vědomí
- v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, rozpočtový výhled města na období let 2017 až 2019
Výsledek hlasování uveden jednotlivě
Usnesení č. 6/11/2015/ZM bylo schváleno

7. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Na stavbě požární zbrojnice se pokračuje elektroinstalací. Akce Zbýšov, Anenská čtvrť – Oprava
místní komunikace 1. etapa a 2. etapa, byla dokončena a bylo osazeno dopravní značení.
Jsou prováděny opravy uvolněných obecních bytů, připravena je demolice objektů u Mašinky.
Členové zastupitelstva schválili zvýšení nákladů na opravu místní komunikace na Havířské ulici o
vyvolanou investici na přeložení sítí a. s. Telecom ve výši 161 020 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
schválilo
- zvýšení nákladů na opravu místní komunikace na Havířské ulici o vyvolanou investici na
přeložení sítí a. s. Telecom ve výši 161 020 Kč
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/11/2015/ZM bylo schváleno
8. Hospodaření s majetkem města
Na základě záměru prodeje obecních pozemků na Majrově, přiléhajících k rodinným domům v řadové
zástavbě, příp. částečně oplocených či zastavěných, schváleného ZM dne 26.10., byly projednány a
jednomyslně schváleny podmínky prodeje parcel v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o celkové výměře 244 m2
za cenu 200 Kč/m2
kupující L. M., Zbýšov, 65 m2, parc. č. 1510/1 – 40 m2, 1511/66 - 25 m2,
J. T., Zbýšov, 77 m2, z toho parc. č. 1506/19 – 20 m2, 1510/21 – 20 m2, 1511/65 - 37 m2,
manž. R., Zbýšov, 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.
Na základě záměrů prodeje, schválených ZM dne 23. 11., byly projednány a jednomyslně schváleny
podmínky prodeje parcel ve vlastnictví města na Majrově
- části parcely č. 1511/63 a 1520/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové výměře 40 m2, kupující
Ing. Bc. L. H., Zbýšov, prodejní cena 200 Kč/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 230 m2, prodejní cena 200 Kč/m2, kupující L. M., Zbýšov
Členové zastupitelstva města jednomyslně zamítli opětovné projednávání výše ceny, za kterou budou
odkoupeny pozemky u Mašinky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, od firmy ROSMONT s. r. o., Brno a trvají na
schválené ceně 300 Kč/m2.
Věcná břemena
Byla projednána a schválena
- Smlouva o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a. s. a povinným Městem
Zbýšovem - věcné břemeno na přípojku NN k rekonstruované nemovitosti firmy Kepák Group ve
čtvrti Sička; celková délka břemene 3,5 m na parcele PK č. 2887, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
cena 2000,- Kč + DPH jednomyslně
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- projednalo a jednomyslně schválilo
podmínky prodeje parcel v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o celkové výměře 244 m2 za cenu 200 Kč/m2
kupující L. M., Zbýšov, 65 m2, parc. č. 1510/1 – 40 m2, 1511/66 - 25 m2,
J. T., Zbýšov, 77 m2, z toho parc. č. 1506/19 – 20 m2, 1510/21 – 20 m2, 1511/65 - 37 m2,
manž. R., Zbýšov, 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
podmínky prodeje parcel ve vlastnictví města na Majrově
- části parcely č. 1511/63 a 1520/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové výměře 40 m2, kupující
Ing. Bc. L. H., Zbýšov, prodejní cena 200 Kč/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 230 m2, prodejní cena 200 Kč/m2, kupující L. M., Zbýšov
- Smlouvu o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a. s. a povinným
Městem Zbýšovem - věcné břemeno na přípojku NN k rekonstruované nemovitosti firmy Kepák
Group ve čtvrti Sička; celková délka břemene 3,5 m na parcele PK č. 2887, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
cena 2000 Kč + DPH
projednalo a jednomyslně zamítlo
- opětovné projednávání výše ceny, za kterou budou odkoupeny pozemky u Mašinky, k. ú. Zbýšov
u Oslavan, od firmy ROSMONT s. r. o., Brno a trvá na schválené ceně 300 Kč/m2
Výsledek hlasování pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/11/2015/ZM bylo schváleno
9. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky Města Zbýšova č. 1/2015, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu
Rada města projednala a doporučila ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č.
1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu, která stanoví poplatek pro rok 2016 ve výši 500 Kč/osobu a je
nově doplněna o ustanovení podle zákona č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který s účinností od 1. ledna 2016 do praxe zavede
několik podstatných změn, souvisejících s problematikou tzv. poplatkových obecně závazných
vyhlášek – osvobození od poplatku pro děti umístěné v dětských domovech, osoby v ÚSP, domovech
pro seniory apod. Návrh OZV byl rozeslán členům ZM elektronicky, po vysvětlení problematiky
tajemnicí MěÚ byla OZV účinná od 1. 1. 2016 jednomyslně schválena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
která stanoví poplatek pro rok 2016 ve výši 500 Kč/osobu a je nově doplněna o ustanovení
podle zákona č. 266/2015 Sb.
Výsledek hlasování pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/11/2015/ZM bylo schváleno
10. Plán zasedání zastupitelstva města na rok 2016
Rada města schválila plány jednání orgánů města Zbýšova – Plán schůzí Rady města Zbýšova na rok
2016, který počítá s 11 schůzemi a návrh termínů zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2016.
Oba materiály byly rozeslány členům ZM; Plán schůzí RM na vědomí, Plán zasedání ZM ke schválení
– bylo navrženo 9 termínů pro jednání zastupitelstva, ke kterým nebyly připomínky. Termíny jednání
ZM byly schváleny jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Plán zasedání ZM na rok 2016
Výsledek hlasování pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 10/11/2015/ZM bylo schváleno
11. Různé
Starosta a vedoucí MKC Martina Švancarová pozvali přítomné na akce města, které se uskuteční ještě
v závěru roku a na Novoroční ohňostroj.
Závěrem poděkoval starosta členům Zastupitelstva města Zbýšova za spolupráci v roce 2015, za téměř
stoprocentní účast na jednáních ZM a aktivitu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí

- pozvání na kulturní a společenské akce města v závěru roku a na začátku nového roku
- poděkování starosty města a tajemnice MěÚ členům ZM za spolupráci, účast a aktivitu na
jednáních ZM a přání k Vánocům a do roku 2016
Výsledek hlasování uveden jednotlivě
Usnesení č. 11/11/2015/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál radostné a klidné sváteční dny, hodně zdraví
a úspěchů do roku 2016 a ukončil zasedání ZM Zbýšova v 19,45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 22.12.2015
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Vratislav Široký
starosta

