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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 1. 2. 2016 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 na prvním zasedání ZM v novém kalendářním roce, konstatoval, že informace o jeho konání
byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od
19.01.2016.
Jednání bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Zdeňka Sovová a Bc. Josef Nedvěd,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 11/2015 zasedání ZM byl schválen 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 1/2016 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Mgr. Zdeňku
Sovovou a Bc. Josefa Nedvěda, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
- zápis z 11/2015 zasedání ZM
vzalo na vědomí
- informaci o pořizování zvukového záznamu jednání
Výsledek hlasování pro 13 (členové FV D. Chatrný a Mgr. Kotačka se dostavili po kontrole
pokladny MěÚ dodatečně), proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 1/1/2016/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,
doplněný na základě návrhu starosty o bod 7. a 8., byl schválen přítomnými členy ZM bez
připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo následující program 1. zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z 11. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 14.12.2015
4. Informace o jednání RM dne 18.01.2016
5. Hospodaření města za rok 2015 – plnění rozpočtu, stavy účtů k 31.12.
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města na rok 2016
7. Výběr dodavatele akce Úprava prostoru Poustka
8. Schválení podání žádostí Města Zbýšova o dotace na výstavbu požární zbrojnice
9. Hospodaření s majetkem města
10. Různé, závěr
Výsledek hlasování: pro 13 (stejně jako v bodě 1), proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/1/2016/ZM bylo schváleno

3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 14.12.2015
Finanční dokumenty, které projednalo a schválilo ZM - rozpočet města na rok 2016, rozpočet
sociálního fondu a rozpočtový výhled města na období let 2017 až 2019, budou sloužit celoročně
jako podklad pro plánování hospodaření města na všech úrovních.
Na základě rozhodnutí ZM, které schválilo podmínky prodeje obecních pozemků, parcel v k. ú.
Zbýšov u Oslavan, o celkové výměře 244 m2 za cenu 200 Kč/m2, byly uzavřeny kupní smlouvy
s L. M., Zbýšov, J. T., Zbýšov, manž. R., Zbýšov, dále s manž. H., Zbýšov - smlouva na prodej parcel
ve vlastnictví města na Majrově v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové výměře 40 m2
a smlouva na prodej ploch na Majrově 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, kupující L. M., Zbýšov.
Dále byla podepsána 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.
Schválený Plán zasedání ZM na rok 2016 vzali členové zastupitelstva města na vědomí a je zveřejněn
na úředních deskách města, stejně jako schválený rozpočet města na letošní rok.
Kulturní a společenské akce města v závěru roku a na začátku nového roku proběhly ke spokojenosti
jejich účastníků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 11/2015 zasedání ZM konaného dne 14.12.2015
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/1/2016/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 18.01.2016
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 31. 12. 2015, informaci starosty o připravovaných a probíhajících investičních akcích města
Na úseku hospodaření s majetkem města vzala Rada města Zbýšova na vědomí
- doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
- uvolnění bytu na Majrově L. T. k 1. 2. 2016 a rozhodla o podmínkách ukončení
nájemního vztahu
rozhodla
- o přidělení bytu na Majrově do užívání p. J. B. a o opravě bytu na ul. 9. května
- o přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 413 panu J. Z.
- o přidělení bytu v nájemním domě na Majrově 636 panu J. K.
- o změně uživatele bytu Na Láně 53 - smlouva s J. M. bude uzavřena na dobu určitou
do 30. 6. 2016
vzala na vědomí
- informaci o výši dluhu na nájemném, který k 31.12.2015 činí 686 tis. Kč
- informaci správy majetku o bilanci příjmu z nájemného a výdajů města do rekonstrukcí
a oprav obecních bytů za období 2010 až 2015 a zvažuje zvýšení nájemného k 1. 7. 2016
schválila
- přihlášení J. H. do obecního bytu na Sportovní 493
- pronájem obecního pozemku ve čtvrti Padělky na parc. č. 463, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
o výměře 60 m2, panu R. H., Brno, za cenu 5 Kč/m2/rok
Rada města Zbýšova rozhodla o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města v celkové výši
93 000 Kč žadatelům – organizacím a osobám na činnost v roce 2016, 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,
Pobočnému spolku zdravotně postižených Brněnska
20 000 Kč
Klubu důchodců Zbýšov
20 000 Kč
Vlastivědnému spolku Rosicko-Oslavanska, pobočka Zbýšov
20 000 Kč
Gymnazijní společnosti Zastávka
3 000 Kč
Zdravá výživa – dračí lodě
10 000 Kč
Jakubu Sedláčkovi z Anenské na rehabilitační pobyt
20 000 Kč

Rada města Zbýšova schválila program 1. zasedání ZM dne 1. 2. 2016, rozhodla o poskytnutí
jednorázové pomoci v hmotné nouzi ve výši 10 000 Kč dlouhodobě nemocné paní J. K.,
zamítla žádost pana J. K. o vymezení trvalého parkovacího místa před domem na Jiráskově ul. 512.
Rada města schválila
- bezúplatné užití znaku města Zbýšova pro vědecké účely, o které požádal pan P. H., Brno
- aktualizované směrnice finančního odboru – Evidence, účtování a odepisování majetku
a Směrnici pro přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou
- smlouvu o provádění servisních prací na venkovním telekomunikačním zařízení s firmou
Empemont s platností do 31.12.2018
vzala na vědomí Koncepci rozvoje Základní školy ve Zbýšově na období 2016 až 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 1. schůze RM 18.01.2016
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/1/2016/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za rok 2015 – plnění rozpočtu, stavy účtů k 31.12.
Z písemných podkladů FO vyplývá, že na účtech města byl ke konci roku 2015 stav 15 644 789,54
Kč. Plnění jednotlivých paragrafů rozpočtu za kalendářní rok je přílohou zápisu.
Dle přehledu plnění rozpočtu města na rok 2015 jsou předpokládané příjmy ve výši 55 050 tis. Kč
naplněny za leden až prosinec na 112,6 % (61 969 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 64 050 tis. Kč
jsou čerpány na 98,4 % (63 043 tis. Kč). Za rok 2015 obdrželo město na daních, poplatcích a dotacích
47 377 tis. Kč, což je 112,8 % plánovaného ročního objemu. Místo plánovaného deficitu 9 000 tis. Kč
vykázal rozpočet města za rok 2015 deficit ve výši 1 074 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12.2015, který činí
15 644 789,54 Kč a o plnění rozpočtu města za rok 2015 - předpokládané příjmy ve výši
55 050 tis. Kč jsou za leden až prosinec naplněny na 112,6 % (61 969 tis. Kč), plánované výdaje
ve výši 64 050 tis. Kč jsou čerpány na 98,4 % (63 043 tis. Kč), za loňský rok obdrželo město na
daních, poplatcích a dotacích 47 377 tis. Kč, což je 112,8 % plánovaného ročního objemu, místo
plánovaného deficitu 9 000 tis. Kč vykázal rozpočet města za rok 2015 deficit ve výši 1 074 tis.
Kč
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/1/2016/ZM bylo schváleno
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Byla provedena demolice objektů U Mašinky č. p. 76.
Díky příznivému počasí pokračují práce na stavbě požární zbrojnice. Dne 2. 2. se na této stavbě koná
kontrolní den. Členové ZM pověřili starostu, aby upozornil dodavatele na povinnost čištění
komunikace od bláta.
Opravují se uvolněné byty pro přidělení vybraným žadatelům o bydlení.
Starosta specifikoval akce, jejichž realizace je plánovaná v roce 2016
Pokračování ve výstavbě hasičské zbrojnice (existuje příslib dotace JmK, reálné je i pořízení nového
hasičského auta s dotací)
Úprava prostranství Poustka – otevírání obálek se konalo 29. 1. Akce by měla být realizována 4-6/16.
Oprava komunikace na Havířské ulici – akce prošla výběrovým řízení, dodavatelem je firma M.
Soukup, Zbýšov
Kanalizace ve čtvrti Anenské – další etapa, komplikuje se kvůli řešení příjezdu kamionů k firmě
Jeřábek a s tím souvisejícím výkupem pozemků
Rekonstrukce VO Majrov
Rekonstrukce obřadní smuteční síně
Rozšíření vozovky na Jiráskově ulici a sjezdu z Jiráskovy ulice ke koupališti
Propojení obcí Zbýšov a Zakřany cyklostezkou s osvětlením

Opravy bytů, další drobné opravy (např. výměna dveří ZUŠ)
Připravuje se plynofikace kotelny v budově ZŠ na Masarykově ulici
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/1/2016/ZM bylo schváleno
7. Výběr dodavatele akce Úprava prostoru Poustka
Dne 29. ledna v 10 hodin se na MěÚ ve Zbýšově konalo otevírání obálek dodavatelů a hodnocení
nabídek veřejné zakázky na stavební práce Úprava veřejných ploch Zbýšov – Poustka. Jedná o
zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Složení hodnoticí komise: Vratislav Široký, Ivan Izsóf, Ing. Jakub Dobšík
Základním kritériem zadavatele pro hodnocení veřejné zakázky byla výše nabídkové ceny.
Výše nabídkové ceny bez DPH

Nabídka č. 01

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

2 608 220,-

Nabídka č. 02

Bau Stav, spol. s r.o.
Na Bojišti 1459/28, Praha 2, 120 00

2 756 180,-

Nabídka č. 03

MBL spol. s r.o.
Táborská 96, 615 00 Brno

2 815 448,-

Nabídka č. 04

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

2 649 510,-

Nabídka č. 05

Dur plus, spol. s r.o.
1. Máje 117, 664 84 zastávka

OMLUVEN

Pořadí uchazečů:

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

1.

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

2.

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

3.

Bau Stav, spol. s r.o.
Na Bojišti 1459/28, Praha 2, 120 00

4.

MBL spol. s r.o.
Táborská 96, 615 00 Brno

Hodnotící komise doporučila zastupitelstvu města Zbýšova schválit jako dodavatele stavby Zbýšov –
Poustka – Úpravy veřejných ploch firmu Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o.
Vémyslice 241, z důvodu nejvýhodnější cenové nabídky díla.
V diskusi vyjádřil I. Izsóf názor, že v případě další veřejné zakázky na stavební práce by mělo město
uplatnit širší spektrum kritérií, nevybírat dodavatele pouze podle nabízené ceny díla.

Starosta k této konkrétní akci uvedl, že je předpoklad, že část prostředků z rozpočtové rezervy bude
ušetřena – její čerpání podléhá režimu schvalování zastupitelstvem města a výskytem víceprací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o dodavateli stavby „Zbýšov, Poustka – Úprava veřejných ploch“ - firmě Miloš Ryšavý, stavební
a obchodní firma, s. r. o. Vémyslice 241, z důvodu nejvýhodnější cenové nabídky díla; cena
veřejné zakázky činí 2 608 220,- Kč + DPH
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 (Mgr. Kotačka, nebyl přítomen úvodu
projednávání)
Usnesení č. 7/1/2016/ZM bylo schváleno
8. Schválení podání žádostí o dotace na akci Výstavba požární zbrojnice
Stavba požární zbrojnice byla zahájena v květnu loňského roku. Díky příznivému počasí mohly
stavební práce pokračovat i v zimním období. Je provedena hrubá stavba administrativní části budovy,
smontována konstrukce haly pro parkování vozidel, dokončena byla vnitřní elektroinstalace, realizují
se vnitřní omítky a podlahy. Dosud bylo na stavbě proinvestováno 5,258 mil. Kč. V rozpočtu města
pro letošní rok je na tento účel v § 5512 vyčleněna částka 12,5 mil. Kč. Zastupitelstvo schválilo
podání žádostí o dotaci na akci Výstavba požární zbrojnice jednak na Jihomoravský kraj ve výši 4,5
mil. Kč, o stejnou částku požádá Město Zbýšov GŘ HZS ČR. Podání žádostí bylo členy ZM schváleno
jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- podání žádostí o dotace na investiční akci Výstavba požární zbrojnice Zbýšov pro rok 2016 ve výši
4,5 mil Kč jak na GŘ HZS ČR, tak i Jihomoravskému kraji
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/1/2016/ZM bylo schváleno
9. Hospodaření s majetkem města
Byla projednána a schválena
- Smlouva o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a. s. a povinným Městem
Zbýšovem - věcné břemeno souvisí s opravou místní komunikace na Havířské ulici; břemeno na
parcele č. 1564/10 a PK č. 1369, k. ú. Zbýšov u Oslavan, cena 200,- Kč + DPH – schváleno
jednomyslně
Rada města se zabývala hospodařením na úseku bytového hospodářství. Při porovnání bilance příjmu
z nájemného a výdajů města do rekonstrukcí a oprav obecních bytů za období 2010 až 2015, vychází
náklady zhruba dvakrát vyšší než příjmy. I když se zohlední, že investice jsou jednorázové, mají
dlouhodobý efekt, většina již byla provedena a nebude se v dohledné době opakovat, zastává rada
města názor, že příjmy i výdaje v této oblasti hospodaření města by měly být minimálně vyrovnané,
příp. že by měly příjmy mírně převyšovat výdaje. Za sledované období jsou ovšem výdaje zhruba
dvojnásobné (15,6 mil. Kč příjmů proti 33 mil. Kč výdajů). Z uvedeného důvodu zvažuje rada města
úpravu nájemného a to zvýšením sazby k 1. červenci 2016. O této skutečnosti informoval starosta
členy ZM. Souhlas se zvýšením nájemného za užívání obecních bytů z výše uvedených důvodů
vyjádřili i členové ZM, např. pan Ivan Izsóf.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o věcném břemeni mezi budoucím oprávněným E.ON Distribuce, a. s. a povinným
Městem Zbýšovem - věcné břemeno související s opravou místní komunikace na Havířské ulici;
břemeno na parcele č. 1564/10 a PK č. 1369, k. ú. Zbýšov u Oslavan, cena 200,- Kč + DPH
vzalo na vědomí
- informaci starosty o hospodaření města na úseku nájemního bydlení za období 2010 až 2015
a doporučuje zvýšení nájemného od 1. 7. 2016

Výsledek hlasování pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/1/2016/ZM bylo schváleno
10. Různé
Starosta informoval o závěrech jednání správní rady společnosti KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka, která
se úspěšně rozvíjí a rozšiřuje své aktivity. Její hospodaření za rok 2015 skončilo přebytkem 1,7 mil.
Kč. V katastru obce Veverské Knínice byly zakoupeny pozemky o výměře cca 4 000 m2 pro
plánovanou výstavbu Odpadového centra KTS - třídírny odpadů a administrativní budovy, náklady na
výstavbu dosáhnou více než 20 mil. Kč. V měsíci březnu budou svoláni starostové členských obcí
k projednání návrhu financování uvedeného záměru. Společnost řeší novou organizační strukturu a
pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci starosty o termínu jednání Energoregionu 2020 11. 2.
– na programu je připravovaná novela atomového zákona a stav příprav výstavby nového
energetického zdroje, 5. bloku JED.
Pan starosta se v diskusi vrátil k příspěvku pana Ivana Izsófa v Ozvěně č. 4/2015 Nestraníci informují.
Informace uvedené v článku považuje za zkreslené. Upozornil pana Izsófa, že nemíní v budoucnu
pokračovat ve výměně názorů prostřednictvím tohoto místního média.
Problematika koupaliště – vstupné na koupaliště, které je na celý den pro dospělé 60 Kč, pro děti 40
Kč, a to včetně volně přístupného tobogánu, je nejlevnější v okolí. I tak řeší vedení města a koupaliště
opakované případy „půjčování“ vstupenek mezi návštěvníky, prolézání oplocením a jiné způsoby, jak
se placení vstupného vyhnout. Město si je vědomo toho, že zařízení tohoto typu je třeba dotovat, což
také (kromě dvou sezon) dělá. Problematika udržení dostatečné teploty vody v bazénech je sledována
dlouhodobě. V průběhu minulého volebního období byly zadány ke zpracování studie solárního
ohřevu vody. Při nákladech přes 3 mil. Kč byl rozdíl teplot 2o C. Proto bylo rozhodnuto využít solární
krycí plachty.
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek byla schválena bez jakékoli výhrady. O konání jednání
výběrových komisí jsou členové ZM informováni a jsou zváni k účasti na nich.
O problematice pobočky České spořitelny ve Zbýšově bylo ZM informováno několikrát, jednou
dokonce na přímý dotaz pana Izsófa. Pan starosta i pan místostarosta, který byl jednání se zástupci ČS
přítomen, znovu potvrdili, že městu bylo rozhodnutí ČS o zrušení pracoviště ve Zbýšově pouze
oznámeno, nabídky financování pronájmu městem nebo zajištění jiných prostor byly nadbytečné.
Provoz pobočky ve Zbýšově byl pro ČS neefektivní. Úspěchem bylo uhájení provozu bankomatu ve
Zbýšově.
Pan starosta i místostarosta, kteří jsou dlouhodobými členy ZM, připomněli, že situace kolem voleb
a po nich nebyla nikdy tak vyhrocená, jako v roce 2014. Vrcholem bylo podání trestního oznámení,
které zasáhlo v podstatě všechny členy ZM. Případ, týkající se materiálu, vytěženého při opravě
silnice Pod rybníkem, byl P ČR odložen. Dlažební kostky jsou včetně podloží a zeminy k dispozici na
sběrném dvoře.
Pan I. Izsóf se dotázal na možnost ukládání inertních materiálů na Majrově – skládka oficiálně již
nefunguje. Město využívá prostor při vlastních investičních akcích. Jejich dodavatelé tuto okolnost při
fakturaci zohledňují. Drť, která bude odpadem při úpravě Poustek, bude opět zužitkována.
Všichni členové ZM, kteří se zapojili do diskuse, se v jejím závěru shodli na tom, že nemá význam při
práci v ZM politikařit, je nutno potlačit osobní averze a domnělé křivdy, udělat tzv. „tlustou čáru“ za
tím, co členy zastupitelstva rozděluje.
Bc. Josef Nedvěd rozeslal členům ZM v rámci zákonem nově stanovené povinnosti osob, účastníků
silničního provozu, používat reflexní prvky při pohybu mimo obec, e-mail s nabídkou firmy, která je
dodává obcím s 25 % slevou. Jeho záměrem bylo zakoupit je prostřednictvím obce hromadně pro žáky
MŠ, příp. ZŠ. Členové ZM doporučili ponechat v tomto směru iniciativu na vedení školských
příspěvkových organizací, které znají potřeby žáků a budou rovněž jistě osloveny s nabídkami.
Bc. Nedvěd poděkoval za umístění nádoby na odpadky na hřbitově a za kvalitní posyp chodníků –
štěrk by mohl být postupně odstraňován, protože vadí při chůzi a použit např. na úpravu nezpevněných
polních cest. M. Švancarová upozornila na možnost využití pro úpravu blátivé plochy před MKC.
Martin Všetečka poděkoval jménem občanů Sičky hasičům za přípravu ledové plochy.
Mgr. Kotačka upozornil na nedostatek kontejnerů ve čtvrti Padělky.
Dlouho očekávané jednání k problematice regionální policie se uskuteční dne 16. 2. Zúčastní se Bc.
Josef Nedvěd – město Zbýšov bude požadovat dostatečný počet strážníků – dvě osádky vozidla na
denní službu a jednu pro noční služby. Původní návrh byl 10 až 12 strážníků a 3 civilní zaměstnanci.

Pan Nedvěd doporučil, aby se při úpravě Poustek umístila na ploše tabulka, která by připomínala
historii těžby uhlí v tomto prostoru.
Mgr. Martin Leikep připomněl, že by měly být na trasách, kudy chodí občané na procházky se psy,
k dispozici sáčky na psí exkrementy. Současně používané balení není příliš praktické, značná část
sáčků je po záměrném rozvinutí znehodnocena. Sáčky jsou vydávány na pokladně MěÚ při placení
místního poplatku za psy, bude vyhlášeno, že je možnost i jejich dodatečného vyzvednutí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o závěrech jednání správní rady společnosti KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka
a o rozvoji jejích aktivit – zakoupení pozemků v katastru obce Veverské Knínice pro
plánovanou výstavbu Odpadového centra KTS - třídírny odpadů a administrativní budovy
- informaci starosty o termínu jednání Energoregionu 2020 11. 2. – na programu je novela
atomového zákona a stav příprav výstavby nového energetického zdroje, 5. bloku JED
- průběh diskuse k článku pana Ivana Izsófa v Ozvěně 4/2015 (problematika koupaliště,
zadávání veřejných zakázek, zrušení pobočky ČS, a. s. ve Zbýšově, povolební situace ve městě)
a doporučilo oprostit se po zbytek volebního období od politikaření, osobních averzí
a domnělých křivd
- nabídku Bc. Josefa Nedvěda na zakoupení reflexních prvků pro žáky místních škol – účastníky
silničního provozu, prostřednictvím obce hromadně s 25 % slevou; členové ZM doporučili
ponechat v tomto směru iniciativu na vedení školských příspěvkových organizací, které znají
potřeby žáků a budou rovněž osloveny s nabídkami
- poděkování Bc. Nedvěda za umístění nádoby na odpadky na hřbitově a za kvalitní posyp
chodníků a jeho doporučení na využití použitého štěrku
- poděkování Martina Všetečky hasičům za přípravu ledové plochy na Sičce
- upozornění Mgr. Kotačky na nedostatek kontejnerů ve čtvrti Padělky
- termín očekávaného jednání k problematice regionální policie - dne 16. 2., zúčastní se Bc.
Josef Nedvěd
- doporučení Bc. Nedvěda umístit při úpravě Poustek tabulku, která by připomínala historii
těžby uhlí v tomto prostoru
- požadavek Mgr. Martina Leikepa umístit na trasách, kudy chodí občané na procházky se psy,
dostatek sáčků na psí exkrementy; sáčky jsou vydávány na pokladně MěÚ při placení místního
poplatku za psy, bude vyhlášeno, že je možnost i jejich dodatečného vyzvednutí
Výsledek hlasování pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 10/1/2016/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 20,20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 10.02.2016
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

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

Vratislav Široký
starosta

