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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 11. 4. 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, který přivítal
přítomné členy zastupitelstva města i hosty. Informace o jeho konání byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 31.03.2016.
Jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Daniel Morávek a Martin Všetečka,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 1/2016 zasedání ZM byl schválen po diskusi s panem Izsófem, který kritizoval dle jeho názoru
v nedostatečném rozsahu a nepřesně zachycenou rozpravu k jeho článku zveřejněnému v Ozvěně
4/2015 – bod Různé Zápisu z 1. zasedání ZM. E-mail, kterým vyjádřil svůj nesouhlas, nebyl
konkrétní, naopak měl bohužel ve vztahu k vedení města a MěÚ urážlivý podtext. Pan Izsóf znovu
zopakoval svůj požadavek, aby byly odprodány žulové kostky, vytěžené jako odpad při opravě silnice
Pod rybníkem, které jsou včetně materiálu z podloží momentálně uloženy na sběrném dvoře,
dotazoval se na finanční zohledňování možnosti ukládání zeminy v katastru při fakturaci stavebních
akcí města dodavateli a ohradil se vůči varování pana starosty, že město nezveřejní jeho případné další
články, pokud v nich budou překrucována fakta. Pan starosta i další členové ZM na připomínky pana
Izsófa operativně reagovali.
Počtem 11 hlasů (1 člen ZM byl proti – I. Izsóf, 2 členové ZM se hlasování zdrželi – D. Chatrný a L.
Radilová) byl zápis z 1/2016 zasedání ZM schválen.
Byl pořizován zvukový záznam jednání pro potřeby zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 2/2016 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Daniela Morávka
a Martina Všetečku, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (14 – 0 – 0)
- zápis z 1/2016 zasedání ZM (11 pro – 1 proti, 2 členové ZM se hlasování zdrželi)
Výsledek hlasování uveden jednotlivě
Usnesení č. 1/2/2016/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 v bodě 5 o projednání RO č. 1/2016, 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 1. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 01.02.2016
4. Informace o jednání RM dne 15.02. a 21.03.2016
5. Hospodaření města za leden až březen 2016 - plnění rozpočtu, stavy účtů, projednání RO 1/2016
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města na rok 2016

7. Schválení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2016
8. Hospodaření s majetkem města
9. Různé
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/2/2016/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 1. 2. 2016
Na základě rozhodnutí ZM byla uzavřena smlouva o dílo a dodavatelská firma Miloš Ryšavý, stavební
a obchodní firma, s. r. o., Vémyslice 241, zahájila práce na stavbě „Zbýšov, Poustka – Úprava
veřejných ploch“ - cena veřejné zakázky činí 2 608 220,- Kč + DPH
Vedení města podalo žádosti 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.
Byla uzavřena Smlouva 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 na parcele č. 1564/10 a PK č. 1369, k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 1/2016 zasedání ZM konaného dne 1. 2. 2016
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/2/2016/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 15.02. a 21.03.2016
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech
města k 12 .2. 2016, který činil 12 230 tis. Kč, informaci starosty o připravovaných a probíhajících
investičních akcích města a doporučení M. Všetečky, týkající se způsobu odstranění vlhkosti střechy
na stadionu.
Rada města vzala na vědomí žádosti o přidělení, příp. výměnu obecního bytu.
Byt na ulici 9. května 116 (po p. B.) bude po opravě přidělen paní T. S. (rozšíření bytu, který obývá
rodina S.).
Uvolněný byt po paní A. Č. v nájemním domě na Majrově 636 byl přidělen panu P. T., r. nar. 1947,
žadateli z Dolních Kounic.
Rada města zamítla žádost K. K., J. A. Komenského, o povolení realizace půdní vestavby nad bytem
ve svobodárně z legislativních, administrativních, technických a provozních důvodů.
Dluh na nájemném za užívání obecních bytů se ke konci ledna mírně zvýšil na 701 tis. Kč.
RM schválila pronájmy obecních parcel – záměry pronájmu byly schváleny RM dne 9. 11. 2015,
zveřejněny byly od 15. 1. do 2. 2. 2016
- pozemku ve čtvrti Padělky, užívaného jako zahrádka na parc. č. 463, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
o výměře 140 m2, paní K. P., Babice u Rosic, za cenu 5 Kč/m2/rok
- pozemku ve čtvrti Padělky na parc. č. 518, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 20 m2, P. Ž., Zbýšov,
čtvrť Padělky 467.
RM schválila záměr pronájmu části parc. č. 201/1 o výměře 145 m2 (zahrádka u svobodáren).
Po diskusi na posledním zasedání ZM rozhodla RM o přijetí opatření v organizaci zajišťování oprav
zejména nově přidělovaných bytů.
Rada města Zbýšova vzala na vědomí informaci starosty o záměru majitele zařízení PAMIR Zbýšov
Ing. Macha rekonstruovat polovinu ubytovací kapacity v levém křídle objektu na byty pro seniory.
RM schválila úpravu Metodického pokynu tajemnice MěÚ k čerpání sociálního fondu města
dodatkem č. 4, kterým se příspěvek na stravování zvyšuje od 1. 2. 2016 na 25 Kč/oběd, pro člena ZM,
uvolněného pro výkon funkce na 40 Kč/oběd.
Rada města zamítla požadavek společnosti PARPLANDO s. r. o. na umožnění uložení zeminy
v katastru města, vzala na vědomí informaci starosty o provedené kontrole provozu školní jídelny HS
Jihomoravského kraje a obsah zápisu do kroniky města za rok 2015, zpracovaný kronikářkou města
paní Jiřinou Rausovou.

V oblasti místního školství RM
schválila převod zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Zbýšov, p. o., za rok 2015 ve výši
16 175,59 Kč do rezervního fondu a odpisový plán pro MŠ na rok 2016 - roční výše odpisů činí
53 304 Kč
vzala na vědomí
- úpravu provozu MŠ po dobu jarních prázdnin
- Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Zbýšov za rok 2015; celkové příjmy činí
20 482 767,19 Kč, celkové výdaje dosáhly výše 20 482 120,35 Kč
RM rozhodla o poskytnutí finanční pomoci v hmotné nouzi ve výši 15 000 Kč T. H.,
Kratochvilka, jehož partnerka, občanka Zbýšova, zemřela při porodu jejich druhého dítěte
RM vzala na vědomí
- žádost MěÚ Rosice, sociálního odboru, o spolupráci při nastavení základní sítě sociálních
služeb v JMK na rok 2017; kromě výčtu stávajících poskytovatelů sociálních služeb upozorňuje
dokument v textu na záměr s. r. o. SENIORPROJEKT poskytovat od r. 2017 pobytovou službu
Domova se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním,
osob s chronickým onemocněním a seniorů s předpokládanou kapacitou 218 osob v prostorách
bývalého SOU v Rosicích. Rada města pociťuje v oblasti sociálních služeb v obci potřebnost
terénní pečovatelské služby, příp. denního stacionáře pro seniory.
- termín schůzky k problematice regionální policie - 18. únor v Zastávce, podmínkou zapojení
se města do projektu je dostatečný počet strážníků pro denní i noční služby
- přehled plateb za prodej palivového dříví občanům v roce 2015
-informaci starosty o výsledku porady vedení společnosti KTS Ekologie s. r. o. dne 9. 2.
- informaci starosty o jednání Energoregionu 2020 dne 11. 2.
Na své 3. schůzi dne 21. 3. 2016 Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 2. schůze Rady města Zbýšova 15. 2. 2016
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 29.2.2016,
který činí 13 273 979,61 tis. Kč a o plnění rozpočtu města za leden a únor 2016
- žádosti o přidělení obecního bytu, příp. výměnu užívaného bytu za větší
- úmysl pana Mario Svobody, nájemníka bytu na koupališti na Majrově, uvolnit tento byt, jím
navrhované podmínky jsou však jak pro město, tak pro příp. následného nájemníka
nepřijatelné
rozhodla
- o přidělení uvolněného bytu v domě pro seniory na Majrově 636 paní H.Ch.
schválila
- záměr pronájmu části parcely č. 1340/1 o výměře 12 m2 (zahrádka Na Láně)
- pronájem pozemku parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře 425 m2 na Majrově, k. ú.
Zbýšov u Oslavan jeho uživatelům, manž. K., Zbýšov, nájemné činí
5 Kč/m2/rok, nájemce je povinen uhradit nájemné zpětně za rok 2015
- pronájem části parc. č. 201/1 o výměře 145 m2 (zahrádka u svobodáren) panu O. S., Zbýšov, J. A.
Komenského, za cenu 5 Kč/m2/rok
rozhodla
- k žádosti paní A. N., Zbýšov, o souhlas s umístěním krytého
přístřešku pro posezení na pozemku města, požadovat vyjádření zdejšího bytového družstva
- problematiku organizace zajišťování oprav zejména nově přidělovaných bytů projednat v RM
dne 18. 4.
- o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města v celkové výši 30 000 Kč, z toho 20 tis. Kč
MS Háje Zbýšov a 10 tis. Kč Sboru Jednoty bratrské na projekt v LDN Ivančice
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci vedení Vlastivědného spolku R-O, pobočky Zbýšov, která se od prosince loňského
osamostatnila, o aktivní činnosti jejích členů a o záměru vybudovat na nejvyšším místě odvalu
na Sičce rozhlednu - ocelodřevěnou konstrukci se širokou základnou o průměru cca 11 m,
výškou 15 m, vyhlídková plošina je plánovaná v 6 m výšky; obdobná konstrukce již existuje
v Ocmanicích na Třebíčsku - vedení uvedené obce bude kontaktováno s dotazy

- požadavek nového vedení MO KSČM Zbýšov, který vznikl v souvislosti se započatou úpravou
památníku obětem válek v parku před radnicí, na zachování pamětní desky Slávka Hudece,
místního partyzána, na tomto pietním místě a na neměnění stávajícího stavu
schválila
- převedení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Zbýšov, p. o., za loňský rok
ve výši 646,84 Kč do rezervního fondu organizace
ocenila
- úroveň, průběh a návštěvnost plesu města a školy a z pohledu podílu těchto organizací na
přípravě akce rozhodla o rozdělení výtěžku
rozhodla
- požádat KÚ Jihomoravského kraje o udělení souhlasu ke zřízení přípravné třídy Základní
školy Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Zbýšov, ul. J. A. Komenského 473,
IČO 71007628 v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pro školní rok 2016/2017, pro děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že
zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad
povinné školní docházky; místem, kde se bude uskutečňovat vzdělávání, je budova Základní
školy Zbýšov, p. o., na adrese Zbýšov, Masarykova 188
vzala na vědomí
- požadavek Mateřské školy, p. o., Zbýšov, na navýšení příspěvku města na provoz školy o cca
170 tis. Kč na 1. pololetí 2016 z důvodu finančního pokrytí nutných zvýšených úvazků
zaměstnanců
souhlasí
- s navrhovaným počtem dětí v jednotlivých třídách MŠ
1. třída povoleno 16, navýšeno výjimečně na 20 dětí
2. třída
25
28
3. třída
25
28
4. třída
20
25
5. třída
16
V případě, že nebude zřízena přípravná třída ZŠ, schvaluje RM výjimku v počtu dětí
pro 6. třídu a to 16
vzala na vědomí
- doporučení Martina Všetečky obnovit provoz sauny v areálu stadionu TJ
- informaci P ČR OO Rosice o bezpečnostní situaci ve městě Zbýšově za rok 2015
- informaci starosty o připravovaném odchytu holubů, který bude provádět m. j. i na základě
požadavků občanů ze čtvrti Padělky a Sportovní ul. specializovaná firma z Brna
- informaci starosty o účasti jeho a dalších představitelů regionu na pracovním obědě
s hejtmanem kraje
- Strategický dokument Mikroregionu Kahan – hlavní strategické cíle a směry rozvoje
- informaci starosty o postupu přípravy vybudování cyklostezky, propojující podél silnice
na Rovinách Zakřany se Zbýšovem. Obec Zakřany požádá město Zbýšov o dar na tuto akci;
vyvolanou investicí v této souvislosti je kanalizace na hranicích katastrů
rozhodla
- o poskytnutí jednorázové peněžité podpory ve výši 3 000 Kč panu B. T.
potvrdila
- usnesení z 3. zasedání ZM dne 23. 3. 2015, kterým zastupitelstvo města rozhodlo o podání
žádosti MV ČR - GŘ HZS ČR o poskytnutí účelové dotace v rámci reprodukce požární
techniky pro jednotky požární ochrany na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro ZJ
SDH Zbýšov na rok 2016 a schválilo dofinancování pořízení požárního vozidla v roce 2016
z vlastních zdrojů
schválila
- Zadávací dokumentaci zpracovanou odborníkem na požární techniku – kritériem výběru je
z 90 % cena vozidla, z 10 % výkon motoru
- složení komise pro otevírání obálek - Ing. Kavřík, starosta Vratislav Široký, Ing. Jakub Dobšík
a hodnoticí komise Ing. Kavřík, starosta Vratislav Široký, Ing. Jakub Dobšík, pan
Josef Buchálek, Bc. Vladimír Čapka + příp. členové ZM. Jedná se o podlimitní zakázku města
dotace MV ČR 2,5 mil. Kč, dotace KÚ JmK 1mil. Kč, dofinancování městem 2,1 mil. Kč

projednala
- písemný rozbor vlivu řešení dopravního zatížení města Rosic obchvatem, navrhovaným ve
dvou variantách – severní a jižní trasou, které je součástí projednávání zásad územního rozvoje
(ZÚR) Jihomoravského kraje, na život města a jeho obyvatel – dokument upozorňuje na blížící se
termín veřejného projednávání ZÚR a zdůvodňuje, proč by mělo ZM zmocnit vedení obce ke
včasnému podání námitky proti ZÚR, konkrétně proti jižní variantě obchvatu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o jednání 2. schůze RM 15.02.2016 a 3. schůze RM dne 21.03.2016
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/2/2016/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za 1–3/2016 – plnění rozpočtu, stavy účtů, RO č. 1/2016
Z písemných podkladů FO vyplývá, že na účtech města byl ke konci měsíce března 2016 stav
11 990 457,33 Kč. Plnění jednotlivých paragrafů rozpočtu za leden až březen je přílohou zápisu.
Dle přehledu plnění rozpočtu města jsou předpokládané příjmy ve výši 57 135 tis. Kč naplněny za
leden až březen na 23,6 % (13 490 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 64 115 tis. Kč jsou čerpány na
26,7 % (17 144 tis. Kč). Za tři měsíce letošního roku obdrželo město na daních, poplatcích a dotacích
11 017 tis. Kč, což je 25 % plánovaného ročního objemu. Průběžný deficit činí – 3 654 tis. Kč.
ZM projednalo a schválilo RO č. 1/2016 – příjmy se navyšují o DPPO 112 000 Kč a o dotaci ÚP
v § 4116 ve výši 269 tis. Kč – zvýšení příjmů celkem o 381 000 Kč, celkové zvýšení výdajové části
rozpočtu o 3 401 tis. Kč – DPPO + 2 012 tis. Kč (odvádíme sami sobě), § 2341 vodní díla v krajině
(rybníky) + 300 tis. Kč, § 2143 + 570 tis. Kč (dar na cyklostezku – viz bod Různé), § 3326 oprava
památníku obětem válek + 250 tis. Kč, § 3639 VPP + 269 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.03.2016, který činí
11 990 457,33 Kč a o plnění rozpočtu za leden až březen 2016
projednalo a schválilo
- RO č. 1/2016
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/2/2016/ZM bylo schváleno
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Průběžně pokračují práce na stavbě požární zbrojnice, nyní dlážděním přilehlých zpevněných ploch
a vjezdů a vnitřními úpravami - dlažby, omítky, vnitřní instalace. Předpokládaný termín dokončení
akce je srpen 2016 – na obědě s představiteli regionu uvedl hejtman kraje, že Zastupitelstvo JmK,
které má rozhodnout o dotaci, se koná 21. 4.
Opravují se uvolněné byty pro přidělení vybraným žadatelům o bydlení. R. Vandlík provádí opravu
oplocení mezi prostorem kolem OSS a soukromým pozemkem. Novou dlažbu si následně vyžádá
i prostranství před OSS a přístup od silnice.
Úprava prostranství Poustka, zajišťovaná firmou M. Ryšavý, by měla být realizována 4-6/2016.
Byla zahájena oprava komunikace na Havířské ulici – dodavatelem je firma M. Soukup, Zbýšov, která
akci dokončí ještě v dubnu t. r.
Projekčně se připravuje další etapa výstavby chybějící kanalizace ve čtvrti Anenské – komplikuje se
kvůli řešení příjezdu kamionů k firmě Jeřábek a s tím souvisejícím výkupem pozemků.
Firma DUR plus Zastávka provádí pro E.ON ČR kabelizaci rozvodů NN, pro město s tím související
rekonstrukci VO na Majrově – práce dokončí do konce května.
V plánu je i rekonstrukce interiéru obřadní smuteční síně, výměna části plastových oken v domě Na
Láně 372 a prostorách na koupališti, využívaných kulturisty a další drobné opravy (např. výměna
dveří ZUŠ), oprava podlahy ve vývařovně školní jídelny během prázdnin. Připravuje se plynofikace
kotelny v budově ZŠ na Masarykově ulici

Pořízení nového hasičského auta s dotací začíná nabývat konkrétní podoby. Usnesením z 3. zasedání
ZM dne 23. 3. 2015 rozhodlo zastupitelstvo města o podání žádosti MV ČR - GŘ HZS ČR o
poskytnutí účelové dotace v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany na
pořízení cisternové automobilové stříkačky pro ZJ SDH Zbýšov na rok 2016 a schválilo
dofinancování pořízení požárního vozidla v roce 2016 z vlastních zdrojů. O vozidlo žádá ZJ SDH
od roku 2009, v případě odmítnutí současné možnosti není dalších 10 let naděje na dodání nového
vozidla. MV ČR zaslalo informaci o možnosti získání dotace a žádost o její potvrzení v termínu, kdy
již nebylo reálné svolat ZM. RM schválila na své 3/2016 schůzi zadávací dokumentaci k této VZ,
která je zpracována odborníkem na požární techniku a byla schválena GŘ HZS ČR – kritériem výběru
je z 90 % cena vozidla, z 10 % výkon motoru. Rada města schválila složení komise pro otevírání
obálek - Ing. Kavřík, starosta Vratislav Široký, Ing. Jakub Dobšík a hodnoticí komise Ing. Kavřík,
starosta Vratislav Široký, Ing. Jakub Dobšík, pan Josef Buchálek, Bc. Vladimír Čapka + příp. členové
ZM. Jedná se o podlimitní zakázku města dotace MV ČR
2,5 mil. Kč
dotace KÚ JmK
1 mil. Kč
dofinancování městem 2,1 mil. Kč
Starosta pozval zájemce z řad členů ZM na jednání komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise.
Termíny nejsou zatím stanoveny, budou včas oznámeny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/2/2016/ZM bylo schváleno
7. Schválení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2016
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo s drobným doplněním návrh Dotačního programu „Podpora
zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2016“, kterým stanoví podmínky pro poskytování
individuálních dotací v letošním roce – ZM umožňuje podávat žádosti o dotace v průběhu roku až do
10. 12. 2016. Na tento dotační program vyčlenilo Zastupitelstvo města Zbýšova v rámci schváleného
rozpočtu města na rok 2016 celkem 1 200 000 Kč, navíc si město vyhrazuje právo upravit
rozpočtovým opatřením objem finančních prostředků dle potřebnosti jednotlivých žádostí.
Dotace, o kterých rozhodla rada města od 1. 1. do 11. 4. 2016, příp. byly již poskytnuty v souladu
s obecnými zásadami dotačního programu „Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce
2015“, se považují za oprávněně vyplacené.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- dotační program Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2016; objem prostředků,
vyčleněných rozpočtem na tento účel pro rok 2016 činí 1 200 000 Kč; dotace, o kterých rozhodla
rada města od 1. 1. do 11. 4. 2016, příp. byly již poskytnuty v souladu s obecnými zásadami
dotačního programu „Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2015“, se považují za
oprávněně vyplacené
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/2/2016/ZM bylo schváleno
8. Hospodaření s majetkem města
Byla projednána nabídka pana F. N., majitele prefabrikované garáže, umístěné na pozemku města
bezprostředně u objektu kina Horník, na její odprodej městu za cenu 100 tis. Kč. Bylo doporučeno
zjistit podmínky stavebního povolení. Jednou z variant je odkoupení garáže za cenu max. 50 tis. Kč a
její nabídnutí k pronájmu.
V rámci napravení vlastnických vztahů k pozemkům na Majrově má město zájem odkoupit od Lenky
Musilové pozemek parc. č. 1519/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 20 m2 – schváleno jednomyslně
za cenu 200 Kč/m2 (14 – 0 – 0)
Soukromí majitelé pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v extravilánu u čerpací stanice, pan L.V.,
Rokytná a paní I. Z., Rosice, nabídli městu k odkoupení pozemek parc. č. 2459

o výměře 762 m2. Jednomyslně bylo schváleno odkoupení pozemku a to za cenu 30 Kč/m2.
Pozemky na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, pod komunikací, související s rekonstrukcí sítě NN,
PK 1106 426 m2, majitelé manž. P., Zbýšov
PK 1102 186 m2, majitel Ing. M. M., Říčany
PK 1099 57 m2,
detto
PK 1098 81 m2, majitel P. Ž., Zbýšov
PK 1095 207 m2, majitel J. S., Zbýšov
cena za odkoupení uvedených pozemků byla schválena ve výši 200 Kč/m2 (14 – 0 – 0)
další odkupované pozemky
PK 1207/2 28 m2, majitel Ing. M. M., Říčany - 200 Kč/m2 (pozemek na křižovatce) 14 – 0 - 0
PK 1340 133 m2, majitel J. S., Zbýšov (pozemek u Šikotexu, zmola)
nabídka 50 Kč/m2 14 – 0 - 0
příjezdová účelová komunikace k vodní nádrži Brodky - pozemek parc. č. 2666 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan, majitelka V. K., Zbýšov, výměra 900 m2, odkoupení – prodej obecního pozemku o stejné
výměře z parc. č. 2729 v k. ú. Zbýšov u Oslavan. 14 – 0 – 0
Věcná břemena
Smlouva o smlouvě budoucí pro E. ON – uložení vedení nn na pozemky parc. č. 1488/7 a PK 1076
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro stavbu p. K. a p. Š. na Majrově, délka 4,5 m, cena jednorázově 2 000 Kč
+ DPH – jednomyslně schváleno
PAMIR přípojka čtvrť Padělky – Smlouva o smlouvě budoucí – uložení nn vedení na pozemky parc. č.
1563 a PK 1195/1, k. ú. Zbýšov u Oslavan, jednomyslně schváleno, cena 2 000 K + DPH
Již v říjnu 2012 byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON ČR na kabelizaci rozvodů na ul.
9. května v rámci Rekonstrukce vedení NN v trase od Šikotexu po křižovatku po obou stranách ul. 9.
května (Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č.
1040001159/002) – ZM schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene, jednorázová cena za věcné
břemeno 44 470 Kč + DPH - schváleno jednomyslně
ZM schválilo přijetí věcného daru pro SDH – motorové rozbrušovací pily zn. Husqvarna od
ELEKTRO M. Nekuža a finančního daru ve výši 150 000 Kč od firmy METALDYNE Oslavany na
pořízení požárního vozidla pro ZJ SDH. O finanční příspěvek budou požádány i dodavatelské stavební
firmy – M. Soukup, Zbýšov a M. Ryšavý, s. r. o. Vémyslice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- nabídku pana F. N. na odprodej prefabrikované garáže, umístěné na pozemku
města bezprostředně u objektu kina Horník a doporučení dalšího postupu jednání
schválilo
- odkoupení soukromých pozemků na Majrově od L M. - pozemku parc. č. 1519/4
v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 20 m2 za cenu 200 Kč/m2 – schváleno jednomyslně
- odkoupení soukromého pozemku parc. č. 2459 o výměře 762 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
v extravilánu obce u čerpací stanice od majitelů pana L. V. a paní I. Z.,
jednomyslně schváleno odkoupení uvedeného pozemku za cenu 30 Kč/m2
- odkoupení pozemků na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, související s rekonstrukcí sítě NN,
PK 1106 426 m2, majitelé manž. P., Zbýšov
PK 1102 186 m2, majitel Ing. M. M, Říčany
PK 1099 57 m2,
detto
PK 1098 81 m2, majitel P. Ž., Zbýšov
PK 1095 207 m2, majitel J. S., Zbýšov
cena za odkoupení uvedených pozemků byla schválena ve výši 200 Kč/m2 (14 – 0 – 0)
- odkoupení dalších pozemků
PK 1207/2 28 m2, majitel Ing. M. M., Říčany - 200 Kč/m2 (pozemek na křižovatce) 14 pro
PK 1340 133 m2, majitel J. S., Zbýšov (pozemek u Šikotexu, zmola) nabídka 50 Kč/m2 14 – 0 - 0

- směnu pozemku pro příjezdovou účelovou komunikaci k vodní nádrži Brodky - pozemek parc.
č. 2666 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, majitelka V. K., Zbýšov, výměra 900 m2, formou odkoupení
a prodeje obecního pozemku parc. č. 2729 za stejnou hodnotu 14 – 0 – 0
- Smlouvu o smlouvě budoucí pro E. ON – uložení vedení nn na pozemky parc. č. 1488/7 a PK
1076 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro stavbu p. K. a p. Š. na Majrově, délka
4,5 m, cena jednorázově 2 000 Kč + DPH – jednomyslně schváleno
- Smlouvu o smlouvě budoucí – uložení nn vedení na pozemky parc. č. 1563 a PK 1195/1, k. ú.
Zbýšov u Oslavan, přípojka pro PAMIR, čtvrť Padělky, jednomyslně schváleno, cena
2 000 Kč + DPH
- Smlouvu s E.ON ČR o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na kabelizaci rozvodů
na ul. 9. května - Rekonstrukce vedení NN v trase od Šikotexu po křižovatku po obou stranách
ul. 9. května, jednorázová cena za věcné břemeno 44 470 Kč + DPH - schváleno jednomyslně
- přijetí věcného daru pro SDH – motorové rozbrušovací pily zn. Husqvarna od ELEKTRO M.
Nekuža
- přijetí finančního daru ve výši 150 000 Kč od firmy METALDYNE Oslavany na pořízení
požárního vozidla pro ZJ SDH Zbýšov
Výsledek hlasování pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/2/2016/ZM bylo schváleno
9. Různé
Starosta informoval o připravované VH SVaK Zbýšov – Zakřany, na jejíž jednání budou členové ZM
pozváni písemně.
Bohatá diskuse se rozvinula kolem problematiky zřizované regionální policie, která by měla být
ustavena v Rosicích s působností v obcích správního obvodu tohoto pověřeného města, které se
k projektu přihlásily a budou na něj přispívat. Po stránce odborné sleduje tento záměr Bc. Josef
Nedvěd, který se společně se zástupci vedení města zúčastňuje jednání. Záznam z poslední schůzky
rozeslal členům ZM. Vyjádřil se k obsahu navrhovaných veřejnoprávních smluv a to zejména co se
osob, pověřených zadáváním úkolů RP týče. Jejich okruh by měl být rozšířen z důvodu zastupitelnosti.

Zbýšov bude přispívat na financování dvou strážníků částkou cca 1,1 mil. Kč. V praxi to
znamená, že pro naše město bude garantována služba v délce 4 hodin výkonu služby strážníků
rozdělena na 2 hodiny denní služby a dvě hodiny noční služby. Službu pro celý region budou
vykonávat dvě osádky vozidel ve dne a jedna v noci, součástí služby je nepřetržitý dispečink. Dále
uvedl, že v současné době bude problém obsadit systemizovaná místa strážníků – podmínky, které
musí splňovat, vyplývají ze zákona. Konkurenční nabídky náborů do řad vojáků z povolání a P ČR
jsou pro uchazeče o tato místa podstatně výhodnější.
MUDr. Ševčík považuje realizaci záměru fungování regionální policie k 1. 7. 2016 za nereálný.
Pan starosta uvedl, že město Rosice má zájem odkoupit za odhadní cenu služební vozidlo MěP
Zbýšov.
Paní Radilová zhodnotila činnost městské policie dřívější i stávající z pohledu spolupráce se správou
majetku města.

K problematice záměru KTS Ekologie s. r. o. Zastávka rozšířit aktivity o třídění odpadů ve Veverských
Knínicích, s čímž souvisí investice do třídící linky, starosta informoval, že pro získání financí
představenstvo KTS zvažuje navýšit jmění každé členské obce ve společnosti KTS o 25 tis. Kč.
Dne 18. dubna bude dodáno dalších 100 kusů biopopelnic, které budou přiděleny zájemcům.
Na další sezonu se připravuje místní koupaliště.
V návaznosti na témata, o kterých informoval starosta v souvislosti s jednáním RM, vyvolalo velký
zájem přítomných projednávání zásad územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje, jejichž
součástí je řešení dopravního zatížení města Rosic obchvatem, navrženým ve dvou variantách –
severní a jižní trasou. Místní občané Ing. H. a Ing. Š. zpracovali písemný rozbor vlivu navrhovaných
řešení na město Zbýšov, určený členům Zastupitelstva města Zbýšova. Upozornili na blížící se termín
veřejného projednávání ZÚR a zdůvodnili, proč by mělo ZM zmocnit vedení obce ke včasnému
podání námitky proti ZÚR, konkrétně proti jižní variantě obchvatu, která podle jejich názoru
negativně ovlivní život občanů Zbýšova po několik generací, zejména z důvodů zvýšení hustoty
provozu, zvýšení hlučnosti, zhoršení kvality ovzduší a devastace orné půdy. Jižní varianta obchvatu by
proťala katastry Zbýšova a Zakřan a přivedla by dopravu do těsné blízkosti zástavby – ovlivnila by

zejména čtvrtě Sičku a Padělky. Autoři materiálu se jako hosté zapojili do diskuse a svá stanoviska
vysvětlili osobně. Ing. H. uvedl, že město Zbýšov nemá povinnost hledat řešení, musí především hájit
zájmy občanů a to i z pohledu budoucích generací.
L. Radilová poukázala na stav silnice III. třídy, který se zhoršil i v důsledku zvýšeného provozu při
loňské objížďce. Starosta a Ing. Dobšík uvedli, že dle informace SÚS Brno-venkov není její oprava
v horizontu nejbližších 5 let plánována.
Co se dopravní zátěže místních komunikací týče, nastal zásadní problém v období před Velikonocemi i
během svátků, kdy soupravy těžkých nákladních automobilů navážely zeminu ze stavby dálnice u
Brna na soukromé pozemky v areálu firmy Kepák na Sičce a využívaly k tomu trasu po Havířské ulici.
Vedení města se o situaci dozvědělo až na základě stížností občanů a to telefonických, osobních i
písemných. Zdejší obyvatelé byli rozhořčeni množstvím ukládané zeminy, kterému úměrný byl počet
projíždějících náklaďáků, maximální hluk, prašnost a nebezpečí pro všechny účastníky provozu.
Kromě toho byly poničeny nedávno nově osazené žlabovky a provedené terénní úpravy. Dodatečně
bylo zjištěno, že SÚS určila k tomuto účelu trasu mimo střed města a to přes Sičku, která byla po
urgencích následně dodržována. Zavážení probíhá, i když ve zmenšené míře, dosud. Starosta zjistí
časový harmonogram dopravy zeminy do katastru Zbýšova.
ZM projednalo na základě informace starosty a písemné žádosti obce Zakřan příspěvek této obci na
vybudování cyklostezky podél silnice Zbýšov – Zakřany na Rovinách. Celková délka trasy je 344 m,
část o šířce 3 m, část má šířku 2 m, na katastru Zbýšova je z toho 118 bm. Celkové náklady na stavbu
činí 1 942 754 Kč, propočtem na plochu komunikace od vodojemu po Padělky je podíl za Zbýšov
573 620 Kč; o tuto částku obec Zakřany požádala. Příspěvek města Zbýšova ve formě daru obci
Zakřanům ve výši 570 tis. Kč byl jednomyslně schválen – 14 – 0 – 0. Jako dodavatel rekonstrukce
části kanalizace v nejvýše položené části čtvrti Padělky (vyvolaná investice) byla vybrána firma
ROSMONT Brno, jako dodavatel cyklostezky zvítězila ve výběrovém řízení, vypsaném obcí Zakřany,
firma M. Ryšavý Vémyslice.
Je třeba vyjasnit detaily zajištění provozu Sokolského hřiště – stanovit provozní dobu a objednávání u
správce, cena vstupného činí od 1. 4. pro kolektivní sporty 200 Kč/hod., individuální sporty
100 Kč/hodinu, děti do 15 let zdarma (nezbytné je zajistit vedení zodpovědnou osobou).
Vedení města obdrželo požadavek 250 místních občanů různých věkových a zájmových skupin na
rozšíření krytých prostor ve městě k využití pro sport a kulturu. Dosavadní kapacity v MKC a školních
tělocvičnách jsou nedostatečné. Jako možnost navrhl např. pan I. Izsóf pro některé aktivity prostory
v kabinách na stadioně, pro některé kroužky (např. Zálesák) je vhodný (po nutných stavebních
úpravách) areál Junáku na Majrově, který je zřejmě nyní minimálně využíván.
Rozšíření stávajících prostor MKC projektant nedoporučuje. Část problémů by vyřešila výstavba
sportovní haly, která je plánovaná návazně na základní školu, příp. MŠ. Při přípravě bude třeba vyřešit
spoustu zásadních problémů – změna ÚP města, vlastnictví pozemků, financování. Autoři požadavku a
jeho signatáři neočekávají písemnou odpověď, věří v brzké vyřešení žádosti.
ZM vyjádřilo jednomyslně souhlas s podpisem smlouvy na pořízení softwaru pro městskou knihovnu
s dotací MK ČR ve výši 18 tis. Kč, včetně dofinancování městem částkou 8 tis. Kč.
Pan Nedvěd připravuje OZV o čistotě a pořádku ve městě, týkající se blokového čištění ulic.
Martin Všetečka upozornil na znečištění prostoru za Šikotexem, kde občané opakovaně vytvářejí
černou skládku.
Členové ZM upozornili na nutnost uklidit na většině ulic města posypový materiál po zimním období.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o připravované VH SVaK Zbýšov – Zakřany, na jejíž jednání budou
členové ZM pozváni písemně
- další informace starosty a Bc. Josefa Nedvěda k problematice zřizované regionální policie,

která by měla být ustavena v Rosicích s působností v obcích správního obvodu tohoto
pověřeného města, které se k projektu přihlásily a budou na něj přispívat
- odborné připomínky Bc. Josefa Nedvěda, který se společně se zástupci vedení města zúčastňuje
jednání, k obsahu navrhovaných veřejnoprávních smluv
- zájem města Rosic odkoupit za odhadní cenu služební vozidlo MěP Zbýšov
- informace starosty k problematice záměru KTS Ekologie s. r. o. Zastávka rozšířit aktivity
o třídění odpadů ve Veverských Knínicích a o návrhu finančního řešení investice do třídící linky
- informaci o termínu dodávky dalších 100 kusů biopopelnic, které budou přiděleny zájemcům
- informaci starosty o přípravě koupaliště na další sezonu
- informaci o zásadní zátěži místních komunikací v období před Velikonocemi i během svátků, kdy
soupravy těžkých nákladních automobilů navážely zeminu ze stavby dálnice u Brna na soukromé
pozemky v areálu firmy Kepák na Sičce a využívaly k tomu trasu po Havířské ulici. Vedení města
se o situaci dozvědělo až na základě stížností občanů, kteří byli rozhořčeni množstvím ukládané
zeminy, počtem projíždějících náklaďáků, maximálním hlukem, prašností a nebezpečím pro
všechny účastníky provozu. Dodatečně bylo zjištěno, že SÚS určila k tomuto účelu dotčené
stavební firmě trasu mimo střed města a to přes Sičku, která byla po urgencích následně
dodržována
- informaci o připravovaném projednávání zásad územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje,
jejichž součástí je řešení dopravního zatížení města Rosic obchvatem, navrženým ve dvou
variantách – severní a jižní trasou. Místní občané Ing. H. a Ing. Š. zpracovali pro
členy ZM písemný rozbor vlivu navrhovaných řešení na město Zbýšov. Upozornili na blížící
se termín veřejného projednávání ZÚR a zdůvodnili, proč by mělo ZM zmocnit vedení obce ke
včasnému podání námitky proti ZÚR, konkrétně proti jižní variantě obchvatu, která podle jejich
názoru negativně ovlivní život občanů Zbýšova po několik generací, zejména z důvodů zvýšení
hustoty provozu, zvýšení hlučnosti, zhoršení kvality ovzduší a devastace orné půdy
schválilo
- na základě informace starosty a písemné žádosti obce Zakřan příspěvek této obci na vybudování
cyklostezky podél silnice Zbýšov – Zakřany na Rovinách; celkové náklady na stavbu činí 1 942 754
Kč, propočtem připadá na plochu komunikace od vodojemu po Padělky - což je podíl za Zbýšov
570 000 Kč; příspěvek města Zbýšova ve formě daru obci Zakřanům v uvedené výši byl
jednomyslně schválen – 14 – 0 – 0
rozhodlo
- o detailech zajištění provozu Sokolského hřiště – cena vstupného činí od 1. 4. pro kolektivní sporty
200 Kč/hod., individuální sporty 100 Kč/hodinu, děti do 15 let zdarma (nezbytné je zajistit vedení
zodpovědnou osobou); bude třeba stanovit provozní dobu a způsob objednávání u správce
vzalo na vědomí
- požadavek 250 místních občanů různých věkových a zájmových skupin na rozšíření krytých
prostor ve městě k využití pro sport a kulturu, jelikož dosavadní kapacity v MKC a školních
tělocvičnách jsou nedostatečné; budou prověřeny rezervy ve stávajících nemovitostech města,
rozšíření stávajících prostor MKC projektant nedoporučuje. Část problémů by vyřešila výstavba
sportovní haly, která je plánovaná návazně na základní školu, při přípravě bude třeba vyřešit
spoustu zásadních problémů – změna ÚP města, vlastnictví pozemků, financování
schválilo
- jednomyslně smlouvu na pořízení softwaru pro městskou knihovnu s dotací MK ve výši 18 tis. Kč
vzalo na vědomí
- informaci Bc. Nedvěda, který připravuje OZV o čistotě a pořádku ve městě, týkající se blokového
čištění ulic
- upozornění Martina Všetečky na opětovné znečištění prostoru za Šikotexem
- upozornění členů ZM na nutnost uklidit na většině ulic města posypový materiál po zimním
období
Výsledek hlasování uveden jednotlivě, pokud není uveden, platí 14 – 0 - 0
Usnesení č. 9/2/2016/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 21 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 20.04.2016

Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

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

Vratislav Široký
starosta

