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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 27. 06. 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, který přivítal přítomné členy
zastupitelstva města i hosty. Informace o konání 4. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 08.06.2016.
Jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni MUDr. František Ševčík a MUDr. Veronika
Kovář Matejová, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny
protinávrhy.
Zápis z 3/2016 zasedání ZM byl schválen bez připomínek počtem 14 hlasů přítomných členů ZM.
Byl pořizován zvukový záznam jednání pro potřeby zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 4/2016 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova MUDr. Františka
Ševčíka a MUDr. Veroniku Kovář Matejovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (14 – 0 – 0)
- zápis z 3/2016 zasedání ZM (14 - 0 - 0 )
Usnesení č. 1/4/2016/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 návrh Bc. Josefa Nedvěda o bod 11., týkající se Městské policie Zbýšov a vznikající
Městské policie Rosice s regionální působností, byl schválen přítomnými členy ZM jednomyslně bez
připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo následující program 4. zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 09.05.2016
4. Informace o jednání RM dne 23.05.2016 a 13.06.2016
5. Hospodaření města za leden až květen 2016, stavy účtů k 31. 5. 2016, projednání RO č. 3/2016
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2015, Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2015 a Účetní závěrky města sestavené
k 31.12.2015
7. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
8. Vyhodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce - akce Zbýšov, čtvrť Anenská, Úprava kanalizace 2. část
9. Vyhodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky, jejímž předmětem je
dodávka hasičského vozidla s vybavením
10. Hospodaření s majetkem města
11. Informace o stavu zajištění Městské policie Rosice s regionální působností
12. Různé, závěr

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/4/2016/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 09.05.2016
Majitel prefabrikované garáže, umístěné na pozemku města u objektu kina Horník, byl informován
o zamítnutí jeho nabídky na odkoupení garáže městem.
Od 1. 6. do 17. 6. byly na úředních deskách města zveřejněny schválené záměry prodeje pozemků
města o výměře cca 90 m2 - parcel č. 1564/10, 858 (PK 2844), 850 (PK 1496, 1497, 1369) na
Havířské ulici, k. ú. Zbýšov u Oslavan a záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 2729 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan o výměře 1 600 m2.
Byla odeslána písemná žádost Státnímu pozemkovému úřadu o odkoupení podílů SPÚ na pozemcích
parc. č. KN 2893/2 (pozemek ve čtvrti Sička) a parc. č. KN 1614/3 (na Majrově), oba k. ú. Zbýšov
u Oslavan, z důvodu sjednocení majetkových vztahů k parcelám v částečném vlastnictví města.
V souladu s rozhodnutím ZM byly uzavřeny smlouvy na odkoupení soukromých pozemků na
Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, pod komunikací, souvisejících 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
a dalších pozemků
PK 1207/2 28 m2, majitel Ing. M. M., Říčany
PK 1340 133 m2, majitel J. S., Zbýšov
Byly zveřejněny záměry prodeje pozemků v majetku města Zbýšova v k. ú. Zbýšov u Oslavan, jedná
se o pozemek parc. č. 2720 výměra 654 m2
pozemek parc. č. 2742 výměra 4779 m2
část pozemku parc. č. 965/1 a 966 (PK 1507/14) výměra cca 435 m2
Jsou připraveny smlouvy na odkoupení pozemků od majitelů Ing. J. Š., Zbýšov a Ing. S. Š., Zbýšov
a schválené smlouvy o zřízení věcných břemen pro uložení kanalizace.
Byl podepsány smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení vedení nn na pozemcích parc. č. 3083,
2549 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro stavbu firmy ROSMONT a p. Š. u Mašinky, Smlouva o smlouvě
budoucí pro přípojku Na Drahách - uložení nn vedení na pozemek parc. č. 1569/1 k. ú. Zbýšov u
Oslavan, smlouva o zřízení věcného břemene pro přípojku ve čtvrti Sička – uložení nn vedení na
pozemcích parc. č. 1566, 753/1, 778/1, k. ú. Zbýšov u Oslavan, smlouva o zřízení věcného břemene
pro přípojku ve čtvrti Anenské pro RD č. p. 379 – uložení nn vedení pro E.ON ČR na pozemek parc. č.
1921 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON ČR pro kabelizaci NN (v délce
475 m) a VN (256 m) vedení na Sportovní ulici – uložení kabelů na pozemky města v k. ú. Zbýšov u
Oslavan parc. č. PK 2832, PK 1377/1 (KN 614/1, 1608/9), 1608/5, 597, 591, 577/2, 561/2, 555/1,
557/1.
S Městem Rosicemi byla uzavřena smlouva o zajištění činnosti obecní policie s regionální působností.
Jsou objednány lavičky jako náhrada za ty, které byly umístěny před zahájením opravy dlažby před
OD BYDO a budou zabudovány zpět.
Vedení města podalo ve smyslu usnesení ZM námitky proti návrhu Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JmK na udržitelný rozvoj území,
konkrétně proti jižní variantě obchvatu Rosic silnicí 1/23 z obavy, že její realizace by negativně
ovlivnila život občanů Zbýšova po několik generací, zejména z důvodů zvýšení hustoty provozu,
zvýšení hlučnosti, zhoršení kvality ovzduší a devastace orné půdy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 3/2016 zasedání ZM konaného dne 09.05.2016
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/4/2016/ZM bylo schváleno

4. Informace o jednání RM dne 23.05.2016 a 13.06.2016
Rada města dne 23. 5. vzala na vědomí informaci o plnění úkolů, které vyplynuly ze 4. schůze Rady
města Zbýšova 25. 4. 2016, písemnou informaci vedoucí FO o aktuálním stavu finančních prostředků
na účtech města k 23. 5.2016, který činí 10,292 mil. Kč a informaci starosty o připravovaných
a probíhajících investičních akcích města.
Na úseku hospodaření s majetkem města vzala RM na vědomí
- žádosti o přidělení obecních bytů
- uvolnění bytu na J. A. Komenského 414 paní S. Č. k 31. 5. z důvodu stěhování
rozhodla
- o prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu Na Láně 53 panu J. M. do 31.12.2016
- o pronájmu zahrádky o výměře 12 m2 a to pozemku parc. č. 1340/1 Na Láně, k. ú. Zbýšov
u Oslavan za cenu 5 Kč/m2/rok panu J. M.
- o přidělení bytu v nájemním domě na Majrově 636 paní A. M. S.
schválila
- záměr pronájmu části parcely č. 306/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 200 m2, části parcely
č. 491 ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 30 m2 a záměr pronájmu parcel
na Majrově č. 1518/2, 1519/2, 1520/2 a PK 1076 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 1 400 m2
- výpověď nájemní smlouvy na pronájem pozemku části parc. č. 965/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o výměře 120 m2, uzavřené mezi Městem Zbýšovem a manž. H., Zbýšov
rozhodla
- o projednání žádosti firmy NEWAY o povolení provozování stánku s občerstvením na místním
koupališti s poskytovatelem těchto služeb Ing. T. Ludvou
Rada města Zbýšova schválila poskytnutí individuální dotace
- na organizační výdaje Zbýšovské tenisové ligy, ročník 2016, ve výši 4 tis. Kč
- na ozdravný pobyt v přírodě dvojčat K. a N. P., Zbýšov, organizovaný dětským stacionářem
DOMINO, ve výši prokázaných nákladů
Rada města Zbýšova schválila smlouvu mezi Jihomoravským krajem a Městem Zbýšovem o
poskytnutí dotace 1 mil. Kč z rozpočtu JmK na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS
20 pro JSDH Zbýšov JPO III/2
Rada města Zbýšova rozhodla o dodavateli akce Rozšíření sjezdu ke koupališti, kterým bude Soukup
Miloš, s. r. o., Zbýšov, nabídková cena dodávky činí 706 035 Kč vč. DPH a o uzavření smlouvy o dílo
a o odeslání požadavku na zajištění osvětlení nově opraveného úseku této místní komunikace na SÚS
a E.On ČR
Rada města Zbýšova vzala na vědomí odeslání písemného požadavku města SÚS Jihomoravského
kraje na opravu vozovky III. třídy v průtahu městem z důvodu jejího poškození a opotřebení
následkem zvýšeného provozu v době objížďky a doporučila postupné nahrazení stávajících nádob na
posypový materiál na místní komunikace plastovými a jejich uskladnění včetně nevyužitého materiálu
po zimním období na sběrném dvoře.
Na své 6. schůzi dne 13. 6. 2016 vzala Rada města Zbýšova na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 5. schůze Rady města Zbýšova 23. 5. 2016
doporučila
- firmě NEWAY, která požádala o povolení provozování stánku s občerstvením na místním
koupališti, dohodnout se v zájmu zrychlení a zkvalitnění služeb na koupališti se
smluvním poskytovatelem služeb Ing. T. Ludvou
Usnesením č. 3/6/2016/RM
vzala na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 5.2016,
který činil 8,662 mil. Kč a o plnění rozpočtu za leden až květen 2016
- informaci starosty o připravovaných, probíhajících a dokončených investičních akcích města
schválila
- převod finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč ze spořicího účtu města BONUS na běžný účet
města – oba účty jsou vedeny u KB

V bodě 5. Hospodaření s majetkem města RM
vzala na vědomí
- žádost o přidělení obecního bytu
- informaci o výši dlužného nájemného, které k 31. 5. činí 710 972 Kč, z čehož je 531 983 Kč soudně
vymáháno
rozhodla
- o přidělení bytu na J. A. Komenského 414 J. T. ml., Sportovní 493
- o přidělení bytu na Sportovní 493 vel. 1 + 2 po jeho rekonstrukci paní Č. s rodinou,
byt Na Láně 372 obsadí R. V. s rodinou, byt na ul. 9. května bude po vyklizení
a rekonstrukci přidělen do užívání L. Š., roz. J., s rodinou
- o pronájmu pozemku, části parcely č. 306/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (zahrada za kinem)
o výměře 200 m2 zájemcům, z nichž každý bude užívat 100 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok –
jsou to manž. S., Zbýšov a M. Š., Zbýšov
- o uzavření smlouvy o pronájmu části parcely č. 491 ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o výměře 30 m2 se Š. D., Zbýšov, cena pronájmu 5 Kč/m2/rok
- o pronájmu parcel na Majrově č. 1518/2, 1519/2, 1520/2 a PK 1076 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o výměře 1 336 m2 – pozemky za RD na Majrově, nájemcům za cenu 5 Kč/m2/rok
pro tyto podíly:
L. M., Zbýšov
506 m2
R. F., Rosice
255 m2
PaeDr. J. P., Zbýšov
226 m2
M. P., Zbýšov
349 m2
- záměr pronájmu pozemku parcely PK 2886 o výměře 60 m2 ve čtvrti Sička projednat
po místním šetření
Rada města Zbýšova
schválila poskytnutí individuální dotace
- na organizační výdaje výstavy historických motocyklů a burzy ND ve výši 3 tis. Kč
- na ozdravný pobyt v přírodě B. S., Zbýšov, organizovaný dětským stacionářem DOMINO Brno,
ve výši prokázaných nákladů
- o. p. s. DOTYK II Vysoké Popovice ve výši 9 991 Kč na sociální rehabilitaci jednoho klienta
ze Zbýšova v roce 2016
Výběrové řízení VZMR Zbýšov, čtvrť Anenská – Úprava kanalizace 2. část
Pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů o dodávku stavby Zbýšov, čtvrť Anenská – Úprava
kanalizace 2. část, byla ustanovena komise ve složení MUDr. František Ševčík, Martin Všetečka, Ing.
Jakub Dobšík. Pro doručení obálek s nabídkami byl stanoven termín 25. 5., ve kterém podaly nabídky
3 firmy:
Miloš Ryšavý, s. r. o., Vémyslice
2 258 445 Kč + DPH
Igistav s. r. o., Tetčice
2 402 818 Kč + DPH
Dušan Hort, Rapotice
2 350 807 Kč + DPH
Podmínky výběrového řízení splnili všichni uchazeči. Jelikož hodnoticím kritériem byla ze 100 %
nabídková cena, doporučuje rada města zastupitelstvu schválit jako dodavatele stavby Stavební
a obchodní firmu M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice.
Rada města Zbýšova
- schválila dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku příspěvkových organizací obce - ZŠ
Zbýšov a MŠ Zbýšov, sestavenou k 31.12.2015
schválila
- v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmo b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení pro Mateřskou školu Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkovou
organizaci, Zbýšov, Školní 412, která se týká
- změny nejvyššího povoleného počtu žáků mateřské školy ze 133 na 118
- souhlasu s umístěním 2 x 16 dětí ve dvou odděleních v místě výkonu činnosti na adrese Zbýšov,
Masarykova 188 a 86 dětí ve čtyřech odděleních v místě výkonu činnosti na adrese Zbýšov,
Školní 412, s účinností od 1. 9. 2016

- podání žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, zřizovatelem
Rada města Zbýšova schválila program 4. zasedání ZM dne 27. 6. 2016.
Usnesením č. 10/6/2016/RM Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci M. Švancarové, vedoucí MKC, o akcích organizovaných ve Zbýšově za poslední dva
měsíce a podněty ke zlepšení spolupráce se zainteresovanými subjekty
- požadavek M. Švancarové na rozšíření prostor MKC, které nepostačují zájmu
o volnočasové aktivity ve městě
podporuje
- osamostatnění MKC Zbýšov; je třeba zjistit, jaké jsou k tomu potřebné administrativní
a odborné náležitosti
rozhodla
- o termínu příští schůze RM - 29. 8.
schválila
- Smlouvu o spolupráci s firmou En com Ing. Petra Hoňková, Zastávka, 1. máje 189, na jejímž
základě bude bezúplatně zajištěn pro Město Zbýšov šifrovaný datový tok v rámci kamerového
systému města
vzala na vědomí
- informaci starosty o připravované opravě střechy nad školní jídelnou a MKC – zajišťuje firma
Klempířství Skokan, Kratochvilka
nemá námitek
- k pronájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska firmě DENTALIS Bohemia
s. r. o. za účelem zřízení zubních ordinací předběžně k 1. 10. 2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informace starosty o jednání RM dne 23.05.2016 a 13.06.2016
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/4/2016/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až květen 2016, stavy účtů k 31. 5. 2016, projednání RO č. 3/2016
Z písemných podkladů FO vyplývá, že na účtech města byl ke konci měsíce května 2016 stav 8 662
tis. Kč, k 10. 6. po uhrazení faktur dodavatelů stavebních investic města se snížil na 5 666 tis. Kč.
Dle přehledu plnění rozpočtu města jsou předpokládané příjmy ve výši 57 135 tis. Kč naplněny za
leden až květen na 44,3 % (25 296 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 64 115 tis. Kč jsou čerpány na
51 % (32 772 tis. Kč). Za pět měsíců letošního roku obdrželo město na daních, poplatcích a dotacích
19 972 tis. Kč, což je 45,4 % plánovaného ročního objemu. Průběžný deficit činí – 7 476 tis. Kč.
S ohledem na snížení disponibilního zůstatku financí na účtu města rozhodla rada města dne 13. 6.
o převodu částky 1 mil. Kč ze spořicího účtu BONUS u KB na běžný účet města u KB.
ZM projednalo RO č. 3/2016 – zvýšení příjmů celkem o 1 705 tis. Kč, z toho § 4116 dotace ÚP 37 000
Kč, dotace MK na knihovnu 18 000 Kč, § 4222 dotace JMK na pořízení cisternové stříkačky CAS 20
pro ZJ SDH Zbýšov 1 000 000 Kč, § 1351 odvod z loterií a her 50 000 Kč, § 1355 odvod z VHP
600 000 Kč, navýšení výdajů celkem o 3 305 000 Kč - § 2212 silnice 1 500 000 Kč, § 3314 knihovna
(dotace) 18 000 Kč, § 3322 kostel 100 000 Kč, § 3639 VPP (dotace) 37 000 Kč, § 3631 VO 600 000
Kč, § 5512 SDH (dotace) 1 000 000 Kč, § 6320 pojištění 50 000 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 5.2016,
který činil 8,662 mil. Kč a o plnění rozpočtu za leden až květen 2016
- převod finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč ze spořicího účtu města BONUS na běžný účet
města – oba účty jsou vedeny u KB (na základě rozhodnutí RM 13. 6.)
projednalo a schválilo
- RO č. 3/2016

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/4/2016/ZM bylo schváleno
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2015, Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2015 a Účetní závěrky města sestavené
k 31.12.2015
Závěrečný účet za rok 2015
Závěrečný účet města Zbýšova byl sestaven v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Jeho součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2015. Oba dokumenty byly zveřejněny v zákonem
stanovených lhůtách na úředních deskách města, kromě toho byly dne 15. 6. v elektronické podobě
rozeslány členům ZM. Tajemnice MěÚ seznámila přítomné se zápisem z projednání Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2015 a s přijatými opatřeními. Zjištěné
chyby a nedostatky nejsou závažné, nemají vliv na výsledek hospodaření ÚSC, nedošlo jimi ke
zkreslení účetní závěrky a nebyla jimi způsobena městu škoda. Většina nedostatků byla odstraněna
buď ještě při přezkoumání nebo bezprostředně po jeho ukončení. Zápis bude odeslán na KÚ JmK a
plnění stanovených opatření a termínů bude součástí dílčího přezkoumání hospodaření města za rok
2016.
Návrh Závěrečného účtu města za rok 2015 byl zveřejněn v zákonem stanoveném rozsahu na úředních
deskách města od 07.06.2016. O plnění rozpočtu jsou členové ZM informováni pravidelně, zásadní
informace byly uvedeny i v Ozvěně 1/2016. Občané mohli uplatnit připomínky k Závěrečnému účtu
bud' písemně do 27. června 2016 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města dne 27. 6. - žádná
připomínka nebyla vznesena.
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2015 dále obsahuje:
Plnění rozpočtu příjmů
Plnění rozpočtu výdajů
Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Stavy a obraty na bankovních účtech
Peněžní fondy
Majetek
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům kraje, obcí, DSO a vnitřní převody
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Ostatní doplňující údaje
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření města za rok 2015 byly zjištěny nedostatky,
projednalo zastupitelstvo města Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2015 včetně Zprávy KÚ JmK o
přezkoumání hospodaření města za rok 2015 v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a s § 17 odst. 7, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města s výhradou.
Účetní závěrka města sestavená k 31.12.2015
Podle zákona č. 220/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, je pravomoc zastupitelstva obce v § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozšířena o schvalování účetní
závěrky obce, t. j. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh, inventarizační zprávy sestavené
k rozvahovému dni, t. j. 31.12.2015. Pokud zastupitelstvo na základě předložených nebo vyžádaných
dokladů nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situaci účetní jednotky, závěrku schválí. Pokud zjistí, že schvalovaná účetní
závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky, tuto
závěrku neschválí a v zápise o neschválení účetní závěrky uvede popis skutečností, pro které nebyla
schválena, odůvodnění tohoto neschválení a uvede lhůtu k odstranění vad.
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast a její ověření bylo
součástí přezkumu hospodaření města Zbýšova za rok 2015.
V souladu s platným zněním zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhl. č. 270/2010 o inventarizaci
majetku a závazků byl skutečný stav veškerého majetku a závazků k 31.12.2015 zjištěn inventarizací
a bylo ověřeno, že skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.
Zastupitelstvo Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2015 schválilo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo
- Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2015 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření
města za rok 2015 v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a s § 17 odst. 7, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města s výhradou
schválilo
- Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2015
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/4/2016/ZM bylo schváleno
7. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Firma M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice, dokončuje práce na stavbě požární zbrojnice a na úpravě
prostoru Poustka. Dosud nebylo zjištěno, zda se podařilo na stavbu hasičské zbrojnice získat dotaci
Jihomoravského kraje. Prostor související bezprostředně s areálem zbrojnice bude upraven na
parkoviště pro 28 vozidel. Finančně by se měla na nákladech spolupodílet firma Kepák, s. r. o. Brno.
Byla provedena výměna části oken v bytovém domě Na Láně 372, na období prázdnin se připravuje
výměna dveří v základní umělecké škole, později ještě v nájemním domě na Majrově 636.
Projekčně je připravena další etapa výstavby chybějící kanalizace ve čtvrti Anenské – výběr
dodavatele viz bod 8. zápisu.
Pokračují zemní práce pro zřízení cyklostezky na Rovinách společně s rekonstrukcí kanalizace na
pomezí katastrů Zbýšova a Zakřan. Jako zajímavost uvedl přítomný Ing. Dobšík vznik krizové situace,
která nastala vytěžením nevybuchlé dělostřelecké munice při provádění zemních prací; jen souhrou
příznivých okolností nedošlo k tragédii.
Byla dokončena plynofikace kotelny v objektu základní školy na Masarykově ulici 188.
RM sice rozhodla o dodavateli akce Rozšíření sjezdu ke koupališti, kterým bude Soukup Miloš, s. r.
o., Zbýšov, nabídková cena dodávky činí 706 035 Kč vč. DPH a o uzavření smlouvy o dílo, stavba se
však zřejmě nebude z důvodu brzkého zahájení sezony na koupališti a nedořešeného zajištění
osvětlení úseku této místní komunikace v letošním roce realizovat.
V období prázdnin bude provedena oprava podlahy ve vývařovně školní jídelny. Práce zajištuje firma
pana Josefa Svobody ze Zbýšova. Nově byla s ohledem na zvýšenou vlhkost v tomto pracovním
prostoru (způsobenou podle M. Všetečky špatným způsobem odvětrání místností) stanovena
technologie provádění prací, která bude oproti původním předpokladům nákladnější. Práce započaly
ihned po skončení školního roku, strava pro děti MŠ v 1. týdnu prázdnin bude dovážena z Oslavan.
Na městském úřadě byla dokončena instalaci klimatizačních jednotek. Klimatizační jednotky budou na
přání nájemce – České pošty, nainstalovány i v prostorech, využívaných ČP.
Průběžně jsou prováděny rekonstrukce uvolněných obecních bytů.
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. 7/4/2016/ZM bylo schváleno
8. Vyhodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce - akce Zbýšov, čtvrť Anenská, Úprava kanalizace 2. část
Pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů o dodávku stavby Zbýšov, čtvrť Anenská – Úprava
kanalizace 2. část, byla ustavena komise ve složení MUDr. František Ševčík, Martin Všetečka, Ing.
Jakub Dobšík. Otevírání obálek proběhlo na schůzi RM dne 13. 6., pro jejich doručení byl stanoven
termín 25. 5., ve kterém podaly nabídky 3 firmy:
Miloš Ryšavý, s. r. o., Vémyslice
Igistav s. r. o., Tetčice
Dušan Hort, Rapotice

2 258 445 Kč + DPH
2 402 818 Kč + DPH
2 350 807 Kč + DPH

Podmínky výběrového řízení splnili všichni uchazeči. Jelikož hodnoticím kritériem byla ze 100 %
nabídková cena, schválilo ZM i na základě doporučení rady města jako dodavatele stavby Stavební
a obchodní firmu M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice. Termín realizace – 2. pololetí 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- jako dodavatele VZMR Zbýšov, čtvrť Anenská – Úprava kanalizace 2. část, Stavební
a obchodní firmu M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice; cena dodávky 2 258 445 Kč + DPH
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/4/2016/ZM bylo schváleno
9. Vyhodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky, jejímž předmětem
je dodávka hasičského vozidla s vybavením
Výzva k vypracování a k podání nabídky do řízení o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
s názvem „V 00138 – dodávka hasičského vozidla – nové vyhlášení“ byla zveřejněna dne 25. 5. 2016,
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace musela být doručena doporučeně
poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:30 do 15:30 hod.) na adresu osoby
pověřené činnostmi zadavatele – Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno,
nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 10. 6. 2016 do 10:00 hod.
Otevírání obálek se uskutečnilo dne 10. 6. v 10:00 hod. v sídle zástupce zadavatele Steska, Kavřík,
advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno.
Předmětem zakázky je dodávka hasičského vozidla s vybavením, a to cisternové automobilové
stříkačky (dále jen CAS). Zadavatel si dle § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje
požadavek, že část zakázky, konkrétně výroba, montáž a dodávka účelové nástavby CAS nesmí být
plněna subdodavatelem. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.100.000,- Kč bez DPH.
Termín dodání nejpozději do 30. 11. 2016.
Kritériem výběru byla z 90 % cena vozidla, z 10 % výkon motoru. Jedná se o podlimitní zakázku
města.
Kupní smlouva na dodávku hasičského vozidla – cisternové automobilové stříkačky CAS 20 4000/240
S2Z na podvozku SCANIA P480 CB4x4 CrewCab CP28, výkon motoru vozidla 353 kW, bude na
základě doporučení hodnoticí komise ve složení Ing. Kavřík, starosta Vratislav Široký, Ing. Jakub
Dobšík, pan Josef Buchálek, Bc. Vladimír Čapka z důvodu výhodnější cenové nabídky a lepších
technických parametrů uzavřena s WISS CZECH s. r. o., Halenkovice 10, IČO 29305934.
Cena dodávky
4 965 500 Kč
DPH
1 042 755 Kč
Dodávka vozidla celkem 6 008 255 Kč
Druhým poskytovatelem cenové nabídky na nové požární vozidlo je spol. KOBIT - THZ s. r. o.
Tovární 123, 538 21 Slatiňany, za nabídkovou cenu 5.094.800,- Kč bez DPH
Na financování se bude spolupodílet
dotace MV ČR
dotace KÚ JmK
dofinancování městem a sponzory

2,5 mil. Kč
1 mil. Kč
2,5 mil. Kč

S ohledem na předpokládaný minimální finanční přínos z prodeje současně používaného hasičského
vozidla z roku výroby 1982 doporučil Bc. Josef Nedvěd ponechat toto k dispozici, např. pro kropení
místních komunikací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- jako dodavatele veřejné zakázky, jejímž předmětem je dodávka hasičského vozidla s vybavením
firmu WISS CZECH s. r. o., Halenkovice 10, IČO 29305934, cena dodávky 4 965 500 Kč + DPH
a způsob financování dodávky
vzalo na vědomí

- doporučení Bc. Josefa Nedvěda ponechat nyní používané hasičské vozidlo k dispozici ve Zbýšově,
např. pro kropení místních komunikací
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/4/2016/ZM bylo schváleno
10. Hospodaření s majetkem města
Věcná břemena
Přípojka ke garáží na Hornickým domem – uložení nn vedení na pozemku parc. č. 201/1, k. ú. Zbýšov
u Oslavan, v délce 18 bm, jednorázová úhrada 2 000 Kč + DPH, smlouva s E.ON ČR schválena
jednomyslně.
Uložení kanalizace města na pozemcích p. V. I., Zbýšov, parc. č. 1128/1, PK 65, PK 66/1, k. ú. Zbýšov
u Oslavan, v délce 86 m, věcné břemeno ve prospěch Města Zbýšova, jednorázová úhrada 6 930 Kč,
schváleno jednomyslně.
Nákup a prodej pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan mezi Městem Zbýšovem a Ing. J. Š. a Ing. S. Š. byl
uskutečněn na základě odhadu Ing. Ant. Faltýnka, soudního znalce v oboru oceňování nemovitostí.
Hodnota městem prodávaných pozemků, byla stanovena ve výši 434 440 Kč – prodej byl jednomyslně
schválen, nákup pozemků bude realizován ve výši 443 740 Kč
Zastupitelstvo města schválilo jednomyslně odkoupení pozemků od manž. Š., Zbýšov – pozemky jsou
využívány městem jako vjezd do areálu sběrného dvora na Majrově – pozemek parc. č. 1511/49 o
výměře 402 m2, pozemek parc. č. 1886/7 o výměře 76 m2, oba k. ú. Zbýšov u Oslavan, t. j. celkem 478
m2, jednotková cena 100 Kč/m2 schválena 14 – 0 – 0
ZM schválilo odkoupení pozemku v majetku manž. V., parc. č. 879/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o
výměře 7 m2, potřebného pro rozšíření místní komunikace na Malý díl, cena 100 Kč/m2, hlasování 14
–0–0
ZM schválilo odkoupení pozemku parc. č. 1550/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, což je ostatní plocha
využívaná jako ostatní komunikace v prostoru nad prostranstvím Poustka o výměře 47 m2, od
majitelky paní M. P., Zbýšov, za cenu 100 Kč/m2, schváleno jednomyslně.
ZM na svém 3. zasedání schválilo záměry odkoupení soukromých pozemků parc. č. 851/1 a 852
a prodeje pozemků města - parcel č. 1564/10, 858 (PK 2844), 850 (PK 1496, 1497, 1369)
na Havířské ulici, k. ú. Zbýšov u Oslavan; rozdíl ve výměrách je 30 m2 a majitel pan K. H. ho městu
odprodá za 500 Kč/m2 (14 – 0 – 0)
Několik vlastníků nabídlo městu k prodeji pozemky potřebné k vybudování vodní nádrže u Mašinky
na hranici katastru Zbýšov u Oslavan a Padochova. Odkoupení pozemků schválilo ZM jednomyslně,
přičemž bude město respektovat majiteli nabízené ceny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON ČR pro přípojku ke garáží na Hornickým domem
– uložení nn vedení na pozemku parc. č. 201/1, k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce 18 bm,
jednorázová úhrada 2 000 Kč + DPH
- smlouvu o zřízení věcného břemene pro uložení kanalizace města na pozemcích p. I., Zbýšov,
parc. č. 1128/1, PK 65, PK 66/1, k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce 86 m, věcné
břemeno ve prospěch Města Zbýšova, jednorázová úhrada 6 930 Kč
- nákup a prodej pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan mezi Městem Zbýšovem a Ing. J. Š. a Ing.
S. Š. – záměr schválen 9. 5. 2016, ocenění na základě odhadu Ing. Ant. Faltýnka, soudního znalce
v oboru oceňování nemovitostí; hodnota městem prodávaných pozemků byla stanovena ve výši
434 440 Kč, nákup pozemků bude realizován ve výši 443 740 Kč
- odkoupení pozemků od manž. Š. , Zbýšov – pozemky jsou využívány městem jako vjezd do areálu
sběrného dvora na Majrově – pozemek parc. č. 1511/49 o výměře 402 m2, pozemek parc. č. 1886/7
o výměře 76 m2, oba k. ú. Zbýšov u Oslavan, t. j. celkem 478 m2, jednotková cena 100 Kč/m2
- odkoupení pozemku v majetku manž. V., parc. č. 879/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 7 m2,
potřebného pro rozšíření místní komunikace na Malý díl, cena 100 Kč/m2
- odkoupení pozemku parc. č. 1550/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, ostatní plocha využívaná jako ostatní
komunikace v prostoru nad prostranstvím Poustka o výměře 47 m2, od majitelky paní M. P.,
Zbýšov, za cenu 100 Kč/m2
- odkoupení soukromých pozemků parc. č. 851/1 a 852 a prodej pozemků města - parcel č. 1564/10,

858 (PK 2844), 850 (PK 1496, 1497, 1369) na Havířské ulici, k. ú. Zbýšov u Oslavan; rozdíl ve
výměrách je 30 m2, majitel pan K. H. ho městu odprodá za 500 Kč/m2
- odkoupení pozemků potřebných k vybudování vodní nádrže u Mašinky, město bude respektovat
majiteli nabízené ceny
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 10/4/2016/ZM bylo schváleno
11. Informace o stavu zajištění Městské policie Rosice s regionální působností
Na žádost Bc. Josefa Nedvěda byl tento bod doplněn do programu jednání ZM. Pan Nedvěd uvedl, že
je z pověření ZM v kontaktu se starostou Rosic a sleduje vývoj zakládání MěP Rosice s regionální
působností. Záměr zajistit fungování MěP ještě v letošním roce se nedaří naplňovat. O místa strážníků
MěP není velký zájem. Zatím se podařilo vybrat pouze tři nové strážníky, vypisuje se další výběrové
řízení. Žádný z nich nemá způsobilost pro výkon funkce strážníka, budou muset absolvovat
předepsaná školení. Chybí vybrat a proškolit 5 strážníků. Plnohodnotně by mohli začít působit od 1. 1.
2017.
Na jednání ZM se dostavili i strážníci MěP Zbýšov pan Jaroslav Kočí a pan Luděk Hradecký.
Dosud působí ve Zbýšově, stav kolem MěP Rosice, kam má pan Kočí zájem přejít (řeší se však jeho
kvalifikační předpoklady - kvůli výjimce z požadovaného vzdělání bude vznesen dotaz na MV ČR –
liší se názor města Zbýšova od města Rosic), nepřispívá k jejich klidu a negativně ovlivňuje jejich
výkonnost. Pan Nedvěd dále uvedl, že ekonomicky vyhodnotil náklady na fungování MěP Zbýšov a
došel k závěru, že částka, kterou bude Město Zbýšov přispívat Rosicím, převyšuje stávající roční
náklady v § 5311 rozpočtu města (pro tento rok 900 tis. Kč) a strážníci jsou nyní k dispozici denně
plnou pracovní dobu. Při fungování regionální policie bude MěP zasahovat ve Zbýšově zlomkem své
pracovní doby. Doporučil zachovat MěP Zbýšov, zintenzivnit její činnost, navýšit výdaje v rozpočtu
a zvážit rozšíření MěP Zbýšov o jednoho či dva strážníky.
K tomu pan starosta uvedl, že projekt už je natolik naplňován, že tento krok Zbýšova, poté, co byla
schválena a podepsána veřejnoprávní smlouva (ZM Rosic ji schválilo 23. 6.), by celý záměr zmařil.
Částečné plnění úkolů MěP Rosice kvůli příp. nedostatečnému obsazení míst nepřipustí, mohlo by být
důvodem odstoupení od smlouvy. Pana Kočího ujistil, že pro něho zajistí odpovídající uplatnění – buď
u MěP Rosice nebo ve Zbýšově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informace starosty a Bc. Josefa Nedvěda o stavu zajištění Městské policie Rosice s regionální
působností; záměr jejího fungování v roce 2016 se nedaří naplnit, nepodařilo se přijmout
dostatečný počet strážníků, vybraní uchazeči nemají potřebnou kvalifikaci
- a zamítlo návrh Bc. Nedvěda zrušit uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s Městem Rosicemi
a ponechat, příp. posílit MěP Zbýšov
Usnesení č. 11/4/2016/ZM bylo schváleno
12. Různé, závěr
Starosta informoval o zahájení nové sezony místního koupaliště dne 17. 6.
Kontrolní výbor předal starostovi zápis z jednání dne 11. 5. 2016, při kterém prověřil fakturaci prací
na stavbě požární zbrojnice. Nebyly shledány závady.
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, byla na základě písemné žádosti
poskytnuta individuální dotace ve výši 80 000 Kč Římskokatolické farnosti Zbýšov jako 85 % podíl
na nákladech na odstranění vlhkosti zdiva kostela sv. Martina. Dotace byla schválena jednomyslně.
ZM pověřilo starostu pana Vratislava Širokého zastupováním Města Zbýšova na VH KTS Ekologie
Zastávka dne 30. 6. v Bílovicích nad Svitavou (13 – 0 - 1 hlasování se zdržel V. Široký).
Členové ZM schválili účetní závěrku KTS Ekologie Zastávka, s. r. o. a DSO Mikroregionu Kahan,
sestavenou k 31.12.2015 (14 - 0 – 0)

Na jednání zastupitelstva města se dostavili zástupci Vlastivědného spolku Zbýšov pan Karel
Novotný, Antonín Truksa a Ing. Milan Doleží, majitel dřevozpracující firmy, aby stejně jako radu
města informovali i tento orgán o svých záměrech, týkajících se zbudování rozhledny na haldě na
Sičce. Už v RM dne 21. 3. informoval pan Novotný o tom, že pobočka Zbýšov se od prosince
loňského roku osamostatnila (do té doby fungovala pod centrem VS v Oslavanech) a bilancoval
činnost jejích členů – cihelna, infopanely na různých místech katastru, vyčištění studánky na Barboře
aj. Nejbližším záměrem vedení pobočky je vybudovat rozhlednu na nejvyšším místě odvalu na Sičce
(k tomu MUDr. Ševčík uvedl, že na nejvyšším místě haldy není pro stavbu dostatek prostoru). Ing.
Doleží zpracoval návrh konstrukce. Problémem bude její ukotvení, protože uvnitř haldy je trvale
zvýšená teplota a hrozí nebezpečí zahoření. Z důvodu nutné stability bude mít ocelodřevěná
konstrukce širokou základnu o průměru cca 11 m, výšku 15 m, vyhlídková plošina je plánovaná v 6 m
výšky. Obdobná konstrukce již existuje v Ocmanicích na Třebíčsku.
Pan starosta a Ing. Dobšík navštívili obec Ocmanice, aby získali informace o rozhledně, postavené
v tomto katastru v roce 2008 nákladem 400 tis. Kč, které uvedli už v RM dne 13. 5. Zdejší rozhledna
je veřejně přístupná na vlastní nebezpečí návštěvníků. Záměrem VS RO, pobočky Zbýšov, je
vybudovat na odvalu na Sičce rozhlednu obdobné konstrukce. Podle mínění členů rady by musela být
vyhlídková plošina ve větší než nyní zamýšlené výšce 6 m, tím pádem by konstrukce musela být
mohutnější, než ji naplánoval Ing. Doleží. S tím souvisí i náklady na její pořízení, následně na údržbu.
Obavy vzbuzuje i nepřístupný terén a to jak při výstavbě, tak při příp. úrazu a kvalita materiálu, ze
kterého je halda navrstvena. Podle mínění některých členů ZM je kolem projektu hodně neznámých,
pokud bude vyhlídková plošina ve výšce pouhých 6 m, stačí vykácet náletové dřeviny, které pod
vrcholem brání rozhledu a efekt bude stejný. Pan Izsóf doporučil zvážit možnost využití projektu
z Ocmanic. Ing. Dobšík uvedl, že projekt bude využitelný pouze částečně, náklady na PD budou
v řádu desetitisíců Kč. Ing. Doleží konstatoval, že obavy z potřeby nákladného geologického posudku
jsou zbytečné, patky nebudou zapuštěny hluboko do materiálu haldy. ZM zmocnilo starostu města
počtem 14 hlasů – 0 – 0 proti, k projednání ceny za vyhotovení projektové dokumentace. Během
diskuse byly ještě vysloveny obavy o zajištění bezpečnosti provozu, o životnost příp. solárního panelu
na zajištění světelné signalizace pro letecký provoz a z výše pořizovacích nákladů stavby.
Vedení města obdrželo písemnou informaci o změně ve vedení TJ Baník Zbýšov, kterou upřesnil
osobně Mgr. Kotačka. Na valné hromadě dne 25. května t. r. odstoupilo vedení TJ a byl zvolen nový
výkonný výbor ve složení
předseda

Miroslav Vespalec ml.

jednatel

Bc. Marek Nováček

členové
výboru

Ondřej Čapka, Marek Schmid, David Jašek, Mgr. Jaroslav
Kotačka

pokladní

Jaroslava Svobodová

Nový výbor přihlásil hráče do soutěže dospělých. Na dotaz I. Izsófa, kolik má TJ Baník členů, Mgr.
Kotačka uvedl, že není jednoduché to určit. Dospělých, kteří platí příspěvky je v oddíle kopané cca 30.
Starosta uvedl, že nebude nadále vydáván čtvrtletní leták s informacemi o akcích v obcích
Mikroregionu Kahan.
Martina Švancarová pozvala přítomné do zahrady Hornického domu na pouťové odpoledne
s dechovkou dne 5. 6. 2016.
Paní Radilová přednesla připomínky spoluobčanů, kteří postrádají o pouti atrakce pro děti (kolotoče,
houpačky). Starosta uvedl, že provozovatelé těchto zařízení přijíždějí do Zbýšova začátkem června,
v červencovém termínu mají lukrativnější zastávky. Pouťovou tradici se ve Zbýšově bohužel
nepodařilo obnovit.
Bc. Josef Nedvěd požádal o posekání trávy a úklid hřbitova k termínu pouti, odsoudil vandalství na
hřbitově, kde neznámá osoba přemísťovala věci z hrobů, ničila výzdobu a pomníky a šlapala po nich.
K jeho připomínce, týkající se odstraněných laviček před obchodním domem a neutěšeného stavu
parku tamtéž pan starosta uvedl, že lavičky jsou objednány a budou umístěny, s revitalizací parku se
počítá v příštím roce. Pan Nedvěd postrádá ve městě květiny, dotazoval se na výstavbu v zátočinách u

Mašinky – bylo připomenuto, že zde probíhá soukromá stavba rodinného domu pana Š. na jeho
soukromém pozemku. Pan Š. respektoval všechny požadavky vedení města a SÚ, takže mu byla
stavba povolena.
Množí se stížnosti na provoz střelnice u koupaliště, zejména v neděli jsou občané střelbou rušeni.
Vedení SSK Zbýšov bude požádáno o nápravu.
Pan Nedvěd poděkoval M. Švancarové za uspořádání zdařilého dětského dne.
K dotazu I. Izsófa, zda bude vyhlašována soutěž na likvidaci vodohospodářského zařízení –
nefunkčního vodojemu na Sičce, pan starosta i Ing. Nekuža za Vodárnu Zbýšov uvedli, že s ohledem
na rozsah prací a minimální technickou náročnost demolice bude tato provedena vlastními pracovníky
vodárny, příp. města.
Likvidace holubů jejich odchytáváním byla přerušena, jelikož je o tomto období dostatku potravy na
polích nerentabilní. Pokračovat bude na podzim.
Majitel Penzionu PAMIR Ing. Mach zahájil rekonstrukci části objektu na bydlení pro seniory.
Mgr. Leikep se dotazoval na stav přípravy přechodu na Sičce (je v jednání) a navrhl umístění
informační cedule do nově upraveného prostoru Poustka.
Pokud budou Poustka sloužit pro jarmarky organizované MKC, mohou být stánky umístěny na
Havířské ulici, která je nyní rozšířena.
Paní Radilová nabídla součinnost při organizování podpisové akce proti záměru a realizaci výstavby
Vodního díla Čučice na řece Oslavě v Přírodním parku Oslava a Přírodní rezervaci Údolí Oslavy a
Chvojnice, o kterém uvažuje státní podnik Povodí Moravy. Starosta uvedl, že petice k podpisu byly
rozšířeny na tolika různých místech a dlouhodobě, že ten, kdo se o tuto problematiku zajímá, už jistě
nabízených možností k podpisu využil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o zahájení nové sezony místního koupaliště dne 17. 6.
- zápis z jednání kontrolního výboru ZM dne 11. 5. 2016, při kterém prověřil fakturaci prací
na stavbě požární zbrojnice; nebyly shledány závady
schválilo
- 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, na základě písemné žádosti
poskytnutí individuální dotace ve výši 80 000 Kč Římskokatolické farnosti Zbýšov na odstranění
vlhkosti zdiva kostela sv. Martina
- účetní závěrku KTS Ekologie Zastávka, s. r. o. a DSO Mikroregionu Kahan, sestavenou
k 31.12.2015.
rozhodlo
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
delegovat jako zástupce města na valných hromadách obchodní společnosti KTS Ekologie s. r.
o., se sídlem v Zastávce, Hutní osada 14, IČO 28310942, starostu pana Vratislava Širokého
(13 – 0 - 1 hlasování se zdržel V. Široký).
vzalo na vědomí
- informaci zástupců Vlastivědného spolku Zbýšov o samostatném fungování pobočky Zbýšov
od 1. 1. 2016, o bohaté činnosti jejích členů a o záměrech, týkajících se zbudování rozhledny na
haldě na Sičce
zmocnilo
- starostu města k projednání ceny za vyhotovení projektové dokumentace konstrukce rozhledny
vzalo na vědomí
- písemnou informaci o změně ve vedení TJ Baník Zbýšov, platné od 25. 5., novým předsedou TJ
je Miroslav Vespalec ml., jednatelem Bc. Marek Nováček
- ukončení vydávání čtvrtletního letáku s informacemi o akcích v obcích Mikroregionu Kahan
- pozvání M. Švancarové na pouťové odpoledne s dechovkou dne 5. 6. 2016 v Hornickém domě
- připomínky spoluobčanů, kteří postrádají o pouti atrakce pro děti (kolotoče, houpačky),
přednesené L. Radilovou; starosta uvedl, že provozovatelé těchto zařízení přijíždějí do Zbýšova
začátkem června, v červencovém termínu mají lukrativnější zastávky, pouťovou tradici se ve
Zbýšově bohužel nepodařilo obnovit
- požadavek Bc. Josefa Nedvěda na posekání trávy a úklid hřbitova k termínu pouti
- jeho kritiku vandalství na hřbitově, přemísťování věci z hrobů, ničení výzdoby a pomníků

- jeho připomínky, týkající se odstraněných laviček před OD a neutěšeného stavu parku tamtéž –
lavičky jsou objednány a budou umístěny, s revitalizací parku se počítá v příštím roce
- vysvětlení k dotazu Bc. Nedvěda na výstavbu v zátočinách u Mašinky – bylo připomenuto, že zde
probíhá soukromá stavba rodinného domu pana Š. na jeho soukromém pozemku - pan
Š. respektoval všechny požadavky vedení města a SÚ, takže mu byla stavba povolena
- stížnosti na provoz střelnice u koupaliště, zejména v neděli - vedení SSK Zbýšov bude požádáno
o nápravu
- informaci starosty o dočasném přerušení likvidace holubů jejich odchytáváním, pokračovat bude
na podzim
- informaci starosty o zahájení prací na rekonstrukci části objektu Penzionu PAMIR na bydlení pro
seniory
- informaci starosty k dotazu Mgr. Leikepa na stav přípravy přechodu na Sičce (je v jednání)
- návrh Mgr. Leikepa na umístění informační cedule do nově upraveného prostoru Poustka
Výsledek hlasování uveden jednotlivě, pokud není uveden, platí 14 – 0 - 0
Usnesení č. 12/4/2016/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova v 20,40 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 07.07.2016
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: ..............................................
.............................................

Vratislav Široký
starosta

