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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 24. 10. 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 6. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 12.10.2016.
Jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Daniel Morávek a Mgr. Zdeňka Sovová,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 5/2016 zasedání ZM byl schválen bez připomínek počtem 13 hlasů přítomných členů ZM, pan
Ivan Izsóf se zdržel hlasování z důvodů neúčasti na posledním zasedání.
Byl pořizován zvukový záznam jednání pro potřeby zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 6/2016 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Daniela Morávka
a Mgr. Zdeňku Sovovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (14 – 0 – 0)
- zápis z 5/2016 zasedání ZM (13 - 0 – 1 se zdržel hlasování)
Usnesení č. 1/6/2016/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 byl
schválen přítomnými členy ZM jednomyslně bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo následující program 6. zasedání:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města dne 12.09.2016
4. Informace o jednání rady města dne 10.10.2016
5. Hospodaření města za leden až září 2016, stavy účtů k 30. 9. 2016, projednání RO č. 5/2016
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Hospodaření s majetkem města
8. Příprava rozpočtu města na rok 2017
9. Projednání a schválení nákupu nákladního vozidla zn. ISUZU pro četu VPP
10. Různé, závěr
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/6/2016/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 12.09.2016
V řešení je úprava provozu na silnici u čtvrti Sička – více v dalším textu zápisu.

Cyklostezka na Rovinách, financovaná Obcí Zakřany s příspěvkem Města Zbýšova a s využitím
dotace MMR, byla dokončena a předána do užívání. Byla propočtena a s Obcí Zakřany dohodnuta
částka, která bude vrácena z daru Města Zbýšova s ohledem na poskytnutou dotaci – jedná se o cca
210 tis. Kč.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byly uzavřeny
- smlouvy o zřízení práva věcných břemen
1. pro uložení vodovodní přípojky v délce 68,2 bm pro novostavbu RD na pozemky v majetku obce
parc. č. 1618/1, 1046/2, 1047/3, 1128/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
2. pro uložení kabelového vedení NN a skříně pro novostavbu RD na pozemky města parc. č. 1047/3,
1128/2, 1129/2, 1618/1 a PK 1758 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, celková délka břemene 90,46 bm
3. pro uložení kabelového vedení NN a skříně pro novostavbu RD na parc. č. 962/8 a 962/9 na
pozemky města parc. č. PK 2843 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, celková délka břemene 29 bm
4. pro uložení kabelového vedení NN a skříně na pozemky města parc. č. PK 2842/1 a PK 1437 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan, v délce cca 50 bm
5. 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
6. pro uložení nového zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně na pozemky města parc. č.
911/1, 911/3, 911/7, 911/8 v k. ú. Zbýšov u Oslavan - přípojka kabelového vedení NN pro požární
zbrojnici v délce 75 bm
7. pro uložení potrubí pro odvedení vod z koupaliště na soukromé pozemky - úplata 500 Kč/rok
Po schválení nabídkové ceny Státního pozemkového úřadu (2 645 Kč za 75 m2 plochy) bude uzavřena
smlouva 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.
Žadatelé o
- prodej části parcely č. 3/1 o výměře 95 m2 (parcela sousedící s areálem městského úřadu)
- prodej parc. č. 1511/4 (parcela pod zahradní chatkou o ploše 15 m2 za RD č. 301 na Majrově)
byli vyrozuměni o zamítnutí záměrů.
Schválený záměr prodeje parcely č. 1511/17 o výměře 18 m2 (zastavěná garáží na Majrově) byl
zveřejněn na úředních deskách města od 27. 9. do 13. 10. 2016.
O rozhodnutí odkoupit soukromé pozemky potřebné k vybudování vodní nádrže u Mašinky
na hranici katastru Zbýšov u Oslavan a Padochova za majiteli nabízené ceny byli jejich vlastníci
informováni a byly připraveny kupní smlouvy.
O podmínkách směny pozemků o výměře 1384 m2 pro příjezdovou účelovou komunikaci k vodní
nádrži Brodky - pozemek parc. č. 2666 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, byly majitelky V. K., Zbýšov a J. P.,
Zbýšov, písemně vyrozuměny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 5/2016 zasedání ZM konaného dne 12.09.2016
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/6/2016/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 10.10.2016
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 8. schůze Rady města Zbýšova 29. 8. 2016
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 9. 2016,
který činil 6 860 221,14 Kč a o plnění rozpočtu za leden až září 2016
- připomínky a náměty členů rady města k doplnění návrhu rozpočtu města pro rok 2017
- informaci starosty o připravovaných, probíhajících a dokončených investičních akcích města
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních

bytů
- doručené žádosti o přidělení bytů města do užívání a o výměnu bytů za větší
doporučila
- ke schválení v ZM RO č. 5/2016
rozhodla
- o přidělení uvolněných obecních bytů následujícím žadatelům:
na ul. J. A. Komenského 413 L. H. s dětmi (žádost z 3/2014)
M. A. (žádost z 1/2012)
- o výměně bytu na Majrově 636 v přízemí, který obsadí p. D. V.
- o přidělení bytu na Majrově 636 p. J. Š., Zbýšov (žádost z 9/2012)
p. J. G., Zbýšov (žádost z 5/2016)
schválila
- záměr pronájmu suterénních nebytových prostor v bytovém domě na Majrově 636, parc. č. 1582/2,
k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 20 m2
- záměr pronájmu části parc. č. 518 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 60 m2
- program 6. zasedání ZM dne 24.10.2016
- v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, systém spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP
Rosice, který se zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční
podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
Příslib spolufinancování pro rok 2017 se týká těchto poskytovatelů sociálních služeb:
Dotyk II, o.p.s., služba sociální rehabilitace, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,15;
Slezská diakonie, služba rané péče, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,12, částky ke
spolufinancování obcí jsou 17 712 Kč a 14 170 Kč
vzala na vědomí
- výpověď p. D. N., Zbýšov, pronájmu parc. č. 335/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 83 m2 k 30. 9.
2016
- petici občanů Havířské ulice, týkající se hlučnosti při přejíždění instalovaných zpomalovacích prahů
na novém asfaltovém koberci v této ulici – jiná varianta retardérů není v tomto případě bohužel
možná
- upozornění MŽP ČR na stížnost anonymního pisatele - občana Zbýšova, na využívání
prostoru na Majrově; opatřením města je okamžité uzavření areálu pro všechny subjekty bez
rozdílu
- informaci starosty o jednání KTS Ekologie, s. r. o., dne 27. 9. a o záměru třídění alespoň
některých druhů odpadů v domácnostech
- informaci vedení ZŠ Zbýšov o termínu ředitelského volna dne 18. 11. a o nárocích ZŠ
na finance z rozpočtu města na rok 2017
- informaci o oslavě 25 let existence Muzea průmyslových železnic a 10 let provozu
úzkorozchodné železnice ve Zbýšově dne 8. 10. v areálu na Sičce a o záměrech MPŽ pro nejbližší
období
- aktuální informace o stavu zajišťování Městské policie Rosice, která by měla být funkční
pro celý region, uvedené v článku starosty města Rosic Mgr. Jaroslava Světlíka v ROSE
a konstatovala, že informace o zapojení Města Zbýšova do zřizování MěP Rosice a o začlenění
dvou zbýšovských strážníků jsou uvedeny nepřesně
nedoporučila
- zřízení dětského hřiště ve čtvrti P. Bezruče u domu č. p. 501 – centrální dětské hřiště
pro Zbýšov je nedaleko u ZŠ
vzala na vědomí
- požadavek MUDr. Ševčíka na zvýšení počtu houpaček s opěradlem na dětském hřišti
- požadavek M. Všetečky na navezení prosívky na hřiště na Sičce pro přípravu plochy
pro kluziště na zimu
- stížnosti občanů, týkající se rušení nedělního klidu střelbou v areálu u koupaliště a požádá
vedení SSK Zbýšov o omezení sportovních aktivit na pracovní dny, max. sobotu
doporučuje
- ZM ke schválení pořízení nového nákladního dopravního prostředku – vozidla značky ISUZU
pro obměnu vozového parku čety VPP - cena vč. DPH činí 1,331 mil. Kč, úvěr s akontací 266,2
tis. Kč a 60 splátkami ve výši 21 946 Kč, které zahrnují i pojištění

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informace starosty o jednání RM dne 10.10.2016
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/6/2016/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až září 2016, stavy účtů k 30. 9. 2016, projednání RO č. 5/2016
Z písemných podkladů FO vyplývá, že na účtech města byl ke konci měsíce září 2016 stav
6 860 221,14 Kč.
Dle přehledu plnění rozpočtu města jsou předpokládané příjmy ve výši 57 135 tis. Kč naplněny za
leden až září na 86,9 % (49 644 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 64 115 tis. Kč jsou čerpány na
91,2 % (58 464 tis. Kč). Za devět měsíců letošního roku obdrželo město na daních, poplatcích a
dotacích 39 100 tis. Kč, což je 88,9 % plánovaného ročního objemu. Průběžný deficit činí – 8 820 tis.
Kč, v rozpočtu na rok 2016 plánováno – 6 980 tis. Kč.
Vedoucí FO Helena Miková připravila po uzavření finančního hospodaření města za leden až září
RO č. 5/2016, které zahrnuje:
zvýšení příjmů v § 4116 dotace Úřadu práce o 36 500 Kč, § 4111 dotace na volby + 81 000 Kč, § 1012
pronájem pozemků o 15 000 Kč – zvýšení příjmů celkem o 132 500 Kč.
zvýšení výdajů v § 2310 pitná voda o 350 000 Kč (vodovod Anenská), § 2341 vodní nádrž Brodky
o 200 000 Kč (výkup pozemků), § 3111 MŠ o 50 000 Kč, § 3421 workoutové hřiště + 50 000 Kč,
§ 3429 koupaliště + 200 000 Kč, § 3612 bytové hospodářství + 500 000 Kč, § 3726 využívání a
zneškodňování ostatních odpadů + 40 000 Kč, § 6115 volby + 81 000 Kč – zvýšení výdajů celkem
o 1 471 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 9. 2016,
který činil 6 860 221,14 Kč a o plnění rozpočtu za leden až září 2016
projednalo a schválilo
- RO č. 5/2016 – zvýšení příjmů o 132 500 Kč, výdajů o 1 471 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/6/2016/ZM bylo schváleno
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Končí práce na stavbě požární zbrojnice, zajišťované firmou M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice. V řízení je
žádost o dotaci z jiných zdrojů (dotační titul byl vypsán v průběhu letošního roku, proto byla žádost
podána až v během výstavby) – přislíbená dotace z Jihomoravského kraje nebyla poskytnuta. Pan Ivan
Izsóf vznesl dotaz, týkající se celkových nákladů stavby – starosta uvedl, že finanční vyúčtování akce
dosud neproběhlo a není uzavřeno. Náklady rozhodně nepřekročí cenu, která byla uvedena ve smlouvě
o dílo s dodavatelskou firmou M. Ryšavý s. r. o., Vémyslice.
Připravuje se výměna dveří a drobné stavební úpravy v nájemním domě na Majrově 636, průběžně
jsou prováděny rekonstrukce uvolněných a nově přidělených nájemních bytů.
Stavební a obchodní firma M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice, dokončuje práce na stavbě Úprava
kanalizace Zbýšov, čtvrť Anenská, 2. část, včetně výměny vodovodního potrubí.
S P ČR byla opětovně projednána úprava provozu na silnici u čtvrti Sička – tentokrát město uspělo
s návrhem umístění autobusové zastávky ve směru od Babic u Rosic na místní komunikaci, odbočující
ze silnice III. třídy na Sičku. Objekt zastávky sem bude přesunut, nový návrh vyloučí nebezpečné
přecházení vozovky a nutnost nákladného zřizování přechodu pro chodce.
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. 6/6/2016/ZM bylo schváleno

7. Hospodaření s majetkem města
Schválený záměr prodeje parcely č. 1511/17 o výměře 18 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (zastavěná
garáží na Majrově) byl zveřejněn na úředních deskách města od 27. 9. do 13. 10. 2016. ZM schválilo
jednomyslně prodej uvedené parcely PaeDr. J. P., Zbýšov, za cenu 300 Kč/m2.
ZM projednalo záměr prodeje parc. č. 1923/9 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – pozemek se nachází mezi
bývalou prodejnou jízdních kol a chodníkem u silnice III. třídy a jsou v něm uloženy inženýrské sítě. I
z tohoto důvodu byl záměr prodeje jednomyslně zamítnut.
ZM projednalo žádost pana R. P., majitele zahrádky s chatou v kolonii na Barboře, o zřízení práva
věcného břemene průjezdu a přístupu k rozcestí u hlavní brány - parcely v majetku města č. 1841/5 a
1857/4 – schváleno počtem 13 hlasů, 1 se zdržel hlasování.
ZM projednalo a schválilo záměr prodeje parc. č. 1371/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (parc. u RD
č. p. 589 Na Láně) o výměře 60 m2. 13 pro - 0 – 1 se hlasování zdržel.
ZM schválilo záměr směny pozemků mezi E.ON ČR a Městem Zbýšovem o výměře 2,5 m2- výměna
bez finanční náhrady v rámci parc. č. 1511/1, na které je postavena trafostanice na Majrově
(jednomyslně).
ZM projednalo a schválilo na základě nabídky pana J. P., Zakřany, odkoupení parc. č. PK 1204/3 (po
digitalizaci 555/17) v intravilánu obce o výměře 18 m2 za jednotkovou cenu 200 Kč/m2 –
jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- na základě schváleného záměru jednomyslně o prodeji parcely č. 1511/17 o výměře 18 m2
v k. ú. Zbýšov u Oslavan (zastavěná garáží na Majrově) PaeDr. J. P., Zbýšov, za cenu 300 Kč/m2
zamítlo
- jednomyslně záměr prodeje parc. č. 1923/9 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – pozemek mezi bývalou
prodejnou jízdních kol a chodníkem u silnice III. třídy, kde jsou uloženy inženýrské sítě
schválilo
- na žádost pana R. P., majitele zahrádky s chatou v kolonii na Barboře, zřízení
práva věcného břemene průjezdu a přístupu k rozcestí u hlavní brány – schváleno počtem
13 hlasů, 1 se zdržel hlasování.
- záměr prodeje parc. č. 1371/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (parc. u RD č. p. 589 Na Láně)
o výměře 60 m2 13 pro - 0 – 1 se hlasování zdržel
- záměr směny pozemků mezi E.ON ČR a Městem Zbýšovem o výměře 2,5 m2- výměna bez finanční
náhrady v rámci parc. č. 1511/1, na které je postavena trafostanice na Majrově (jednomyslně)
- na základě nabídky pana J. P., Zakřany, jednomyslně odkoupení parc. č. PK 1204/3
(po digitalizaci 555/17) v intravilánu obce o výměře 18 m2 za jednotkovou cenu 200 Kč/m2
Výsledek hlasování uveden jednotlivě
Usnesení č. 7/6/2016/ZM bylo schváleno

8. Příprava rozpočtu města na rok 2017
Návrh rozpočtu města na rok 2017 byl po projednání v radě města rozeslán členům zastupitelstva.
Předpokládá se diskuse k němu a možnost úprav a doplnění na jednání dne 21. 11. a schválení na
prosincovém zasedání, které je naplánováno na 19. 12.
K dotazu Bc. Nedvěda, ke kterému se připojili Mgr. Kotačka a JUDr. Chmelíček, týkajícímu se
rekonstrukce kanalizace ve čtvrti Padělky, starosta odpověděl, že částka 4 mil. Kč v položce výdaje
§ 2321 se bude týkat pouze I. etapy rekonstrukce kanalizace na ul. Sportovní. V tom případě by
občané čtvrti Padělky žádnou změnu k lepšímu nezaznamenali. Proto požádal p. Nedvěd vzhledem k
havarijnímu stavu vozovky prvního kopce od křižovatky ul. Sportovní o zvážení možnosti úpravy
uvedené komunikace natažením živičného koberce - část této komunikace byla takto opravena v roce
1992 a vozovka slouží bez většího poškození dodnes. Dle následného vyjádření starosty a Ing. Nekuži
by byla takováto úprava v roce 2017 možná.
Byl zodpovězen dotaz Mgr. Kotačky, týkající se přípravy budování sportovní haly – pozemek ve
školní zahradě není ve vlastnictví města, musí předcházet změna č. II Územního plánu města

Zbýšova. Mgr. Leikep se dotazoval na možnost individuální bytové výstavby – momentálně nemá
obec k dispozici žádné vhodné pozemky. Jednání s Ing. Š. o prodeji pozemků na pravé straně silnice
směrem k Anenské nepřinesla úspěšný výsledek, jedná se o odkoupení parcel od majitelů z rodiny H.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2017 k projednání, diskusi, příp. doplnění na zasedání ZM
dne 21.11.
- odpovědi starosty na dotazy, týkající se postupu prací na rekonstrukci kanalizace ve čtvrti Padělky
a úpravy povrchu vozovek v této lokalitě, pozemku pro stavbu sportovní haly, který je třeba po
projednání a schválení změny č. II ÚP města získat do vlastnictví a chybějících ploch pro
individuální bytovou výstavbu (město jedná se soukromými majiteli o odkoupení)
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/6/2016/ZM bylo schváleno
9. Projednání a schválení nákupu nákladního vozidla zn. ISUZU pro četu VPP
S ohledem na technický stav a opotřebení nákladních vozidel, využívaných četou VPP, navrhl starosta
ke schválení nákup vozidla ISUZU – kontejnerového nosiče 7,5 t, v ceně 1 331 000 Kč vč. DPH na
splátky na období 5 let za výhodných podmínek – akontace 266 200 Kč, splátky 21 946 Kč zahrnují i
pojištění vozidla. ZM jednomyslně nákup nákladního vozidla ISUZU P75 i způsob financování
pomocí úvěru u ČSOB pojišťovny schválilo.
Starosta uvedl, že vybavení čety VPP bude doplněno o mobilní štěpkovač.
Zastupitelstvo města
rozhodlo
- o pořízení investice formou nákupu nákladního automobilu ISUZU P75 za pořizovací cenu
1,331 mil. Kč pro četu VPP a o způsobu financování pomocí úvěru u ČSOB pojišťovny
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/6/2016/ZM bylo schváleno
10. Různé, závěr
Starosta informoval o anonymním udání, které bylo doručeno na MěÚ Rosice v souvislosti
s přípravnými pracemi na rozšíření příjezdové komunikace do průmyslové zóny ve čtvrti Anenské.
Týkalo se ukládání zeminy, která bude potřeba při vlastní stavbě, na kterou ovšem zatím nebylo
vydáno stavební povolení. Stížnost řeší OŽP MěÚ Rosice.
Ke stížnosti anonymního pisatele - občana Zbýšova, na využívání prostoru na Majrově, je
připravována odpověď pro MŽP ČR. Město přijalo opatření, spočívající v okamžitém uzavření areálu
pro všechny subjekty bez rozdílu.
Jedním z výstupů jednání KTS Ekologie, s. r. o., dne 27. 9. bylo rozhodnutí o třídění alespoň
některých druhů odpadů v domácnostech členských obcí společnosti KTS. Ve Zbýšově budou
separovány plasty. Pro tento účel budou od 1. 1. 2017 vydávány zdarma pytle, které budou
z domácností 1x měsíčně sváženy.
Bc. Nedvěd informoval o aktuální situaci ve zřizování Městské policie Rosice s předpokládanou
regionální působností. Město Rosice má zájem o delimitaci obou strážníků Městské policie Zbýšov.
K 1. lednu 2017 by měla mít MěP Rosice 5 strážníků. Momentálně je vypsáno další výběrové řízení.
Nedostatek městských strážníků je celostátním problémem. V roce 2017 nebude mít MěP Rosice
určitě plný stav, podle p. Nedvěda nebude fungovat ani v roce 2018. Proto je třeba vyčlenit v rozpočtu
města Zbýšova pro rok 2017 prostředky v § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek a přijmout opatření,
aby byla místní městská policie funkční. D. Morávek navrhl, aby byli strážníci pan Jaroslav Kočí a
pan Luděk Hradecký přizváni na příští zasedání zastupitelstva města dne 21. listopadu a v diskusi bylo
vyjasněno, jaké nástroje potřebují pro svoji efektivní činnost (administrativní, organizační apod.).
Město Zbýšov inzerovalo na celostátním hasičském portálu nabídku prodeje požárního vozidla CAS
25 Š 706 RTHP. ZM schválilo jednomyslně pořadí zájemců o koupi takto:
Hliník nad Hronom (SR)
nabízená cena 270 220 Kč
Velehrad
222 222 Kč
Radomyšl
202 000 Kč

Branišovice

185 000 Kč

Vedení mateřské školy oznámilo, že ve dnech 26. a 27. 10. bude uzavřeno pracoviště MŠ v budově na
Masarykově ul. 188.
V diskusi ocenil pan Izsóf výsledek úpravy Poustek. Pan Bc. Nedvěd pochválil umístění kvetoucích
rostlin do výsadby.
Členové ZM opakovaně kritizovali provoz střelnice u koupaliště o víkendech. Obtěžující je zejména
střelba v neděli dopoledne.
Ivan Izsóf se dotazoval na průběh zadání zakázky Rozšíření parkoviště u hasičské zbrojnice a na výběr
dodavatele ve vztahu k firmě pana M. Soukupa, který nebyl jako možný dodavatel osloven. Pan
starosta uvedl, že pan Soukup měl v době zadávání zakázky kapacitu pouze na asfaltování plochy, což
město jako investor z několika důvodů (estetických, odvádění povrchové vody aj.) odmítlo.
Panu Nedvědovi byla vysvětlena problematika rozšíření podnikatelských aktivit firmy PASPOL na
Havířské ulici, spočívající v regeneraci olejů, ke které vydalo město souhlas v rámci stavebního řízení.
Nejedná se v žádném případě o provoz, který by jakkoli ohrožoval životní prostředí.
Vedoucí MKC Martina Švancarová zhodnotila zahájení mimoškolních aktivit v MKC na začátku
školního roku – v mnoha kroužcích převyšuje zájem možnosti, zejména časové a prostorové. V pátek
4. 11. se koná Světýlkový průvod s ohňostrojem. O asistenci požádala MěP a členy hasičského sboru.
Starosta informoval o činnosti školské rady na základě zápisů z jejích jednání.
ZM vzalo na vědomí znění Směrnice č. 1/2016 pro nošení zbraní a střeliva při činnosti MěP Zbýšov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o anonymním udání, které bylo doručeno na MěÚ Rosice v souvislosti
s přípravnými pracemi na rozšíření příjezdové komunikace do průmyslové zóny ve čtvrti Anenské;
týkalo se ukládání zeminy, která bude potřeba při vlastní stavbě, stížnost řeší OŽP MěÚ Rosice
- informaci ke stížnosti anonymního pisatele - občana Zbýšova, na využívání prostoru na Majrově –
je připravována odpověď pro MŽP ČR, město přijalo opatření, spočívající v okamžitém uzavření
areálu pro všechny subjekty bez rozdílu
- rozhodnutí KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka o třídění alespoň některých druhů odpadů
v domácnostech členských obcí společnosti KTS – v domácnostech ve Zbýšově budou separovány
plasty, pro tento účel budou od 1. 1. 2017 vydávány zdarma pytle, které budou 1x měsíčně sváženy
- informaci Bc. Nedvěda o aktuální situaci ve zřizování Městské policie Rosice s předpokládanou
regionální působností - Město Rosice má zájem o delimitaci obou strážníků Městské policie
Zbýšov; v roce 2017 nebude mít MěP Rosice určitě plný stav, proto je třeba vyčlenit v rozpočtu
města Zbýšova pro rok 2017 prostředky v § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek a přijmout opatření,
aby byla místní městská policie funkční
rozhodlo
- přizvat strážníky MěP Zbýšov na zasedání ZM dne 21. listopadu a v diskusi vyjasnit, jaké nástroje
potřebují pro svoji efektivní činnost (administrativní, organizační apod.)
schválilo
- prodej požárního vozidla CAS 25 Š 706 RTHP a pořadí zájemců o koupi
vzalo na vědomí
- informaci vedení mateřské školy o uzavření pracoviště MŠ na Masarykově ul. ve dnech
26. a 27. 10.
- kladné hodnocení výsledku úpravy Poustek panem I. Izsófem a ocenění umístění kvetoucích
rostlin do výsadby Bc. Nedvědem
- kritiku provozu střelnice u koupaliště o víkendech, obtěžující je zejména střelba v neděli
dopoledne – bude zjednána náprava u SSK Zbýšov
- odpověď starosty k dotazu Ivana Izsófa na průběh zadání zakázky Rozšíření parkoviště u hasičské
zbrojnice a na výběr dodavatele ve vztahu k firmě pana M. Soukupa
- odpověď k dotazu pana Nedvěda k problematice rozšíření podnikatelských aktivit firmy PASPOL
na Havířské ulici
- informaci vedoucí MKC M. Švancarové o zahájení mimoškolních aktivit v MKC na začátku
školního roku – v mnoha kroužcích převyšuje zájem možnosti, zejména časové a prostorové

- pozvání M. Švancarové na Světýlkový průvod s ohňostrojem, který se koná v pátek 4. 11. a její
žádost o asistenci MěP a členů hasičského sboru
- informaci starosty o činnosti školské rady na základě zápisů z jejích jednání
- znění Směrnice č. 1/2016 pro nošení zbraní a střeliva při činnosti MěP Zbýšov.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 10/6/2016/ZM bylo schváleno

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova ve 20,10 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 02.11.2016
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

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

Vratislav Široký
starosta

