Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 21. 11. 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 7. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 11.11.2016.
Jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva (viz prezenční listina – omluveni Ing. Nekuža, D.
Chatrný, I. Izsóf). Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni
Martin Všetečka a Ludmila Radilová, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům
nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 6/2016 zasedání ZM byl schválen bez připomínek počtem 12 hlasů přítomných členů ZM.
Byl pořizován zvukový záznam jednání pro potřeby zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 7/2016 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Martina Všetečku
a Ludmilu Radilovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (13 – 0 – 0)
- zápis z 6/2016 zasedání ZM (12 - 0 – 0)
Usnesení č. 1/7/2016/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 7. 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 24.10.2016
4. Informace o jednání rady města dne 07.11.2016
5. Hospodaření města za leden až říjen 2016, stavy účtů k 31.10.2016, projednání RO č. 6/2016
6. Příprava rozpočtu města na rok 2017
7. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
8. Hospodaření s majetkem města
9. Různé, závěr
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/7/2016/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 24.10.2016

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Zbýšova byla uzavřena smlouva na prodej 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.
Žadatel o koupi 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, byl vyrozuměn o neschválení
záměru prodeje.
Byla uzavřena smlouva s panem R. P., majitelem zahrádky s chatou v kolonii na Barboře, o zřízení
práva věcného břemene průjezdu a přístupu k rozcestí u hlavní brány.
V termínu od 14. 11. byl zveřejněn záměr prodeje parc. č. 1371/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (parc. u
RD č. p. 589 Na Láně) o výměře 60 m2.
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, byl vyvěšen od 4. 11.
do 20. 11.
Na základě nabídky pana J. P., Zakřany, byla po schválení ZM uzavřena smlouva na odkoupení parc.
č. PK 1204/3 (po digitalizaci 555/17) v intravilánu obce o výměře 18 m2 za jednotkovou cenu 200
Kč/m2.
Anonymní udání, které bylo doručeno na MěÚ Rosice v souvislosti s přípravnými pracemi na
rozšíření příjezdové komunikace do průmyslové zóny ve čtvrti Anenské a týkalo se ukládání zeminy,
která bude potřeba při vlastní stavbě, bylo vyřešeno sankcí ve výši 6 000 Kč. Na rozšíření vozovky
bylo již vydáno stavební povolení.
Ke stížnosti anonymního pisatele - občana Zbýšova, na využívání prostoru na Majrově, byla na MŽP
ČR odeslána odpověď města.
Město Zbýšov přijalo organizační opatření, aby mohli jeho občané podle rozhodnutí KTS Ekologie, s.
r. o. Zastávka, od 1. 1. 2017 v domácnostech ve Zbýšově separovat plasty.
Problematika městské policie viz bod Různé.
Po schválení ZM byl realizován prodej požárního vozidla CAS 25 Š 706 RTHP za cenu 270 220 Kč
obci Hliník nad Hronom – Slovensko.
Po projednání se starostou města přijalo vedení SSK Zbýšov opatření k omezení provozu střelnice u
koupaliště o víkendech, zejména v neděli.
Informace vedoucí MKC M. Švancarové o zahájení mimoškolních aktivit v MKC na začátku
školního roku, kde v mnoha kroužcích převyšuje zájem možnosti, zejména časové a prostorové,
znovu připomněla nutnost přípravy přístavby budovy MKC.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 6/2016 zasedání ZM konaného dne 24.10.2016
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/7/2016/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 07.11.2016
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 9. schůze Rady města Zbýšova

- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 10. 2016, který činil
6 924 433,71 Kč a o plnění rozpočtu za leden až říjen 2016
- připomínky a náměty členů rady města k doplnění návrhu rozpočtu města pro rok 2017
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31. 10. 2016
- doručené žádosti o přidělení bytů města do užívání
rozhodla
- o přidělení uvolněného obecního bytu na ul. J. A. Komenského 413 V. B. s dětmi
- o přidělení bytu na Majrově 636 p. R. K., Zbýšov
schválila
- pronájem pozemku parc. č. PK 2842/1 na Dolině o výměře cca 10 m2 Z. K., Zbýšov,
za jednotkovou cenu 5 Kč/m2
- pronájem suterénních nebytových prostor v bytovém domě Majrov 636, parc. č. 1582/2, k. ú.
Zbýšov u Oslavan, o výměře 20 m2 panu M. H., Zbýšov, s platností od 1. 1. 2017 za cenu
1 000 Kč měsíčně
- rozšíření záměru pronájmu části parc. č. 518 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
z původně schválené výměry 60 m2 o 66 m2
- záměr pronájmu části obecní parcely č. 786/1 (zahrádka ve čtvrti Sička), k. ú. Zbýšov u Oslavan,
o výměře 112 m2
vzala na vědomí
- nutnost přijmout opatření k stabilizaci svahu u pozemku parc. č. PK 2542 na Dolině
schválila
- program 7. zasedání ZM dne 21.11.2016
vzala na vědomí
- žádost MěÚ Rosice, sociálního odboru, o spolupráci při nastavení základní sítě sociálních
služeb v JMK na rok 2018; kromě působících sociálních služeb na území ORP Rosice pociťuje
rada města v oblasti sociálních služeb v obci potřebnost terénní pečovatelské služby, příp.
denního stacionáře pro seniory
schválila
- ocenění volených funkcionářů města za jejich práci pro město v roce 2016 formou poskytnutí
daru v navržené výši
doporučila
- ZM ke schválení ocenění činnosti starosty města Vratislava Širokého nad rámec funkčních
povinností v roce 2016 formou poskytnutí finančního daru
schválila
- poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města:
Sportovně střeleckému klubu Zbýšov ve výši 10 000 Kč jako příspěvek na pronájem pozemků
v areálu střelnice
na turnaj v šipkách příspěvek na věcné ceny 1 000 Kč
Hokejovému klub HC Zbýšov na vstupní poplatek do soutěží v začínající sezóně ve výši
20 000 Kč
Sdružení Linka bezpečí, které poskytuje pomoc dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných
životních situacích, 5 000 Kč
vzala na vědomí
- informaci starosty o jednání vedení KTS Ekologie Zastávka dne 27.10.2016
- informaci starosty o pořízení automobilu výrobní značky ISUZU pro četu VPP za cenu vč. DPH
1,331 mil. Kč a o jeho financování formou úvěru
rozhodla
- prominout na základě žádosti pana V. K., bytem Brno, poplatek za likvidaci
PDO z neobydlené nemovitosti ve Zbýšově za rok 2016 z důvodů zdravotních a s tím
související dlouhodobé nezaměstnanosti
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí

- informace starosty o jednání RM dne 07.11.2016
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/7/2016/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až říjen 2016, stavy účtů k 31. 10. 2016, projednání RO č. 6/2016
Z písemných podkladů FO vyplývá, že na účtech města byl ke konci měsíce října 2016 stav
6 924 433,71 Kč.
Podle přehledu plnění rozpočtu města jsou předpokládané příjmy ve výši 57 135 tis. Kč naplněny za
leden až říjen na 94,6 % (54 036 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 64 115 tis. Kč jsou čerpány na
98,3 % (63 052 tis. Kč). Za deset měsíců letošního roku obdrželo město na daních, poplatcích a
dotacích 42 457 tis. Kč, což je 96,5 % plánovaného ročního objemu. Průběžný deficit činí – 9 016 tis.
Kč.
Vedoucí FO Helena Miková navrhla k projednání v zastupitelstvu RO č. 6/2016; příjmová část
rozpočtu se zvyšuje o částku 122 000 Kč, z toho 22 000 Kč činí dotace ÚP, 100 000 Kč příjmy
z činnosti MKC, výdaje se navyšují o 148 400 Kč - § 2143 vratka obce Zakřan - 210 100 Kč, § 3639
mzdy čety VPP 58 500 Kč, § 3745 veřejná zeleň 300 000 Kč – RO bylo schváleno jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.10.2016,
který činil 6 924 433,71 Kč a o plnění rozpočtu za leden až říjen 2016
projednalo a schválilo
- RO č. 6/2016 – zvýšení příjmů o 122 000 Kč, výdajů o 148 400 Kč
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/7/2016/ZM bylo schváleno
6. Příprava rozpočtu města na rok 2017
První verze Návrhu rozpočtu města na rok 2017 byla po projednání v radě města rozeslána
elektronicky členům zastupitelstva. Na dnešním jednání starosta uvedl, že predikce příjmů z daní,
avizovaná KÚ Jihomoravského kraje, je vyšší, vyšší příjem bude i z nájemného od Vodárny Zbýšov,
což umožní navýšení původně předpokládaných příjmů a při zachování vyrovnanosti rozpočtu i
výdajů. V tomto smyslu byl rozpočet upraven o částku 3 160 000 Kč. Příjmy i výdaje tak činí
62 000 000 Kč. Výdaje byly navýšeny zásadně zejména v § 2212 Silnice, v § 2219 Ostatní záležitosti
pozemních komunikací, § 3326 Pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot, § 3612 Bytové
hospodářství, § 3631 Veřejné osvětlení, § 3632 Pohřebnictví – OSS, § 3722 a § 3723 Sběr a svoz
odpadů, § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň, § 5512 Požární ochrana a § 6171 Činnost místní
správy, byly sníženy výdaje v § 2341 Vodní díla v krajině (rybník). Předpokládá se, že rozpočet bude
schválen na prosincovém zasedání, které je naplánováno na 19. 12.
Při přípravě stavby Rekonstrukce kanalizace ve čtvrti Padělky a zpracování harmonogramu prací bylo
stanoveno, že v I. etapě v roce 2017 bude provedena oprava hlavního kanalizačního řadu od
křižovatky na Sportovní ulici s ul. 9. května do čtvrti Padělky a navazující práce – oprava vozovky.
Do rozpočtu bylo zařazeno navýšení nákladů o 1 mil. Kč na rekonstrukci VO na Sportovní ulici, která
bude vyvolána investicí E.On ĆR do sítě nn vedení. Návrh vyrovnaného rozpočtu města Zbýšova
v upravené verzi s navýšením příjmů i výdajů na částku 62 mil. Kč byl jednomyslně schválen počtem
12 hlasů přítomných členů ZM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2017, který je připraven jako vyrovnaný s příjmy i výdaji
ve výši 62 mil. Kč
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/7/2016/ZM bylo schváleno

7. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Zbývá provést dokončovací práce (elektroinstalace) na stavbě požární zbrojnice, zajišťované firmou
M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice. Jelikož ve smlouvě o dílo s dodavatelskou firmou je termín dokončení
stanoven na 30. 11. 2016, požádal starosta o prodloužení výstavby do 31. 3. 2017 dodatkem ke
smlouvě. Prodloužení termínu výstavby bylo schváleno jednomyslně.
Byla dokončena Úprava kanalizace Zbýšov, čtvrť Anenská, 2. část, včetně výměny části vodovodního
potrubí ve čtvrti Anenské a následné provizorní úpravy vozovek, zajišťované stejným dodavatelem –
Stavební a obchodní firmou M. Ryšavý, Vémyslice, s. r. o..
Na základě uzavřené smlouvy o dílo zahájila Stavební a obchodní firma M. Ryšavý, s. r. o.,
Vémyslice, práce na rozšíření parkoviště u Rapantových. Zemina, vytěžená při hloubení podloží, byla
využita v prostoru tenisových kurtů u stadionu. Cena stavby činí vč. DPH 948 505 Kč.
Plánovaná výměna dveří a drobné stavební úpravy v bytovém domě pro seniory na Majrově 636 se
komplikují a termínově posouvají z důvodu dodacích lhůt potřebných výrobků a materiálů.
V nezbytně nutném rozsahu jsou realizovány rekonstrukce uvolněných bytů před jejich přidělením do
užívání novým nájemníkům.
Aktuálně se řeší havarijní stav splaškové kanalizace z nájemních domů na ul. J. A. Komenského 413,
414, 415.
V souvislosti s nově zjištěnými informacemi o vlastnictví pozemků na Sičce, které jsou nutné pro
změnu umístění autobusové zastávky a úpravu dopravního provozu v této lokalitě a jsou dle výstupů
digitalizace pozemků v majetku obce Babice u Rosic, bylo rozhodnuto, aby na prosincové zasedání
ZM byl přizván starosta Babic a požádán o prodej dotčených parcel – jednomyslně.
V rámci přípravy investic města na nejbližší období bylo zadáno zpracování projektové dokumentace
na přístavbu MŠ, přístavbu MKC, výstavbu sportovní haly a úpravu přízemních prostor radnice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
- informaci o zadání zpracování projektové dokumentace na přístavbu MŠ, přístavbu MKC,
výstavbu sportovní haly a úpravu přízemních prostor radnice
schválilo
- prodloužení termínu výstavby hasičské zbrojnice dodatkem ke smlouvě s dodavatelem akce
Stavební a obchodní firmou M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice, do 31. 3. 2017 (12 – 0 – 0)
rozhodlo
- přizvat na zasedání ZM dne 19. 12. starostu obce Babic u Rosic k projednání požadavku města
na odkoupení pozemků ve čtvrti Sička, nutných pro změnu umístění autobusové zastávky a úpravu
dopravního provozu v této lokalitě (12 – 0 – 0)
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/7/2016/ZM bylo schváleno
8. Hospodaření s majetkem města
ZM schválilo směnu pozemků mezi E.ON ČR a Městem Zbýšovem o výměře 2 m2- výměna bez
finanční náhrady v rámci parc. č. 1511/1, na které je postavena trafostanice na Majrově (jednomyslně).
K nabídce odkoupení soukromých pozemků v katastru Zakřan na hranici s katastrem Zbýšov u
Oslavan od majitele pozemků ze Zakřan zaujalo ZM kladné stanovisko – rozhodující bude výše
prodejní ceny. Předběžný souhlas 12 – 0 – 0.
Paní H. H. nabídla městu k odkoupení parcely v extravilánu města o celkové výměře cca 4 000 m2
(město je využije v případě řešení směny pozemků). Starosta je zmocněn ZM k projednání jednotkové
ceny za odkoupení pozemků. Pověření starosty schváleno 11 – 1 – 0.
ZM vzalo na vědomí žádost Bc. P. N., Zbýšov, o odprodej obecního pozemku pro IBV.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- směnu pozemků mezi E.ON ČR a Městem Zbýšovem o výměře 2 m2- výměna bez finanční
náhrady v rámci parc. č. 1511/1, na které je postavena trafostanice na Majrově (jednomyslně)
- předběžně odkoupení soukromých pozemků v katastru Zakřan na hranici s katastrem Zbýšov
u Oslavan od majitele pozemků ze Zakřan – rozhodující bude výše prodejní ceny 12 – 0 – 0
pověřilo
- starostu města k jednání s paní H. H., Zbýšov o nabídce odkoupení jejích parcel
v extravilánu města o celkové výměře cca 4 000 m2 (město je využije v případě řešení směny
pozemků) a stanovilo maximální výši jednotkové kupní ceny 11 – 1 – 0
vzalo na vědomí
- žádost Bc. P. N., Zbýšov, o odprodej obecního pozemku pro IBV
Výsledek hlasování uveden jednotlivě
Usnesení č. 8/7/2016/ZM bylo schváleno
9. Různé, závěr
Problematika městské policie
Starosta získal dnešním jednáním u starosty Rosic aktuální informace o stavu zajišťování Městské
policie Rosice s regionální působností. Starosta Rosic Mgr. Světlík předpokládá, že tato organizační
složka zahájí svoji činnost 1. dubna 2017. K tomuto datu bude ukončena činnost MěP Zbýšov a budou
přijata příslušná personální opatření – ukončení pracovního poměru strážníků Jaroslava Kočího (byla
potvrzena možnost jeho přijetí k MěP Rosice a platnost výjimky pro tento přechod) a Luďka
Hradeckého v souladu s § 52 písm. c) zákoníku práce a vyplaceno odstupné v příslušné výši dle § 67
odst. 1 ZP.
K uvedenému datu bude mít MěP Rosice 6 strážníků a velitele, což umožní obsadit jednu hlídku na
ráno a jednu na noční služby. Dispečink bude zajištěn 24 hodin denně. Probíhá další výběrové řízení.
Strážníci MěP Zbýšov byli jednání ZM osobně přítomni. Místostarosta MUDr. Ševčík je po diskusi
k jejich činnosti požádal po nedávné negativní zkušenosti (podobnou nedosažitelnost zaznamenali i
další členové ZM, příp. pracovníci MěÚ), aby do doby, kdy budou ještě působit jako místní městská
policie, byl alespoň jeden z nich i mimo služební dobu k dispozici na telefonu pro případ potřebné
rady či konzultace problému, souvisejícího s jejich činností, který se může vyskytnout, což strážníci
přislíbili.
Výsledkem jednání k této problematice je požadavek členů ZM přizvat na jednání ZM dne 19. 12.
starostu Rosic a budoucího velitele MěP Rosice k objasnění perspektivy fungování regionální policie i
ve vazbě na uzavřenou veřejnoprávní smlouvu a finanční plnění za poskytované služby.
Bc. Nedvěd opakovaně upozornil, že uzavřením smlouvy se město zbavilo možnosti disponovat
našimi strážníky a jejich každodenní přítomnosti v katastru. Za zhruba stejné náklady jako dosud bude
omezená šance ovlivnit chod regionální policie, dojezdové vzdálenosti jsou dlouhé.
Nakládání s odpady
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 1/2016, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu, která stanoví poplatek pro rok 2017 ve výši 500 Kč/osobu.
Skutečné náklady na služby, související s likvidací odpadů ve městě, činí za rok 2015 na jednoho
občana města 852 Kč. OZV účinná od 1. 1. 2017 byla jednomyslně schválena 12 -0 – 0).
V souvislosti s přijatými opatřeními, která zamezí přístupu do prostoru na Majrově, se Bc. Nedvěd
dotázal, zda by nebylo možno vyřídit výjimku na ukládání zeminy v katastru alespoň pro zemní práce
při investičních akcích města. Přítomný Ing. J. Dobšík uvedl, že novela zákona o odpadech uzákonila
daleko přísnější podmínky pro nakládání s odpady (i zemina je odpadem).
Bc. Nedvěd vznesl dotaz, zda město neuvažuje o vybudování vlastní kompostárny – starosta
odpověděl, že i v této oblasti bude město využívat služby KTS Ekologie s. r. o.

Možností, jak ušetřit finanční prostředky, je odvoz odpadů z veřejných kontejnerů vlastní dopravou
(zvážení této varianty doporučil M. Všetečka).
Starosta informoval o probíhající likvidaci těžní jámy dolu Jindřich I, která je organizovaná a
financovaná z prostředků MPO na útlum těžby uhlí.
ZM vzalo na vědomí rozpočet Mikroregionu Kahan na rok 2017, který je vyrovnaný s příjmy i výdaji
ve výši 1 545 000 Kč.
Starosta uvedl, že s platností od 1. ledna 2017 se mění pracovně-právní vztah s JUDr. Ivo Šauerem,
který bude zaměstnancem Města Zbýšova jako právník. Součástí jeho pracovní náplně bude i řešení
přestupků, bude předsedou KPPP. Do komise bude třeba obsadit další dva členy a zapisovatelku.
Starosta upozornil členy ZM na termín konání VH SVaK Zbýšov – Zakřany, která se uskuteční
v pondělí dne 12. 12. od 17 hodin v zařízení PAMIR ve Zbýšově.
Starosta seznámil přítomné se zápisem z jednání kontrolního výboru ZM. V souvislosti s diskusí na 5.
zasedání ZM doporučil KV pozvat pana Jaroslava Bechu, vedoucího Junáku Zbýšov, do RM nebo ZM
k projednání řešení havarijního stavu klubovny na Majrově.
Do 8. 12. bude mít město informaci, zda se podařilo získat dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice. Po
kolaudaci bude následovat stěhování techniky a vybavení jednotky SDH a po vyklizení prostor
v přízemí radnice jejich následné úpravy, díky kterým vznikne zasedací místnost a kanceláře.
D. Morávek, zástupce města v dozorčí radě RÚŽ, informoval o plánech této o. p. s. – dostavba kolejí
na Zastávku, začlenění do perspektivně nově upraveného nádraží.
Zastupitelstvo města Zbýšova, schvaluje podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o převod
pozemků parc. č. 1300/1, 1304/2 v k. ú. 792110 a následný převod těchto pozemků z vlastnictví České
republiky do vlastnictví města Zbýšova.
ZM schválilo pasport komunikací IV. třídy v katastru města a jeho předání MěÚ Rosice.
RM doporučila odměnit starostu města za aktivity v roce 2016, které nesouvisejí s výkonem jeho
funkce darem ve výši 30 000 Kč. ZM poskytnutí daru v uvedené výši schválilo - hlasování 11 – 1 se
hlasování zdržel – 0 proti.
Bc. Nedvěd zjistil z diskuse na sociálních sítích, že byl na výjezdu ze Zbýšova pod čtvrtí Anenskou
údajně instalován radar na měření rychlosti. Starosta tuto informaci vyvrátil, jedná se o zařízení,
instalované na soukromém pozemku, reagující zřejmě na pohyb na silnici III. tř.
Bc. Nedvěd požádal o doplnění jednoho koše na odpadky na cyklostezku k Zakřanům.
Bc. Nedvěd je znepokojen (stejně jako většina občanů Zbýšova) snižujícím se počtem prodejen,
fungujících ve Zbýšově. Část z nich končí k 31. 12. i v důsledku zavedení centrální elektronické
evidence tržeb. V této souvislosti vyjádřili členové ZM politování nad tím, že některé místní zájmové
skupiny komplikují řízení o výstavbě plánovaného obchodního centra p. Josefa Kučery na
vjezdu do Zbýšova od Babic.
Svatomartinský jarmark se tentokrát konal v Hornickém domě a jeho okolí. Bc. Nedvěd poděkoval
M. Švancarové za jeho vydařený průběh. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků i prodejců doporučil jeho
příští konání u MKC (po zpevnění povrchu stávajícího parkoviště).
Vedoucí MKC M. Švancarová pozvala členy ZM na další prosincové akce, kterými budou Mikuláš,
Zpívání u vánočního stromu, Zbýšovský kos. Dne 25. 2. 2017 se bude konat Ples města a školy.

Kapacita sálu a přísálí Hornického domu je už teď naplněna a při prodeji vstupenek vznikají z tohoto
důvodu nepříjemné situace.
K obavám z nedostatečné kapacity parkoviště u Penzionu PAMIR ve čtvrti Padělky, který je
rekonstruován na byty, starosta po jednání s majitelem Ing. Machem uvedl, že v roce 2017 bude
zprovozněno 20 bytů. Majitel zařízení starostu ujistil, že parkoviště bude dostačující. Perspektivně
jsou v areálu prostory pro jeho rozšíření.
Starosta byl kontaktován novináři se žádostí o informaci k místnímu kamerovému systému. Nad rámec
již realizovaných opatření uvedl s předstihem, že kamera je instalována i na místním hřbitově. Její
umístění v tomto prostoru je v plánu. V této souvislosti uvedl D. Morávek, že monitorování kamer je i
po transformaci MěP kontinuálně zajištěno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- aktuální informace starosty získané u vedení města Rosic o stavu zajišťování Městské policie
Rosice s regionální působností; předpoklad je, že tato organizační složka zahájí svoji činnost
od 1. dubna 2017 - k tomuto datu bude ukončena činnost MěP Zbýšov a budou přijata příslušná
personální opatření
rozhodlo
- přizvat na jednání ZM dne 19. 12. starostu Rosic a budoucího velitele MěP Rosice k objasnění
perspektivy fungování regionální policie i ve vazbě na uzavřenou veřejnoprávní smlouvu
a finanční plnění za poskytované služby 12 – 0 - 0
vzalo na vědomí
- připomínky členů ZM k fungování MěP Zbýšov a požadavek na její telefonickou dosažitelnost
i v době mimo výkon služby
- obavy Bc. J. Nedvěda z omezené využitelnosti a možnosti ovlivnit chod regionální policie ve
prospěch města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
která stanoví poplatek pro rok 2017 ve výši 500 Kč/osobu; skutečné náklady na služby, související
s likvidací odpadů ve městě, činí za rok 2015 na jednoho občana města 852 Kč (12 -0 – 0)
vzalo na vědomí
- negativní odpověď starosty k návrhu Bc. Nedvěda na možnost vyřízení výjimky na ukládání
zeminy v katastru alespoň pro zemní práce při investičních akcích města a k jeho dotazu k záměru
vybudování vlastní kompostárny – i v této oblasti bude město využívat služby KTS Ekologie s. r. o.
- podnět M. Všetečky k prověření možností využití a ekonomickému vyhodnocení vlastního odvozu
odpadů z veřejných kontejnerů
- informaci starosty o probíhající likvidaci těžní jámy dolu Jindřich I, která je organizovaná
a financovaná z prostředků MPO na útlum těžby uhlí
vzalo na vědomí
- rozpočet Mikroregionu Kahan na rok 2017, který je vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši
1 545 000 Kč
- informaci starosty o změně pracovně-právního vztahu s JUDr. Ivo Šauerem - s platností
od 1. ledna 2017 bude zaměstnancem Města Zbýšova jako právník, součástí jeho pracovní náplně
bude i řešení přestupků, bude předsedou KPPP; do komise bude třeba obsadit další dva členy
a zapisovatelku
- termín konání VH SVaK Zbýšov – Zakřany, která se uskuteční v pondělí dne 12. 12. v 17 hodin
v zařízení PAMIR ve Zbýšově

- obsah zápisu z jednání kontrolního výboru – ZM potvrdilo doporučení KV pozvat pana
Jaroslava Bechu, vedoucího Junáku Zbýšov, do RM nebo ZM k projednání řešení havarijního
stavu klubovny na Majrově (12 – 0 – 0)
- termíny a postup vyklizení přízemních prostor radnice, přestěhování vybavení a techniky jednotky
SDH do nové hasičské zbrojnice a následné úpravy MěÚ, díky kterým vznikne zasedací místnost
a kanceláře
- informaci D. Morávka, zástupce města v dozorčí radě RÚŽ, o plánech této o. p. s. na dostavbu
kolejí na Zastávku a začlenění do perspektivně nově upraveného nádraží
schválilo
- podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o převod pozemků parc. č. 1300/1, 1304/2 v k. ú.
792110 Zbýšov u Oslavan a následný převod těchto pozemků z vlastnictví České republiky
do vlastnictví města Zbýšova (12 – 0 – 0)
- pasport komunikací IV. třídy v katastru města a jeho předání MěÚ Rosice (12 – 0 - 0)
- poskytnutí daru ve výši 30 000 Kč starostovi města za aktivity v roce 2016, které nesouvisejí
s výkonem jeho funkce (11 – 1 se hlasování zdržel – 0 proti)
vzalo na vědomí
- dotaz Bc. Nedvěda, zda byl na výjezdu ze Zbýšova pod čtvrtí Anenskou nainstalován radar na
měření rychlosti – starosta objasnil, že se jedná o zařízení, instalované na soukromém pozemku
ze soukromé iniciativy
- požadavek Bc. Nedvěda na doplnění jednoho koše na odpadky na cyklostezku k Zakřanům
- poděkování Bc. Nedvěda M. Švancarové za vydařený průběh Svatomartinského jarmarku a
z důvodu bezpečnosti návštěvníků i prodejců doporučil jeho příští konání u MKC (po zpevnění
povrchu stávajícího parkoviště
- znepokojení části občanů Zbýšova, přednesené Bc. Nedvědem, ze snižujícího se počtu prodejen,
fungujících ve Zbýšově; část z nich končí k 31. 12. i v důsledku zavedení centrální elektronické
evidence tržeb - v této souvislosti vyjádřili členové ZM politování nad tím, že některé místní
zájmové skupiny komplikují řízení o výstavbě plánovaného obchodního centra na vjezdu do
Zbýšova od Babic
- pozvání vedoucí MKC M. Švancarové na další prosincové akce, kterými budou Mikuláš, Zpívání
u vánočního stromu, Zbýšovský kos
- vysvětlení starosty k obavám z nedostatečné kapacity parkoviště u Penzionu PAMIR ve čtvrti
Padělky, který je rekonstruován na byty - jednáním s majitelem Ing. Machem bylo zjištěno, že
v roce 2017 bude zprovozněno 20 bytů; majitel zařízení starostu ujistil, že parkoviště bude
dostačující
- vysvětlení starosty k jeho informaci v tisku k místnímu kamerovému systému; v této souvislosti
uvedl D. Morávek, že monitorování kamer je i po transformaci MěP kontinuálně zajištěno
Výsledek hlasování je uveden jednotlivě.
Usnesení č. 9/7/2016/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání ZM Zbýšova v 19,45 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 29.11.2016
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

Ověřovatelé: Martin Všetečka
Ludmila Radilová

Vratislav Široký
starosta

