Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 19. 12. 2016 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání ZM
Poslední jednání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2017 zahájil a řídil starosta, který přivítal
přítomné členy zastupitelstva města i hosty. Informace o konání 8. zasedání ZM byla zveřejněna na
úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 07.12.2016.
Jednání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva (viz prezenční listina – omluveny byly Ludmila
Radilová a MUDr. Veronika Kovář Matejová). Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Jako
ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Jan Nekuža a MUDr. František Ševčík, vyhotovením zápisu
byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 7/2016 zasedání ZM byl schválen bez připomínek počtem 12 hlasů přítomných členů ZM, pan
I. Izsóf se hlasování zdržel z důvodu neúčasti na 7. zasedání.
Byl pořizován zvukový záznam jednání pro potřeby zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 8/2016 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Ing. Jana Nekužu
a MUDr. Františka Ševčíka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (13 – 0 – 0)
- zápis z 7/2016 zasedání ZM (12 – 1 se zdržel – 0)
Usnesení č. 1/8/2016/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.
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu ze 7. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 21. 11. 2016
4. Informace o jednání RM dne 5. 12. 2016
5. Regionální městská policie Rosice (přizváni starosta Rosic Mgr. Jaroslav Světlík
a velitel MěP)
6. Hospodaření města za leden až listopad 2016, stavy účtů k 30. 11. 2016,
projednání a schválení RO č. 7/2016
7. Schválení rozpočtu města Zbýšova na rok 2017, rozpočtového výhledu na období 2018-2020,
rozpočtu sociálního fondu
8. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
9. Hospodaření s majetkem města – koupě pozemků od obce Babic u Rosic (přizván starosta
p. Vladimír Blažejovský)
10. Plán zasedání zastupitelstva města na rok 2017
11. Projednání a schválení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě
Zbýšově v roce 2017
12. Různé

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 8. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/8/2016/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 21.11.2016
Smluvně byla ošetřena směna 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.
V souladu s usnesením ZM byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s dodavatelem akce Výstavba
požární zbrojnice Zbýšov - Stavební a obchodní firmou M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice, upravující
termín výstavby hasičské zbrojnice do 31. 3. 2017.
Stále existuje reálná šance získat dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice (nové stanice IZS) – město
prošlo prvním kolem přijatelnosti podané žádosti.
Na základě schválení ZM byla Státnímu pozemkovému úřadu podána žádost 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů ze 7/2016 zasedání ZM konaného dne 21.11.2016
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/8/2016/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 05.12.2016
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 10. schůze Rady města Zbýšova 07.11.2016
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30.11.2016, který činil
9 299 782,12 Kč
navrhla
- v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ZM ke schválení úpravu
kompetencí ve schvalování RO – rada města žádá o pověření schvalovat RO příjmové části
rozpočtu bez omezení jejich výše, RO ve výdajích navrhne omezit částkou 500 tis. Kč
vzala na vědomí
- upřesnění obsahu některých paragrafů návrhu vyrovnaného rozpočtu města pro rok
2017, v němž předpokládané příjmy i plánované výdaje činí 62 000 000 Kč
- informaci starosty o připravovaných, probíhajících a dokončených investičních akcích města
doporučila
- ZM ke schválení pořízení hasičské cisterny TATRA s využitím evropských dotačních fondů
vzala na vědomí
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 30.11.2016
- doručené žádosti o přidělení bytů města do užívání
- výpověď pronájmu části parc. č. 463 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře
60 m2, kterou podala Z. M., Zbýšov
- zahájení provozu ordinace zubního lékaře firmy DENTALIS v prostorách zdravotního
střediska na ul. 9. května 9 od 1. ledna 2017 – v souvislosti se změnou uživatele části prostor ZS
bude upřesněna platná nájemní smlouva
rozhodla
- o výměně uvolněného obecního bytu na ul. J. A. Komenského Z. P.

projednala a schválila
- pronájem části parc. č. 518 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 126 m2
paní Z. M., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m2/rok
- pronájem části obecní parcely č. 786/1 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře
112 m2, paní H. V., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m2/rok
- Kupní smlouvu mezi Městem Zbýšovem a M. K., Dolní Dubňany, na základě
které město prodává jednostranný sklápěcí automobil zn. AVIA A 30K, rok výroby 1978, reg.
zn. 5B4 8727, za cenu 23 000 Kč
schválila
- program 8. zasedání ZM dne 19.12.2016
neschválila
- poskytnutí příspěvku, požadovaného MAS Brána Brněnska ve výši 7 500 Kč, na uspořádaný
seminář ke školství
rozhodla
o poskytnutí ID
- Klubu mažoretek Zakřany na činnost v tomto roce 5 000 Kč
- MPŽ na opravu parní lokomotivy 10 000 Kč
projednala
- Program poskytování individuálních dotací z rozpočtu města na rok 2017; částka, se kterou
počítá rozpočet pro tento účel, činí 1 200 000 Kč
vzala na vědomí
- informaci starosty o zakoupení igelitových pytlů na třídění plastů, které budou po deseti
kusech rozdány zdarma do domácností; budou stanoveny a zveřejněny termíny svozu
- informaci starosty o připravovaném jednání mezi městem Zbýšovem a obcemi Zakřany
a Lukovany, jehož výstupem bude dohoda o vymezení společného školského obvodu, který
bude stanoven OZV jednotlivých obcí
- informaci ZZS JmK o systému zajištění ZZS pro pacienty na území Jihomoravského kraje
(překladová místa)
- zápis z kontroly P ČR, týkající se držení zbraní městem – město momentálně žádnými
zbraněmi nedisponuje
schválila
- ředitelské volno v Základní škole Zbýšov dne 22. prosince
- Plán schůzí Rady města Zbýšova na rok 2017 a připravila Plán zasedání Zastupitelstva města
Zbýšova na rok 2017
doporučila
- v souvislosti s ukončením činnosti městské policie v předpokládaném termínu k 1. 4. 2017
vyškolit ke službě na přechodech v ranních hodinách členy čety VPP
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informace starosty o jednání RM dne 07.11.2016
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/8/2016/ZM bylo schváleno
5. Regionální městská policie Rosice (přizváni starosta Rosic Mgr. Jaroslav Světlík
a velitel MěP)
V souladu s usnesením ze 7. zasedání ZM byl na jednání zastupitelstva přizván Mgr. Jaroslav Světlík,
starosta města Rosic a velitel Městské policie Rosice Ing. Petr Hub. Úvodem uvedli, že město Rosice
dlouhodobě zajišťuje personální obsazení MěP opakovaným vypisováním výběrových řízení na pozice
strážníků. U MěP Rosice slouží v současné době 5 strážníků, o třech dalších se jedná, začátkem
příštího roku by do MěP mělo být zařazeno 9 strážníků včetně pana Jaroslava Kočího, nyní strážníka
MěP Zbýšov (pan Luděk Hradecký neprojevil o službu u MěP Rosice zájem). Pro služby v Rosicích
potřebuje město 6 strážníků, ostatní budou využíváni v okolních obcích, které budou jejich služby
hradit. Počítá se i s vozidlem MěP Zbýšov. MěP Rosice určitě využije i znalosti místních zbýšovských

poměrů, které pan Kočí za roky služby získal. Kromě toho má platné proškolení a může plynule
navázat na svoji činnost ve Zbýšově. Oba vedoucí činitelé města, zodpovědní za chod policie, jsou
ochotni a připraveni vycházet městu Zbýšovu vstříc a podle možností vyhovět požadavkům – je
možná dohoda o službách ve Zbýšově, výpomoc při dohledu na přechodech pro chodce v ranních
hodinách, instalace stacionárního radaru ve Zbýšově pro zmírnění neukázněnosti řidičů, propojen bude
vnější kamerový systém apod. (M. Všetečka v této souvislosti doporučil smluvně zakotvit podíl města
Zbýšova na vybraných pokutách). Bc. Nedvěd uvedl, že z e-mailové komunikace nabyl dojmu, že
interval a délka služeb je striktně dána dvěma hodinami během dne a dvěma v noci. JUDr. Chmelíček
netrvá na pravidelnosti, připouští možnost nárazové nepravidelné činnosti, kterou považuje za
účelnější a efektivnější.
M. Švancarová připomněla nutnost fungování strážníků při kulturních, společenských a sportovních
akcích a např. v období sezóny koupaliště. Na dotaz, zda bude MěP Rosice využívat služebnu v MKC
na Jiráskově ulici, starosta Rosic odpověděl, že dle jeho názoru jí nebude třeba.
Pan Izsóf se dotázal přítomného strážníka pana Kočího na jeho názor na zřízení regionální městské
policie. Ten uvedl, že za dobu, kdy se záměr připravuje, se ho na vyjádření nikdo neptal, vedení města
rozhodlo (zřízení regionální městské policie je záměrem Mikroregionu Kahan).
Mgr. Světlík uvedl, že dokud nebude naplněn stav strážníků, budou služby ve Zbýšově zajišťovány
přednostně (i z důvodu zapojení pana Kočího do služby).
Na dotaz, zda a jak bude fungovat operační středisko, bylo sděleno, že tato problematika nebyla zatím
řešena. Uvažuje se o střídání strážníků při plnění tohoto úkolu. JUDr. Chmelíček i Bc. Nedvěd ze
služební zkušenosti uvedli, že operační služba musí být obsazena kvalifikovaně, musí dokázat
operativně reagovat na situace. Ke kamerovému systému nesmí mít kromě strážníků nikdo přístup. M.
Všetečka doporučil monitoring hovorů.
Mgr. Světlík ocenil úroveň práce Ing. Huba a jeho součinnost s P ČR a dalšími složkami a
organizacemi ve městě. Služebna MěP Rosice je v budově na Tyršově ulici u restaurace Crystal.
D. Morávek požádal Mgr. Huba o zkušenost z Rosic s řešením srocování teenagerů, u nichž je
podezření na užívání drog. Mgr. Hub vysvětlil, že k příp. zákroku musí být důvod. MěP spolupracuje
s kriminální službou a společně tyto komunity monitorují.
ZM rozhodlo jednomyslně, aby město Zbýšov s platností od 1. 4. 2017 plnilo podmínky veřejnoprávní
smlouvy s městem Rosice o zajišťování činnosti obecní policie, schválené dne 9. května 2016
usnesením č. 8/3/2016/ZM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
naplňovat s platností od 1. 4. 2017 podmínky veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem
Rosicemi a Městem Zbýšovem o zajišťování činnosti obecní policie, schválené dne 9. 5. 2016
usnesením č. 8/3/2016/ZM
vzalo na vědomí
informace Mgr. Jaroslava Světlíka, starosty města Rosic a velitele Městské policie Rosice Ing. Petra
Huba o stavu obsazování Městské policie Rosice s regionální působností a vyjádření jejich ochoty
spolupracovat na zajišťování bezpečnosti ve městě Zbýšově
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/8/2016/ZM bylo schváleno
6. Hospodaření města za leden až listopad 2016, stavy účtů k 30. 11. 2016, projednání RO
č. 7/2016
Z písemných podkladů FO vyplývá, že na účtech města byl ke konci měsíce listopadu 2016 stav
9 299 782,12 Kč.
Podle písemného přehledu plnění rozpočtu města jsou předpokládané příjmy ve výši 57 135 tis. Kč
naplněny za leden až listopad na 103,5 % (59 146 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 64 115 tis. Kč
jsou čerpány na 102,6 % (65 806 tis. Kč). Za jedenáct měsíců letošního roku obdrželo město na
daních, poplatcích a dotacích 46 714 tis. Kč, což je 106,2 % plánovaného ročního objemu. Průběžný
deficit činí – 6 660 tis. Kč (rozpočet – 6980 tis. Kč).

Vedoucí FO Helena Miková navrhla k projednání v zastupitelstvu RO č. 7/2016; příjmová část
rozpočtu se zvyšuje o částku 8 243 000 Kč, výdaje se navyšují o 2 323 000 Kč - rozpis viz příloha –
RO bylo schváleno jednomyslně.
I na základě doporučení členek kontrolní skupiny JmK navrhla rada města v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ZM ke schválení úpravu kompetencí ve schvalování RO od
1. 1. 2017 – rada města žádá o pověření schvalovat RO příjmové části rozpočtu bez omezení jejich
výše, RO ve výdajích omezit částkou 500 tis. Kč. Toto opatření, které zvýší operativnost přijímání
dílčích změn rozpočtu zejména např. v prázdninových měsících, bylo schváleno 10 členy ZM,
3 přítomní zastupitelé se hlasování zdrželi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30.11.2016,
který činil 9 299 782,12 Kč a o plnění rozpočtu za leden až listopad 2016 (13 – 0 – 0)
projednalo a schválilo
- jednomyslně RO č. 7/2016 – zvýšení příjmů o 8 243 000 Kč, výdajů o 2 323 000 Kč
- úpravu kompetencí ve schvalování RO – ZM pověřilo Radu města Zbýšova schvalovat
od 1. 1. 2017 RO příjmové části rozpočtu bez omezení jejich výše, RO ve výdajích do částky
500 tis. Kč. Toto opatření bylo schváleno 10 členy ZM, 3 přítomní zastupitelé se hlasování zdrželi
Výsledek hlasování uveden jednotlivě
Usnesení č. 6/8/2016/ZM bylo schváleno
7. Schválení rozpočtu města Zbýšova na rok 2017, rozpočtového výhledu na období 2018-2020,
rozpočtu sociálního fondu
Zastupitelstvo města rozhodlo o schválení vyrovnaného rozpočtu města pro rok 2017, v němž
plánované příjmy i předpokládané výdaje dosahují částky 62 000 000 Kč. Návrh rozpočtu byl
schválen ZM dne 21.11.2016, zveřejněn byl od 01.12.2016 do 20.12.2016. Nikdo z občanů nevyužil
možnosti uplatnit své případné připomínky písemně nebo osobně na zasedání ZM. Schválený rozpočet
se od návrhu rozpočtu liší částkou 100 tis. Kč, která byla přidána na základě požadavku Mgr. Jar.
Kotačky do výdajů v § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce na činnost TJ Baník Zbýšov. O tuto
částku byly sníženy výdaje v § 6399 Ostatní finanční operace.
Starosta nabídl informaci o náplni jednotlivých paragrafů rozpočtu a rekapitulaci plánovaných
investičních akcí na rok 2017 – nebylo využito.
Rozpočet na rok 2017 byl počtem 12 hlasů členů ZM schválen, p. I. Izsóf byl proti.
V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, projednalo ZM rozpočtový výhled na období let 2018 až 2020, který obsahuje
souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,
s dlouhodobě realizovanými záměry se pro uvedené období zatím nepočítá, dlouhodobé závazky města
nebudou mít zásadní dopad na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání
závazku.
Členové ZM byli seznámeni i s návrhem rozpočtu sociálního fondu města na rok 2017, který je zřízen
jako účelový peněžní fond v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění. ZM schválilo rozpočet sociálního fondu – příjmy ve výši 3 %
z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ (16 osob) a
hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena ZM. Výdaje – čerpání sociálního fondu se řídí
Metodickým pokynem tajemnice MěÚ č. 1/2005 vč. dodatků. Rozdíl finančních prostředků bude
pokryt z přebytku hospodaření minulých let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném

znění, rozpočet města na rok 2016 jako vyrovnaný - příjmy i výdaje byly schváleny ve výši
62 000 000 Kč, závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf
Výsledek hlasování: pro 12, proti 1 (I. Izsóf), zdržel se hlasování 0
- v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, rozpočet sociálního fondu – příjmy ve výši 3 % z objemu skutečně vyplacených hrubých
platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ a hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena
ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
projednalo a vzalo na vědomí
- v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, rozpočtový výhled města na období let 2017 až 2020
Výsledek hlasování uveden jednotlivě
Usnesení č. 7/8/2016/ZM bylo schváleno
8. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Příprava investičních akcí pro letošní rok je ve fázi vyřizování administrativních záležitostí
a zpracování projektové dokumentace - přístavba MŠ (její nutnost vyplývá z aktuálního
demografického vývoje v obci), přístavba MKC, výstavba sportovní haly a úprava přízemních prostor
radnice.
Dodatkem ke smlouvě o dílo s firmou M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice byl prodloužen termín výstavby
hasičské zbrojnice do 31. 3. 2017.
Stavební a obchodní firma M. Ryšavý, s. r. o., Vémyslice, dokončila práce na rozšíření parkoviště
u Rapantových.
R. Vandlík provádí výměnu dveří a drobné stavební úpravy v bytovém domě pro seniory na Majrově
636.
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.
Město reagovalo na dotační výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu na obměnu
velkokapacitních cisteren, využívaných SDH a požádalo o dotaci na nové vozidlo v ceně 7,5 mil. Kč,
které nahradí Tatru 815. 10 % finanční spoluúčasti města pokryje výnos z prodeje stávajícího
hasičského vozidla.
Na SFŽP bude odeslána žádost o dotaci na Rozšíření separace bioodpadu ve Zbýšově (biodrtič, 4
kontejnery) s 15 % spoluúčastí města. Podání obou uvedených žádostí bylo schváleno jednomyslně.
Stále existuje reálná šance získat dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice (nové stanice IZS) – město
prošlo prvním kolem přijatelnosti podané žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
- informaci Ing. J. Dobšíka o stavu vyřizování žádosti o dotaci na výstavbu nové stanice IZS
rozhodlo
- o podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na obměnu
velkokapacitních cisteren, využívaných SDH, na nové vozidlo v ceně 7,5 mil. Kč, které nahradí
Tatru 815; 10 % finanční spoluúčasti města pokryje výnos z prodeje stávajícího hasičského vozidla
- o podání žádosti na SFŽP o dotaci na Rozšíření separace bioodpadu ve Zbýšově (biodrtič,
4 kontejnery) s 15 % spoluúčastí města; podání obou uvedených žádostí bylo schváleno
jednomyslně

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/8/2016/ZM bylo schváleno
9. Hospodaření s majetkem města – koupě pozemků od obce Babic u Rosic (přizván starosta
p. Vladimír Blažejovský)
Starosta obce Babic u Rosic se dostavil na jednání ZM, aby byl osobně seznámen s požadavkem města
na odkoupení pozemků ve čtvrti Sička, nutných pro změnu umístění autobusové zastávky a úpravu
dopravního provozu v této lokalitě. Dotčené pozemky se staly součástí katastru sousední obce po
digitalizaci pozemků, provedené na podzim tohoto roku. Město nemá pozemky vhodné pro směnu,
v úvahu připadá pouze odkoupení parcel. Starosta pan Vladimír Blažejovský uvedl, že v obci je
obvyklá cena prodeje tohoto typu pozemků 150 Kč/m2 a předpokládá, že zastupitelstvo obce prodej
schválí a to zřejmě v uvedené výši. Jedná se o výměru 1 156 m2. Obci Babice bude odeslána oficiální
žádost o odkoupení pozemků jako podklad pro jednání ZO.
Odkoupení pozemků o výměře 1 156 m2 pro uvedený účel od obce Babic u Rosic bylo jednomyslně
schváleno (13 - 0 - 0).
ZM schválilo věcná břemena:
pro E.ON ČR uložení kabelové přípojky NN na parc. č. 1557/1, 1561, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
jednorázová částka 2 750 Kč + DPH – schváleno jednomyslně
uložení kabelové přípojky NN na parc. č. 1488/7, k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro stavbu na Majrově,
jednorázová úplata ve výši 1 000 Kč + DPH – 13 – 0 – 0
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na parc. č. 1573/1, k. ú. Zbýšov u
Oslavan, přípojka NN – 2 000 Kč + DPH – schváleno jednomyslně
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení kabelového vedení v délce
90 bm na pozemcích parc. č. 857, 858, 962/31, 949/16, 1923/46 - úhrada 9 000 Kč+ DPH – schváleno
jednomyslně.
ZM schválilo
- záměr prodeje pozemku pod garáží na parc. č. 778/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (na Sičce) o výměře
19 m2 (jednomyslně)
- jednomyslně odkoupení pozemku o výměře 9 m2 na parc. č. 1931/8 od Ing. J. B., Zbýšov,
za cenu 20 Kč/m2
- jednomyslně uzavření smlouvy na odkoupení parcel č. 2561 a 2640 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
v extravilánu města (pod Anenskou) o celkové výměře 4 934 m2 (město je využije v případě řešení
směny pozemků), od paní H. H., Zbýšov, za jednotkovou cenu 17 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- odkoupení pozemků o výměře 1 156 m2 ve čtvrti Sička, po digitalizaci v k. ú. Babice u Rosic,
nutných pro změnu umístění autobusové zastávky a úpravu dopravního provozu v této lokalitě, od
obce Babic u Rosic
- jednomyslně uzavření smlouvy na odkoupení parcel č. 2561 a 2640 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
v extravilánu města (pod Anenskou) o celkové výměře 4 934 m2 od paní H. H., Zbýšov,
za jednotkovou cenu 17 Kč/m2
- záměr prodeje pozemku pod garáží na parc. č. 778/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (na Sičce) o výměře
19 m2 (jednomyslně)
- jednomyslně odkoupení pozemku o výměře 9 m2 na parc. č. 1931/8 od Ing. J. B., Zbýšov,
za cenu 20 Kč/m2
schválilo věcná břemena pro E.ON ČR
- uložení kabelové přípojky NN na parc. č. 1557/1, 1561, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
jednorázová částka 2 750 Kč + DPH – schváleno jednomyslně
- uložení kabelové přípojky NN na parc. č. 1488/7, k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro stavbu na Majrově

jednorázová úplata ve výši 1 000 Kč + DPH – 13 – 0 – 0
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na parc. č. 1573/1, k. ú. Zbýšov
u Oslavan, přípojka NN – 2 000 Kč + DPH – schváleno jednomyslně
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení kabelového vedení
v délce 90 bm na pozemcích parc. č. 857, 858, 962/31, 949/16, 1923/46 - úhrada 9 000 Kč+ DPH
– schváleno jednomyslně
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/8/2016/ZM bylo schváleno
10. Plán zasedání zastupitelstva města na rok 2017
Rada města schválila plány jednání orgánů města Zbýšova – Plán schůzí Rady města Zbýšova na rok
2017, který počítá s 12 schůzemi včetně prázdninových měsíců a návrh termínů zasedání
Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2017. Oba materiály byly rozeslány členům ZM; Plán schůzí RM
na vědomí, Plán zasedání ZM ke schválení – bylo navrženo 7 termínů pro jednání zastupitelstva, ke
kterým nebyly připomínky. Termíny jednání ZM byly schváleny jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2017
vzalo na vědomí
- termíny schůzí Rady města Zbýšova v roce 2017
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 10/8/2016/ZM bylo schváleno
11. Projednání a schválení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě
Zbýšově v roce 2017
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo jednomyslně návrh Dotačního programu „Podpora zájmových
činností ve městě Zbýšově v roce 2017“, kterým stanoví podmínky pro poskytování individuálních
dotací v následujícím roce – ZM umožňuje podávat žádosti o dotace v průběhu roku až do 10. 12.
2017. Na tento dotační program vyčlenilo Zastupitelstvo města Zbýšova v rámci schváleného rozpočtu
města na rok 2017 celkem 1 300 000 Kč (původní návrh prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro
tento účel byl navýšen o 100 tis. Kč pro TJ Baník v souladu se schváleným rozpočtem), navíc si město
vyhrazuje právo upravit rozpočtovým opatřením objem finančních prostředků dle potřebnosti
jednotlivých žádostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- dotační program Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2017; objem prostředků,
vyčleněných rozpočtem na tento účel pro rok 2017 činí 1 300 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11/8/2016/ZM bylo schváleno
12. Různé, závěr
V souvislosti s bilancováním dosud vynaložených nákladů na stavební investice a obnovu vozového
parku ZJ SDH vyslovil pan Ivan Izsóf dotaz, kde je hranice úměrnosti prostředků města plynoucích
této zájmové organizaci v porovnání k počtu jejích členů a jejich činnosti, např. k počtu zásahů.
K tomu přítomný Ing. Jakub Dobšík, člen ZJ SDH Zbýšov uvedl, že obce mají zákonnou povinnost
zajistit PO ve svém katastru. Dále informoval o tom, že se činnost SDH přesouvá od dřívější likvidace
požárů např. k výjezdům k lidem ohroženým na životě, kam jsou hasiči povoláváni v rámci
záchranného systému.

Mgr. Kotačka doporučil, aby místní SDH příspěvkem v Ozvěně informoval občany Zbýšova, kteří tuto
problematiku sledují, o svých aktivitách.
Starosta uvedl, že stavba hasičské zbrojnice byla m. j. vyvolána nutností uvolnit prostory v budově
radnice, které byly jako zázemí hasičů nevyhovující. SDH Zbýšov plánuje uskutečnit v novém objektu
Den otevřených dveří.
Přítomní členové zastupitelstva města byli seznámeni s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. 1. 2017 mění odměny za výkon funkce členům
zastupitelstev. Záměrem zastupitelstva města je stanovit odměny v maximální výši dle přílohy č. 1
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, i pro případ budoucích změn. V případě souběhu více
funkcí členů ZM se měsíční odměna poskytne až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce včetně
kumulace příplatků podle počtu obyvatel poskytovaných k pevné složce odměny - schváleno
jednomyslně.
Odměna místostarosty se stanoví s platností od 1. 1. 2017 ve výši 12 000 Kč - 12 pro, MUDr. Ševčík
se zdržel hlasování, 0 proti.
Tajemnice MěÚ informovala o opatření, kterým byl ze strany města vyrovnán přeplatek odměn za
výkon funkce neuvolněným členům ZM za rok 2016 – výše odměn byla stanovena ZM po volbách
v roce 2014 podle tehdy platného konkrétního předpisu, novelizujícího nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
jehož platnost však další novelou, účinnou od 1. 1. 2016, zanikla.
Bc. Nedvěd vznesl požadavek na propojení chodníku na pravé straně silnice ze Zbýšova do Zakřan,
končícího se zástavbou RD, kolem vodojemu na novou cyklotrasu. Tento úsek je pro chodce velmi
nebezpečný a je dokonce místem častých dopravních nehod (důsledkem poslední z nich je ohnuté
zábradlí nad vpustí do kanalizace před domem Ing. Křístela). Pan Nedvěd doporučuje umístit na
Rovinách směrem od Zakřan dopravní značku, upozorňující na pravotočivou zatáčku.
Pan Bc. Nedvěd opakovaně upozornil na problematiku hřbitova – o svátcích, kdy hřbitov navštěvuje
více lidí, kapacitně nedostačuje nádoba na odpad (sklo, kelímky od svíček), které se hromadí kolem.
Rovněž požádal o sypání přístupových cest na hřbitov.
Martin Všetečka poděkoval četě VPP za obětavost při zimní údržbě místních komunikací na Sičce.
Pan starosta seznámil členy ZM s výsledkem jednání představenstva KTS, s. r. o., dne 13. 12.
Pan Izsóf v souladu s volebním programem SNK Nestraníci pro Zbýšov sleduje problematiku
drogových závislostí dětí a mládeže. V médiích vyslechl informaci o tom, že v Orlové řeší tento
nešvar v základní škole úpravou školního řádu a doporučuje v tomto smyslu jednat s ředitelem školy
o zavedení obdobného opatření. K tomu Bc. Nedvěd uvedl, že možnosti boje s užíváním drog u žáků
jsou velmi omezené a předpokládají souhlas zákonných zástupců žáků.
Vedoucí MKC Martina Švancarová pozvala přítomné na kulturní akce v nejbližším období – Vánoční
zpívání v parku na Poustkách 23. 12., Vánoční koncert dne 28. 12. v kostele sv. Martina a Novoroční
ohňostroj 1. ledna 2017 v areálu stadionu TJ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
stanovilo
- s účinností od 1. 1. 2017 měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty města ve výši 12 000 Kč
(hlasování 12 – 1 se zdržel (MUDr. Ševčík) – 0), ostatním neuvolněným členům ZM se v souvislosti
s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví odměny v maximální
výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění, i pro případ budoucích změn;
v případě souběhu více funkcí členů ZM se měsíční odměna poskytne v maximální výši souhrnu
odměn za jednotlivé funkce včetně kumulace příplatků podle počtu obyvatel poskytovaných
k pevné složce odměny - schváleno jednomyslně
vzalo na vědomí
- informaci tajemnice MěÚ o opatření, kterým byl ze strany města napraven nedostatek ve výši

odměn, poskytovaných v roce 2016 za výkon funkce neuvolněným členům ZM
- připomínku pana Ivana Izsófa k podle jeho názoru nepoměru dosud vynaložených nákladů na
stavební investice a obnovu vozového parku ZJ SDH v porovnání k počtu jejích členů a jejich
činnosti, např. k počtu zásahů
- protiargumenty Ing. Jakuba Dobšíka, člena ZJ SDH Zbýšov - obce mají zákonnou povinnost
zajistit PO ve svém katastru, náplň činnosti SDH se přesouvá od dřívější likvidace požárů např.
k výjezdům k lidem ohroženým na životě, kam jsou hasiči povoláváni v rámci záchranného
systému
- doporučení Mgr. Kotačky, aby místní SDH příspěvkem v Ozvěně informoval občany Zbýšova,
kteří tuto problematiku sledují, o svých aktivitách
- argument starosty, že stavba hasičské zbrojnice byla m. j. vyvolána nutností uvolnit prostory
v budově radnice, které byly jako zázemí hasičů nevyhovující
- požadavek Bc. Nedvěda na propojení chodníku na pravé straně silnice ze Zbýšova do Zakřan,
končícího se zástavbou RD, na novou cyklotrasu na Rovinách z důvodu zajištění bezpečnosti
chodců
- doporučení p. Nedvěda umístit na Rovinách směrem od Zakřan dopravní značku, upozorňující
na pravotočivou zatáčku
- opakované upozornění p. Nedvěda na problematiku hřbitova – nedostatečnou kapacitu nádoby na
odpad (sklo, kelímky od svíček), požadavek na sypání přístupových cest na hřbitov
- poděkování Martina Všetečky četě VPP za obětavost při zimní údržbě místních komunikací
na Sičce
- informaci pana starosty o výsledku jednání představenstva KTS, s. r. o., dne 13. 12.
- informaci pana I. Izsófa o řešení problematiky drogových závislostí dětí a mládeže v ZŠ v Orlové
úpravou školního řádu a jeho doporučení jednat v tomto smyslu s ředitelem místní základní školy
- pozvání vedoucí MKC Martiny Švancarové na kulturní akce v nejbližším období – Vánoční zpívání
v parku na Poustkách 23. 12., Vánoční koncert dne 28. 12. v kostele sv. Martina a Novoroční
ohňostroj 1. ledna 2017 v areálu stadionu TJ
Výsledek hlasování je uveden jednotlivě.
Usnesení č. 12/8/2016/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a za aktivní činnost v zastupitelstvu města po celý končící rok
2016, popřál radostné a klidné Vánoce a hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce 2017.
Zasedání ZM Zbýšova bylo ukončeno ve 20,15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 28.12.2016
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Ing. Jan Nekuža
MUDr. František Ševčík

Vratislav Široký
starosta

