Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
!

Zápis
o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 27.02.2017 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání ZM
První jednání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2017 zahájil a řídil starosta, který přivítal přítomné
členy zastupitelstva města i hosty. Informace o konání 1. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 14.02.2017.
Jednání bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva (viz prezenční listina – MUDr. Kovář Matejová
se dostavila během projednávání bodu 4.) Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Jako
ověřovatelé zápisu byli schváleni Ludmila Radilová a Dalibor Chatrný, vyhotovením zápisu byla
pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 8/2016 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 1/2017 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Ludmilu Radilovou
a Dalibora Chatrného, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (14 – 0 – 0)
- zápis z 8/2016 zasedání ZM (14 – 0 – 0)
Usnesení č. 1/1/2017/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 19.12.2016
4. Informace o jednání RM dne 16.01. a 13.02.2017
5. Hospodaření města za rok 2016 – plnění rozpočtu, stavy účtů k 31.12.
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města na rok 2017
7. Hospodaření s majetkem města
8. Problematika městské policie – zrušení MěP Zbýšov, smlouva s městem Rosice
9. Projednání a schválení návrhů OZV – společný školský obvod, rušení nočního klidu,
požární řád
10. Různé, závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 1. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/1/2017/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 19.12.2016
Žádost o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice (nové stanice IZS) je stále ještě ve fázi posuzování.

Na SFŽP byla odeslána žádost o dotaci na Rozšíření separace bioodpadu ve Zbýšově (biodrtič, 4
kontejnery) s 15 % spoluúčastí města.
V řešení je i žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na nové vozidlo pro
SDH v ceně 7,5 mil. Kč, které nahradí Tatru 815.
Projekčně se zpracovává úprava trasy podél silnice III. třídy směrem na Zakřany kolem vodojemu
a doplnění chodníku v délce cca 45 m kvůli bezpečnosti chodců a to na základě podnětu Bc. Nedvěda
i písemné žádosti Ing. Jaroslava Křístela.
Problematice městské policie je věnován bod 8. jednání.
Výsledek projednání žádosti Města Zbýšova o odkoupení pozemků o výměře 1 156 m2 pro přemístění
autobusové zastávky ve čtvrti Sička od obce Babic u Rosic není dosud znám.
Na základě usnesení č. 9/8/2016/ZM ze dne 19. 12. 2016 byly uzavřeny smlouvy
o zřízení práva věcného břemene:
pro E.ON ČR uložení kabelové přípojky NN na parc. č. 1557/1, 1561, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
pro uložení kabelové přípojky NN na parc. č. 1488/7, k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro stavbu p. K. a p. Š.,
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na parc. č. 1573/1, k. ú. Zbýšov u
Oslavan, přípojka NN p. L.,
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,
smlouva na odkoupení pozemku o výměře 9 m2 na parc. č. 1931/8 od Ing. J. B., Zbýšov,
za cenu 20 Kč/m2,
smlouva 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
V termínu od 22. 12. 2016 do 9. 1. 2017 byl zveřejněn záměr prodeje pozemku pod garáží na parc. č.
778/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (na Sičce) o výměře 19 m2.
Vedení SDH Zbýšov přislíbilo, že zpracuje příspěvek pro informaci veřejnosti o aktivitách svých členů
k zařazení do Ozvěny č. 1/2017.
Přeplatek odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZM za rok 2016 byl vyrovnán v hotovosti
v měsíci prosinci 2016.
Pan Izsóf se dotazoval, zda byl kontaktován ředitel ZŠ Zbýšov ohledně problematiky drogových
závislostí dětí a mládeže. Písemný materiál ze stránek ZŠ v Orlové, která byla prezentována v médiích
– Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016, mu byl dán k nahlédnutí. Při jednání
s ředitelem školy bylo panu starostovi sděleno, že i místní základní škola má tuto záležitost ve školním
řádu teoreticky vyřešenu, což potvrdili zastupitelé města, členové pedagogického sboru ZŠ. Panu
Izsófovi bylo doporučeno, aby se s konkrétními podněty a návrhy řešení obrátil na ředitele ZŠ nebo na
Mgr. Jiřího Galušku, školního metodika prevence.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 8/2016 zasedání ZM konaného dne 19.12.2016
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/1/2017/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 16.01. a 13.02.2017
Rada města Zbýšova dne 16. l. vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 11. schůze Rady města Zbýšova 05.12.2016
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2016,
který činil 8 240 987,82 Kč a o plnění rozpočtu za rok 2016
- informaci starosty o připravovaných, probíhajících a dokončených investičních akcích města

- písemný požadavek Ing. Jaroslava Křístela na úpravu trasy podél silnice III. třídy směrem
na Zakřany kolem vodojemu a doplnění chodníku v délce cca 45 m kvůli bezpečnosti chodců
rozhodla
- o uzavření smlouvy na pořízení PD stavebních úprav přízemí radnice s firmou ZETA Kuřim
za cenu 130 200 Kč + DPH
schválila
- program 1. zasedání ZM dne 27.02.2017
zrušila
- rozhodnutí ze dne 5. 12. 2016, týkající se zamítnutí příspěvku, požadovaného MAS Brána
Brněnska ve výši 7 500 Kč
schválila
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí individuálních dotací žadatelům o příspěvky:
Klubu důchodců Zbýšov na činnost v roce 2017 - 20 000 Kč
Pobočnému spolku zdravotně postižených Brněnska – Zbýšov na činnost v roce 2017
20 000 Kč
Sportovně střeleckému klubu Zbýšov na pronájem pozemku pod areálem střelnice v roce 2017
- 12 000 Kč
Vlastivědnému spolku Zbýšov na činnost v roce 2017 20 000 Kč
Občanskému sdružení DOTYK II na sociální rehabilitaci v roce 2017 částku 12 910 Kč
Spolku Dračí lodě Zdravá výživa 10 000 Kč na startovné na závodech v roce 2017
Mysliveckému sdružení Háje Zbýšov 25 000 Kč na činnost v roce 2017, zejména na stavební
úpravy klubovny
Sdružení ROSKA Brno-venkov na ozdravný pobyt v květnu 2017 příspěvek 2 500 Kč
MAS Brána Brněnska na semináře pořádané pro předškolní zařízení a základní školy v roce
2016 ve výši 15 000 Kč; všechny ID byly schváleny jednomyslně
vzala na vědomí
- informací z evidence obyvatel Zbýšova k 31. 12. 2016 - počet občanů Zbýšova klesl na 3 780,
z toho je 183 obyvatel přihlášeno na úřední adrese v místě ohlašovny
- termín veřejného projednání návrhu změny č. II Územního plánu města Zbýšova s odborným
výkladem - dne 16. 2. 2017 v 10 hodin se na MěÚ Rosice
- písemnou stížnost paní R. P. na neuspokojivý stav kanalizace, vozovek
a parkovacích míst ve čtvrti Padělky a její poděkování matrikářce MěÚ Zbýšov P. Beránkové
za vstřícnost při organizování obřadu zlaté svatby jejích rodičů a vedoucí MKC Zbýšov
Martině Švancarové za zásluhy o oživení kulturního a společenského života v obci
- informaci starosty o opatřeních k zamezení šíření ptačí chřipky v regionu
- poděkování Martina Všetečky místním hasičům za přípravu ledu na Sičce
rozhodla, že se město nepřipojí k akci Vlajka pro Tibet
Rada města Zbýšova dne 13. 2. 2017
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 1. schůze Rady města Zbýšova 16. 1. 2017
- informaci vedoucí FO o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech města k 10. 2. 2017,
který činil 7,790 mil. Kč
- informaci starosty o probíhajících investičních akcích města
- písemný přehled investičních akcí k realizaci v roce 2017 včetně stavu rozpracovanosti
a odhadovaných nákladů
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31. 1. 2017
- doručené žádosti o přidělení bytů města do užívání
- stížnosti na chování dvou nájemníků užívajících obecní byty na J. A. Komenského 413 a 414
rozhodla
- o prodloužení doby zveřejnění záměru pronájmu části budovy na parcele č. 1530/4, k. ú.
Zbýšov u Oslavan, v areálu městského koupaliště k provozování bufetu za stanovených
podmínek do 27. 2. 2017
schválila
- pronájem části pozemku parc. č. 310/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 20 m2 (pozemek pod
garáží u kina) paní L. N., Zbýšov
doporučila ZM ke schválení

- ukončení činnosti strážníků MěP Zbýšov ke dni 28. 2. za dohodnutých podmínek a zrušení
MěP Zbýšov OZV
- návrh dohody obcí Zbýšova, Lukovan a Zakřan o vytvoření společného školského obvodu
a navazující OZV, kterou se pro území města Zbýšova stanoví část společného školského
obvodu základní školy
schválila
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí individuálních dotací žadatelům
o příspěvky:
Oddílu aerobiku Martiny Hortové na dopravu a startovné v roce 2017, 30 000 Kč
Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích na projekt Naplňování lidských potřeb v LDN
v Nemocnici v Ivančicích částku 10 000 Kč
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klubu Stonožka, 2 000 Kč
potvrdila
- uvolnění částky 100 000 Kč, schválené rozpočtem města ZM dne 19. 12., pro Fotbalový klub
mládeže Kahan Zastávka na jeho letošní činnost
vzala na vědomí
- nabídku firmy Selfnet, dodavatele služeb v oblasti internetového připojení, na zasíťování čtvrti
Padělky optickou sítí, uloženou v zemi, na vlastní náklady bez požadavku na finance města;
členové RM upozornili na kolizi zájmů města a Vodárny Zbýšov, které mají nejen v této čtvrti
hustou síť vedení (voda, kanalizace, rozvody NN) a optické kabely budou překážkou při
jakémkoliv potřebném budoucím zásahu - řešení, schůdné pro obě strany, bude obtížné najít
- informaci z evidence obyvatel Zbýšova k 31.12.2016 - počet občanů Zbýšova klesl na 3 780 –
v loňském roce zemřelo 43 obyvatel, narodilo se 37 dětí, přistěhováno 74 obyvatel, odstěhovalo
se 107 občanů Zbýšova
- účast starosty a Ing. Dobšíka na veřejném projednání návrhu změny č. II Územního plánu
města Zbýšova dne 16. 2. 2017 na MěÚ v Rosicích
- Roční zprávu Mikroregionu Kahan, DSO, za rok 2016
- Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Zbýšov, p. o., za rok 2016
schválila
- převedení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Zbýšov, p. o., za rok 2016 ve výši
201,72 Kč do rezervního fondu organizace
- převedení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Zbýšov, p. o., za rok 2016 ve
výši 904,35 Kč do RF.
- odpisové plány pro ZŠ i MŠ na rok 2017
- úhradu dopravy žáků 9. B třídy pod vedením paní učitelky V. Petrové do Prahy na generální
štáb České armády dne 21. února na předání dárku vojákům v rámci soutěže Srdce s láskou
darované
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informace starosty o jednání RM dne 16.01. a 13.02.2017
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/1/2017/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za rok 2016 – plnění rozpočtu, stavy účtů k 31.12.
Z písemných podkladů FO vyplývá, že na účtech města byl ke konci roku 2016 stav 8 240 987,82 Kč.
Podle písemného přehledu plnění rozpočtu města jsou předpokládané příjmy ve výši 57 135 tis. Kč
naplněny za leden až prosinec na 118,7 % (67 842 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 64 115 tis. Kč
jsou čerpány na 117,4 % (75 264 tis. Kč). Za rok 2016 obdrželo město na daních, poplatcích
a dotacích 54 554 tis. Kč, což je 124 % plánovaného ročního objemu. Roční deficit činí – 7 422 tis. Kč
(rozpočet – 6 980 tis. Kč). Aktuálně je na účtech města částka 8 198 tis. Kč.
ZM schválilo RO č. l/2017 – zvýšení příjmů a výdajů o dotaci MMŠT pro ZŠ, p. o., Zbýšov ve výši
565 800 Kč, o daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 1 850 000 Kč a výdajů o 198 400 Kč na
splátku úvěru na auto čety VPP (15-0-0)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova

vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12.2016,
který činil 8 240 987,82 Kč a o plnění rozpočtu za rok 2016 - předpokládané příjmy ve výši 57 135
tis. Kč jsou naplněny za leden až prosinec na 118,7 % (67 842 tis. Kč), plánované výdaje ve výši
64 115 tis. Kč jsou čerpány na 117,4 % (75 264 tis. Kč); za rok 2016 obdrželo město na daních,
poplatcích a dotacích 54 554 tis. Kč, což je 124 % plánovaného ročního objemu. Roční deficit činí
– 7 422 tis. Kč (rozpočet – 6 980 tis. Kč)
projednalo a schválilo
- RO č. 1/2017
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/1/2017/ZM bylo schváleno
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města na rok 2017
Stavba hasičské zbrojnice je před dokončením, připravuje se její kolaudace. Starosta a Ing. Dobšík
požádali o schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, firmou Miloš Ryšavý, s. r.
o., Vémyslice. Podle změnového listu č. 2 činí vícepráce na stavbě 268 096,05 Kč, méněpráce
268 548,72 Kč. Dodatek č. 3 snižuje cenu veřejné zakázky o 439 Kč na 17 223 018 Kč. Uzavření
dodatku č. 3 bylo jednomyslně schváleno.
Ještě stále existuje reálná šance získat na výstavbu hasičské zbrojnice (nové stanice IZS) dotaci a to až
do výše 90 % uznatelných nákladů.
Ve fázi vyřizování administrativních záležitostí a zpracování projektové dokumentace je příprava
investičních akcí pro letošní rok - přístavba MŠ, přístavba MKC, výstavba sportovní haly a úprava
přízemních prostor radnice.
K dotazu I. Izsófa na reálnost výstavby sportovní haly ve Zbýšově starosta uvedl, že schválením
změny č. II Územního plánu Zbýšova na MěÚ Rosice dne 16. 2. byl k uskutečnění tohoto záměru
učiněn důležitý krok.
Ing. Jakub Dobšík seznámil přítomné členy ZM se záměrem přístavby mateřské školy na Školní ulici,
který byl již projednán s KHS pro JmK a s příslušnými orgány PO. Přístavba je situována jako
přízemní rozšíření stávajícího objektu tak, že stávajícím uživatelům zahrádek na obecních pozemcích
bude zachována alespoň jejich polovina. Základy a střecha budou navrženy a realizovány tak, že
umožní případnou nástavbu. Město bude žádat o získání dotace na přístavbu ve výši až 90 %
uznatelných nákladů.
Aktuálně se řeší havarijní stav splaškové kanalizace z nájemních domů na ul. J. A. Komenského 413,
414, 415.
Město podalo žádost o dotaci na obměnu velkokapacitní cisterny, využívané SDH, za nové vozidlo,
které nahradí Tatru 815. ZM pověřilo radu města schválením zadávací dokumentace na pořízení
velkokapacitní cisternové stříkačky CAS 32 T 815 v ceně 7,5 mil. Kč v roce 2017 (15 – 0 - 0).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
projednalo a schválilo
- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby Hasičská zbrojnice Zbýšov, firmou
Miloš Ryšavý, s. r. o., který specifikuje vícepráce na akci v hodnotě 268 096,05 Kč, méněpráce
v rozsahu 268 548,72 Kč a tím snižuje cenu této VZ o 439 Kč na 17 223 018 Kč (15 – 0 - 0)
vzalo na vědomí
- doplňující informace starosty k dotazu I. Izsófa na reálnost výstavby sportovní haly ve Zbýšově
- informaci Ing. Dobšíka k záměru přístavby mateřské školy na Školní ulici s využitím dotace
- připomínku Ing. J. Nekuži k nutnost řešení havarijního stavu mostu na Majrov
- informaci Ing. Dobšíka, týkající se stavu vyřizování žádostí o dotace na výstavbu hasičské
zbrojnice, na rozšíření separace bioodpadu ve Zbýšově (biodrtič, 4 kontejnery) a na obměnu
velkokapacitní cisterny Tatra 815, využívané SDH, za nové vozidlo

pověřilo
- radu města schválením zadávací dokumentace na pořízení velkokapacitní cisternové stříkačky
CAS 32 T 815 v roce 2017 (15 – 0 - 0)
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/1/2017/ZM bylo schváleno
7. Hospodaření s majetkem města
ZM schválilo prodej pozemku pod garáží na parc. č. 778/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (na Sičce) o
výměře 19 m2 manž. L. a M. P., Zbýšov, za jednotkovou cenu 300 Kč/m2 (jednomyslně)
ZM zamítlo 15 hlasy záměr prodeje části pozemku parc. č. 201/1 o výměře 48 m2 za Hornickým
domem pro stavbu dvojgaráže – přes parcelu nyní vede obecní kanalizace - projekt na přeložení
nevyhovujícího splaškového potrubí v délce 130 bm o průměru 400 mm je zpracován z roku 2012.
Zastupitelstvo města schválilo inventarizační zprávu za rok 2016. Na průběhu fyzických inventur se
členové ZM, kteří byli zapojeni do DIK, spolupodíleli. Termíny inventur byly dodrženy.
Fyzická inventura byla zpracována k 31.12.2016. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky,
manka a škody. Dokladová inventura byla provedena k 31.12.2016 ve dnech 5.1. až 30.1. 2017.
Výsledky zjištěné při dokladové inventuře majetku a závazků odpovídaly stavu evidovanému
v účetnictví. lnventarizace proběhla řádně v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb.
Tabulka stavu hmotného a nehmotného majetku města k 31.12.2016 je přílohou zápisu (15 – 0 - 0).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- prodej pozemku pod garáží na parc. č. 778/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (na Sičce), o výměře 19 m2
manž. P., Zbýšov, za jednotkovou cenu 300 Kč/m2 (15 – 0 – 0)
- Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2016 (15 – 0 – 0)
zamítlo
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 201/1 o výměře 48 m2 za Hornickým domem pro stavbu
dvojgaráže – přes parcelu nyní vede nevyhovující obecní splaškové potrubí, které je nutno v délce
130 bm přeložit (15 – 0 – 0)
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/1/2017/ZM bylo schváleno
8. Problematika městské policie – zrušení MěP Zbýšov, smlouva s městem Rosice
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo OZV č. 1/2017 o zrušení Městské policie Zbýšov (15-0-0).
Starosta informoval o situaci, která nově nastala při jednání se strážníky Městské policie Zbýšov o
ukončení jejich pracovního poměru u Města Zbýšova. Pan Luděk Hradecký i pan Jaroslav Kočí, který
oproti původním předpokladům nenastoupí k MěP Rosice, jsou připraveni ukončit pracovní poměr
s městem k 28. 2. 2017 dohodou z organizačních důvodů za podmínky, že jim bude vyplaceno
odstupné ve výši pětinásobku průměrného měsíčního výdělku. Ze zákonného odstupného, za nějž se
považuje i odstupné navýšené nad minimální standard předepsaný zákoníkem práce, ale vyplaceného
ze zákonných důvodů, se odvádí pouze daň z příjmu a není předmětem pojistného na sociální
zabezpečení ani na veřejné zdravotní pojištění. Znamená to, zaměstnavatel ušetří na odvodech. Po
diskusi, ve které se členové ZM pozastavili nad změnou rozhodnutí pana Kočího i nad podmínkou
strážníků, týkající se odstupného, schválili členové ZM ukončení pracovního poměru strážníků ke dni
28. 2. 2017 a výši odstupného (15 – 0 – 0).
Služba na přechodech pro chodce v době nástupů dětí do školy je zajištěna.
Pan Bc. Nedvěd uvedl, že původní veřejnoprávní smlouva, schválená usnesení č. 8/3/2016/ZM
dne 9. 5. 2016 se od návrhu na rok 2017 liší v termínu zahájení platnosti poskytování služeb, ve výši
úplaty za ně a v rozsahu poskytovaných služeb.

ZM rozhodlo uzavřít s Městem Rosicemi dodatek č. 1 ke stávající Smlouvě o zajištění činnosti obecní
policie, kterou se mění doba platnosti od 1. 3. 2017, výše úplaty za služby pro rok 2017 na 500 000 Kč
a způsob úkolování policie (14 – L. Radilová se zdržela hlasování – 0 proti).
Starosta Zbýšova byl pověřen (14 - starosta se hlasování zdržel - 0 proti) jednat se starostou Rosic o
převodu a ocenění majetku, využívaného MěP Zbýšov. Majetek je specifikován inventurním
soupisem. Služební automobil zn. Škoda Fabia, jehož zůstatková účetní hodnota je 117 tis. Kč, byl
odborným znalcem oceněn na 150 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 1/2017, o zrušení městské policie ke dni 28. 2. 2017
(15 – 0 – 0)
- ukončení pracovního poměru strážníků ke dni 28. 2. 2017 a výši odstupného (15 – 0 – 0)
rozhodlo
- uzavřít s Městem Rosicemi dodatek č. 1 ke stávající Smlouvě o zajištění činnosti obecní policie,
kterou se mění doba její platnosti od 1. 3. 2017, výše úplaty za služby pro rok 2017 na 500 000 Kč
a způsob úkolování policie
(14 – L. Radilová se zdržela hlasování – 0 proti)
pověřilo
- starostu města Zbýšova k jednání se starostou Rosic o převodu a ocenění majetku, využívaného
dosud Městskou policií Zbýšov
(14 pro - starosta se hlasování zdržel - 0 proti)
Výsledek hlasování je uveden jednotlivě
Usnesení č. 8/1/2017/ZM bylo schváleno
9. Projednání a schválení návrhů OZV – společný školský obvod, rušení nočního klidu,
požární řád
Zastupitelstvo Města Zbýšova schválilo obecně závazné vyhlášky, jejichž návrhy mělo k dispozici
k prostudování v elektronické podobě.
Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č 2/2017, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy, na základě které je území města Zbýšova částí školského obvodu Základní
školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o.
Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 3/2017, o nočním klidu, která stanoví výjimečné
případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou (mimořádně lze termíny
specifikované OZV rozhodnutím ZM doplnit)
Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 4/2017, o regulaci používání zábavní pyrotechniky
(stanoví tři termíny, kdy zákaz používání zábavní pyrotechniky neplatí – 10. 11., 31. 12. 2017 a 1. 1.
2018)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
a) Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č 2/2017, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy
b) Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 3/2017, o nočním klidu
c) Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 4/2017, o regulaci používání zábavní pyrotechniky
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/1/2017/ZM bylo schváleno
10. Různé, závěr
K informacím z rady města, které se týkaly záměru firmy Self, dodavatele služeb v oblasti
internetového připojení, na zasíťování čtvrti Padělky optickou sítí, uloženou v zemi, na vlastní náklady
bez požadavku na finance města, vyjádřili členové ZM negativní stanovisko. Např. D. Morávek a Mgr.
Kotačka doporučili, aby v případě zájmu města o zemní vedení internetového připojení pořídilo toto

město na vlastní náklady a pronajímalo. JUDr. Chmelíček a Ing. Nekuža považují umísťování dalšího
vedení za zbytečné zatížení pozemků.
K úbytku občanů Zbýšova dochází i v souvislosti s nedostatkem stavebních parcel pro IBV, kvůli tomu
nelze vyhovět zájemcům o výstavbu rodinných domů. Připravuje se změna č. III Územního plánu
Zbýšova, které by měla nabídnout řešení stavu.
Ing. Jakub Dobšík představil Plán odpadového hospodářství na období 2016 až 2020, který je město
jako producent více než 1 000 tun odpadu povinno zpracovat (loni se vyprodukovalo 1,6 tis. tun
odpadu). Plán má rozsah 150 stránek, zahrnujících analytickou a směrnou část. Možnost skládkování
se předpokládá do roku 2024. POH schválili přítomní členové ZM jednomyslně.
V souvislosti s POH se rozvinula diskuse ohledně možností motivace občanů ke třídění odpadu. I.
Izsóf doporučuje finančně zohlednit poplatky podle množství odevzdávaného odpadu z domácnosti
(vážení jednotlivých popelnic je však momentálně nereálné). Starosta informoval, že záměry pořízení
třídicí linky v obci Veverské Knínice spol. KTS Ekologie s. r. o. se aktuálně ve vazbě na další jednání
přehodnocují. Třídění odpadů zlevní svoz pro domácnosti - dle informace Bc. Nedvěda je to zřejmé z
bilance odpadového hospodářství v Rosicích. Ve Zbýšově by výsledkem mohlo být zavedení svozu
jednou za čtrnáct dní, což však bylo z hygienických důvodů doporučeno pouze v zimním období.
Martin Všetečka upozornil na možná úskalí vážení popelnic, které by se zřejmě musely zamykat.
Ing. Dobšík upozornil na nekalé praktiky společností, které odkupují od soukromých subjektů
zemědělskou půdu. Problematice bude věnován článek v Ozvěně, kde budou majitelé pozemků
upozorněni na zájem města o odkoupení parcel, např. k využití pro případnou směnu.
Pan Izsóf připomněl nutnost spolupráce v této oblasti i s firmou pana Kepáka – společný zájem na
odkanalizování čtvrti Sička, pozemky pod komunikacemi apod.
Členové ZM, kteří se zúčastnili dne 25. února Plesu města a školy, poděkovali Martině Švancarové za
jeho organizaci. Zájem o účast na této společenské akci se meziročně zvyšuje, převyšuje kapacitu
Hornického domu a je na úkor pohodlí a komfortu zúčastněných osob. MUDr. Ševčík i další členové
ZM doporučili, aby město i škola uspořádali samostatné akce, což rozšíří možnost společenského
vyžití ve městě. Tento názor podpořila na základě zkušenosti s návštěvností plesu i Martina
Švancarová a vyzvala i ostatní místní zájmové organizace k organizování obdobných akcí.
Bylo doporučeno, aby sponzorům plesu byla organizátory nabídnuta místa u vyhrazených stolů – M.
Švancarová uvedla, že nabídka nebyla využita.
Zastupitelstvo města projednalo žádost Římskokatolické farnosti Zbýšov o poskytnutí daru z rozpočtu
města Zbýšova a po objasnění problematiky rozhodlo jednomyslně o darování částky 250 000 Kč.
Vedení SSK Zbýšov zaslalo písemné poděkování městu za poskytnutí ID na rozvoj střeleckého sportu
a provoz střelnice na rok 2017.
Ing. Dobšík reagoval na dotaz, týkající se likvidace holubů ve čtvrti Padělky. V zimních měsících byla
akce přerušena pro nízkou efektivnost, po 15. 3. bude vyhodnocena a příp. bude zvoleno jiné umístění
odchytových klecí.
Daniel Morávek upozornil na zápach, který se šíří z kanalizačního potrubí na Oslavanské a Družstevní
ulici. Ing. Nekuža, vedoucí Vodárny Zbýšov, která kanalizační síť města spravuje, uvedl, že problém
souvisí s přečerpáváním fekálií ze čtvrti Anenské. Intenzita zápachu sirovodíku je odvislá od
atmosférického tlaku. Vodárna se snaží problém zmírnit i častějším čerpáním splašků, které tolik
nezahnívají. Přesto jsou stížnosti občanů z těchto čtvrtí zejména v letních měsících časté a opakované.
Bylo rozhodnuto před nezbytnou opravou vozovky v této místní lokalitě připoložit nové výtlačné
potrubí, což by problém vyřešilo. Předpokládaný termín - rok 2018.
Bc. Josef Nedvěd považuje za nebezpečný přechod na křižovatce ulic 9. května a Sportovní. Starosta
uvedl, že přechod vznikl na popud SÚS JmK, oblast Brno a je umístěn podle jejích pokynů. Možným
řešením je upozornění na něj formou blikajícího semaforu - chodce před křižovatkou ve směru od
Masarykovy ulice. K této problematice MUDr. Ševčík doporučil požádat o nahrazení dopravní značky
Dej přednost v jízdě! na uvedené křižovatce značkou Stůj, dej přednost v jízdě! ve směru od Zakřan.

K podnětu pana Nedvěda na řešení poškození obrubníků u jeho nemovitosti při údržbě vozovky
s využitím pojištění města starosta uvedl, že kvůli výši spoluúčasti města v porovnání k výši škody by
bylo odškodnění nevýhodné. Obrubníky budou městem po zimním období v rámci stavebních prací ve
čtvrti Padělky vyměněny.
Dále Bc. Nedvěd navrhl využít dlaždice z chodníků, jejichž úseky mají být rekonstruovány (ul.
Oslavanská) k vydláždění centrální přístupové cesty na hřbitov – po zimě je její povrch rozbředlý.
Martin Všetečka doporučil umístit na opravenou márnici na hřbitově okapy a zaústit je do trativodu.
V návaznosti na zrušení městské policie byl vznesen návrh na využití jejího služebního vozidla jako
„seniortaxi“. Tato služba se osvědčila v sousedních Oslavanech, kde slouží místním seniorům za
úplatu s příspěvkem města k dopravě k lékaři, na nákupy apod. Je provozována soukromou osobou a
jejím vlastním autem, které musí být pro tento účel vhodné (rozměry, výškou sedadel apod.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci z rady města, která se týkala záměru firmy Self, dodavatele služeb v oblasti
internetového připojení, na zasíťování čtvrti Padělky optickou sítí, uloženou v zemi, na vlastní
náklady bez požadavku na finance města a vyjádřilo k němu negativní stanovisko
- informaci oddělení evidence obyvatel MěÚ Zbýšov o úbytku občanů Zbýšova, k němuž dochází i
v souvislosti s nedostatkem stavebních parcel pro IBV; ke zlepšení by měla přispět i připravovaná
změna č. III Územního plánu města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Plán odpadového hospodářství města Zbýšova na období 2016 až 2020 (15 – 0 – 0)
vzalo na vědomí
- náměty členů ZM k možnostem motivace občanů ke třídění odpadu - I. Izsóf doporučuje finančně
zohlednit poplatky podle množství odevzdávaného odpadu z domácnosti (vážení jednotlivých
popelnic je však momentálně nereálné)
- informaci starosty o přehodnocování záměru společnosti KTS Ekologie s. r. o. vystavět třídicí linku
v obci Veverské Knínice
- upozornění Martina Všetečky na možná úskalí příp. zavedení vážení popelnic
- upozornění Ing. Dobšíka na nekalé praktiky společností, které odkupují od soukromých subjektů
zemědělskou půdu; problematice bude věnován článek v Ozvěně, kde budou majitelé pozemků
upozorněni na zájem města o odkoupení parcel
- členové ZM, účastníci Plesu města a školy, poděkovali Martině Švancarové za jeho organizaci;
zájem o účast na této společenské akci se meziročně zvyšuje, což je na úkor pohodlí a komfortu
zúčastněných osob
- MUDr. Ševčík i další členové ZM doporučili, aby město i škola uspořádali samostatné akce, což
rozšíří možnost společenského vyžití ve městě
- Martina Švancarová vyzvala i ostatní místní zájmové organizace k organizování obdobných akcí
rozhodlo
- vyhovět žádosti Římskokatolické farnosti Zbýšov a poskytnout jí dar z rozpočtu města Zbýšova
ve výši 250 000 Kč (15 – 0 – 0)
vzalo na vědomí
- poděkování vedení SSK Zbýšov městu za poskytnutí ID na rozvoj střeleckého sportu a provoz
střelnice v roce 2017
- informaci Ing. Dobšíka k likvidaci holubů ve čtvrti Padělky – v zimě byla akce odchytu do klecí
přerušena pro nízkou efektivnost, bude vyhodnocena po 15. 3.
- upozornění Daniela Morávka na zápach, který se šíří z kanalizačního potrubí na Oslavanské
a Družstevní ulici a vysvětlení Ing. Nekuži, vedoucího Vodárny Zbýšov, k jeho původu a opatřením
ke zmírnění problému - bylo rozhodnuto před nezbytnou opravou vozovky v této místní lokalitě
připoložit nové výtlačné potrubí, což by problém vyřešilo (předpokládaný termín 2018)
- upozornění Bc. Josefa Nedvěda na nebezpečný přechod na křižovatce ulic 9. května a Sportovní
- přechod vznikl na popud SÚS JmK, oblast Brno a je umístěn podle jejích pokynů; možným
opatřením je upozornění na něj formou blikajícího semaforu před křižovatkou ve směru

od Masarykovy ulice
- doporučení MUDr. Ševčíka požádat o nahrazení dopravní značky Dej přednost v jízdě! na uvedené
křižovatce značkou Stůj, dej přednost v jízdě! ve směru od Zakřan
- návrh Bc. Nedvěda využít dlaždice z chodníků, jejichž úseky mají být rekonstruovány
(ul. Oslavanská) na vydláždění centrální přístupové cesty na hřbitov
- doporučení Martina Všetečky umístit na opravenou márnici na hřbitově okapy a zaústit je do
trativodu
- doporučení využít služebního vozidla zrušené městské policie pro službu „seniortaxi – vůz tov. zn.
Fabia je typem auta pro tuto službu nevhodným a nevyhovujícím
Výsledek hlasování je uveden jednotlivě.
Usnesení č. 10/1/2017/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ZM Zbýšova ukončil ve 20,45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 08.03.2017
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Ludmila Radilová
Dalibor Chatrný
Vratislav Široký
starosta

