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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 3. mimořádného zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 22.05.2017 od 18,00 hodin ve Zbýšově, restaurace PAMIR
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu zasedání ZM
Jednání Zastupitelstva města Zbýšova, konaného v mimořádném termínu, zahájil a řídil starosta, který
přivítal přítomné členy zastupitelstva města i hosty. Informace o konání 3. zasedání ZM byla
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od
11.05.2017.
Jednání bylo přítomno 12 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Martin Leikep a Bc. Josef Nedvěd,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
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, který
měl nezbytně nutný rozsah, protože ZM bylo zahájeno po skončení VH SVaK Zbýšov – Zakřany, byl
schválen přítomnými členy ZM jednomyslně bez připomínek. Starosta upozornil přítomné, že
plánovaný bod č. 3 – Schválení změny č. II územního plánu Zbýšova, nemůže být projednán, jelikož
Městský úřad Rosice dosud nezpracoval podklady z jednání k této problematice, které se konalo
v únoru t. r.
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Hospodaření města za leden až duben 2017, stavy účtů k 30. 4. 2017, projednání RO č.
3/2017
3. Schválení dodavatele veřejné zakázky Zvýšení připravenosti JSDH Zbýšov k řešení a
řízení rizik a katastrof souvisejících s extrémním suchem
(tj. dodávka velkokapacitní požární cisterny kategorie CAS 30/9000, pro velkoobjemové
hašení) č. projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001050
4. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 3/2017 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Mgr. Martina
Leikepa a Bc. Josefa Nedvěda, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (12 – 0 – 0)
- program 3. zasedání ZM (12 – 0 – 0)
Usnesení č. 1/3/2017/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
2. Hospodaření města za leden až duben 2017, stavy účtů k 30. 4. 2017, projednání RO č. 3/2017
Zůstatky účtů k 30. 4. 2017 činí 7 807 513,92 Kč, aktuální stav finančních prostředků na účtech města
k 16. 5. 2017 byl 7,961 mil. Kč.
Dle písemného přehledu FO o plnění rozpočtu města jsou předpokládané příjmy na rok 2017 ve výši
62 000 tis. Kč naplněny za čtyři měsíce roku 2017 na 36,2 % (22 434 tis. Kč), plánované výdaje ve
výši 62 000 tis. Kč jsou čerpány na 36,8 % (22 822 tis. Kč). Za 1- 4/2017 obdrželo město na daních,
poplatcích a dotacích 17 966 tis. Kč, což je 37 % plánovaného ročního objemu. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji činí za sledované období – 388 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č. 3/2017, které bylo členy ZM jednomyslně schváleno, zahrnuje zvýšení příjmů
rozpočtu města celkem o 100 000 Kč v § 1383 zrušený odvod z VHP, zvýšení výdajů celkem 400 000

Kč - § 3412 sportovní zařízení v majetku obce 200 000 Kč, § 3421 využití volného času dětí a
mládeže 200 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30.04.2017,
který činil 7 807 513,92 Kč a o plnění rozpočtu za leden až duben 2017
projednalo a schválilo
- RO č. 3/2017
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 2/3/2017/ZM bylo schváleno
3. Schválení dodavatele veřejné zakázky Zvýšení připravenosti JSDH Zbýšov k řešení a řízení
rizik a katastrof souvisejících s extrémním suchem
(tj. dodávka velkokapacitní požární cisterny kategorie CAS 30/9000, pro velkoobjemové hašení)
č. projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001050
Ing. Jakub Dobšík informoval přítomné členy ZM o stavu výběrového řízení na dodávku
velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení s dotací z Integrovaného regionálního
operačního programu. Složení komisí k VZ na pořízení nového vozidla CAS30 v rámci IROP
schválila rada města dne 13. 3. 2017.
a) komise pro otevírání obálek: Vratislav Široký, Ing. Martin Dufek, Ing. Jakub Dobšík
b) hodnoticí komise: Vratislav Široký, Ing. Martin Dufek, Ing. Jakub Dobšík,
MUDr. František Ševčík, Bc. Vladimír Čapka
Na jednání ZM dne 24. 4. 2017 oznámil starosta termín jednání komise pro otevírání obálek – konalo
se 5. 5. 2017 v sídle firmy VRV s. r. o. Brno, hodnoticí komise se sešla dne 11. 5. na MěÚ Zbýšov .
Nabídky podaly dvě firmy, působící na trhu s protipožární technikou v ČR – firma KOBIT s. r. o.
Praha a THT Polička, s. r. o.
Nabídkové ceny KOBIT s. r. o. Praha 7 813 390 Kč
THT Polička, s. r. o. 7 802 080 Kč
Termíny konání jednotlivých fází výběrového řízení jsou závazné, proto bylo nutno svolat mimořádné
zasedání ZM. Členové ZM rozhodli jednomyslně o dodavateli požárního vozidla – firmě THT Polička.
Doplatek ve výši 10 % ceny dodávky, t. j. 780 208 Kč, bude uhrazen z výtěžku prodeje Tatry 815.
Prodej stávající techniky a nákup nové bude koordinován tak, aby prodejem získané prostředky mohly
být využity a nákup nezatížil rozpočet města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o realizaci dodávky velkokapacitní požární cisterny kategorie CAS 30/9000 pro velkoobjemové
hašení s dotací z IROP a uzavření smlouvy s THT Polička, s. r. o., za cenu 7 802 080 Kč (vč. DPH)
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 3/3/2017/ZM bylo schváleno
4. Různé, závěr
ZM projednalo a schválilo jednomyslně přijetí dotace ve výši 160 000 Kč od Jihomoravského kraje,
což je příspěvek na provoz a vybavení ZJ SDH Zbýšov pro rok 2017.
ZM projednalo a schválilo odkoupení pozemku parc. č. 2928 (lesní pozemek) o výměře 831 m2 na
Majrově (pod skládkou) v k. ú. Zbýšov u Oslavan od pana A. Š., Zbýšov, za cenu 20 Kč/m2 – 12 – 0 –
0
Starosta informoval přítomné o výsledku kontroly České inspekce životního prostředí, jejíž pracovníci
přišli dne 16. 5. na základě anonymního upozornění místních občanů šetřit stav prostoru na Majrově
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, využívaného dříve pro uskladnění inertních materiálů ze zemních prací při
realizaci investic města. Fotografie, které měly být důkazem neoprávněného využívání lokality, nebyly
aktuální. V prostoru je momentálně uskladněna pouze zemina (slouží jako mezideponie), jinak je jako

skládka od loňského roku mimo provoz. Z uvedených důvodů nezjistila kontrola závady a stížnost je
bezpředmětná.
Zastupitelstvo projednalo nabídku Ing. M. M., na prodej pozemků v katastru města Zbýšova o výměře
29 310 m2 a schválilo průměrnou cenu za odkupované pozemky ve výši 35 Kč/m2. Celková cena
k úhradě za městem nabývané parcely činí 1 025 850 Kč (12 – 0 – 0).
Starosta informoval o plánované likvidaci těžní jámy Antonín, která by měla být ještě v tomto roce
zasypána kamenivem. Akci organizuje v rámci odstranění následků důlní činnosti DIAMO, s. p., OZ
GEAM Dolní Rožínka.
K dotazu Ivana Izsófa, zda je již rozhodnuto o přiznání dotace na stavbu hasičské zbrojnice ve
Zbýšově, odpověděli pan starosta i Ing. Dobšík, že se stále ještě na základě požadavku příslušného
hodnotícího orgánu upřesňují a přepracovávají podklady, konečné rozhodnutí dosud nebylo vydáno.
K tomu pan Izsóf vznesl požadavek, aby se výběrová řízení na dodavatele VZMR organizovala
s časovým předstihem – Ing. Dobšík na příkladu zakázky na rekonstrukci kanalizace ve čtvrti Padělky
dokumentoval, jak obtížné je v současné situaci boomu v oblasti stavebních prací zajistit solidního
dodavatele. Předpokládá, že zastupitelstvo města bude na svém zasedání dne 26. 6. vybírat dodavatele
této zakázky.
Bc. Nedvěd upozornil na možnost využití tzv. regulačního plánu pro stanovení konkrétních podmínek
řešení vybrané menší části města. Je závazný pro rozhodování v území.
Ing. Dobšík ujistil zastupitele, že od změny č. III Územního plánu Zbýšova bude tento nástroj
využíván. Regulační plán stanovuje podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro
umístění a přístupy ke stavbám a jejich napojení na technické vybavení a určuje regulační prvky
plošného a prostorového uspořádání (např. uliční a stavební čáry, výšku a objemy zástavby, ukazatele
využití území). Regulační plán musí být v souladu s nadřazenými závaznými územně plánovacími
dokumentacemi, tedy s územním plánem a Zásadami územního rozvoje. Podobně jako tyto
dokumenty slouží projektantům při tvorbě návrhů a úředníkům stavebních úřadů při jejich posuzování.
Majitelé nemovitostí v něm naleznou podrobné informace o využitelnosti pozemku či možné podobě
staveb na něm.
Martina Švancarová pozvala členy ZM a jejich rodiny na Dětský den 3. června od 15 hodin na
koupališti.
Velmi kladně byl hodnocen průběh dálkového pochodu dne 8. května, jehož účastníci měli příležitost
seznámit se s nově instalovanou expozicí hornictví v budově dolu Simson na Láně. Hlavním
organizátorem dne byl Vlastivědný spolek Zbýšov. Výstava hornictví by měla být i součástí programu
oslav Dne horníků v září t. r.
Dlažební kostky, složené na Láně, by mohly být dle Bc. Nedvěda využity k vydláždění prostranství
u Simsonu, pan starosta uvedl, že počítá s možností jejich využití při opravě přístupu k obřadní
smuteční síni.
Bc. Nedvěd přednesl požadavek na umytí kontejnerů, sloužících občanům čtvrti Padělky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- přijetí dotace ve výši 160 000 Kč od Jihomoravského kraje - příspěvek na provoz a vybavení
ZJ SDH
Zbýšov pro rok 2017 (12 – 0 – 0)
- odkoupení pozemku parc. č. 2928 o výměře 831 m2 na Majrově v k. ú. Zbýšov u Oslavan od pana
A. Š., Zbýšov, za cenu 20 Kč/m2 (12 – 0 – 0)
- na základě nabídky Ing. M. M., odkoupení pozemků v katastru města Zbýšova
o výměře 29 310 m2 za celkovou cenu 1 025 850 Kč (12 – 0 – 0)
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výsledku kontroly stavu prostoru na Majrově v k. ú. Zbýšov u Oslavan,

využívaného dříve pro uskladnění inertních materiálů ze zemních prací při realizaci investic
města, provedené pracovníky České inspekce životního prostředí dne 16. 5.; skládka je od
loňského roku mimo provoz, kontrola nezjistila závady a konstatovala, že anonymní stížnost je
bezpředmětná
- informaci starosty o plánované likvidaci těžní jámy Antonín, která by měla být ještě v tomto roce
zasypána kamenivem, akci organizuje v rámci odstranění následků důlní činnosti DIAMO, s. p.,
OZ GEAM Dolní Rožínka
- odpověď starosty a Ing. Dobšíka k dotazu Ivana Izsófa, zda je již rozhodnuto o přiznání dotace na
stavbu hasičské zbrojnice ve Zbýšově - na základě požadavku příslušného hodnotícího orgánu se
upřesňují a přepracovávají podklady, konečné rozhodnutí dosud nebylo vydáno
- požadavek I. Izsófa, aby se výběrová řízení na dodavatele VZMR organizovala s časovým
předstihem
- požadavek Bc. Nedvěda na využití tzv. regulačního plánu pro stanovení konkrétních podmínek
řešení výstavby ve vybrané menší části města, který bude závazný pro rozhodování v území
- ujištění Ing. Dobšíka, že od změny č. III Územního plánu Zbýšova bude regulační plán ze strany
města využíván
- pozvání Martiny Švancarové na Dětský den 3. června od 15 hodin na koupališti.
- kladné hodnocení průběhu dálkového pochodu dne 8. května a nově instalované expozice
hornictví v budově dolu Simson na Láně
- náměty Bc. Nedvěda a pana starosty na využití dlažebních kostek vytěžených v roce 2014 při
úpravě ulice Pod rybníkem – buď k vydláždění prostranství u Simsonu nebo při opravě přístupu
k obřadní smuteční síni
- požadavek Bc. Nedvěda na umytí kontejnerů, sloužících občanům čtvrti Padělky
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 4/3/2017/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ZM Zbýšova ukončil v 18,45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 30.05.2017
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Mgr. Martin Leikep
Bc. Josef Nedvěd

Vratislav Široký
starosta

