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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 26.06.2017 od 17,00 hodin ve Zbýšově
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisů z minulých zasedání
Jednání Zastupitelstva města Zbýšova zahájil a řídil starosta, který přivítal přítomné členy
zastupitelstva města i hosty. Informace o konání 4. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 14.06.2017.
Jednání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni MUDr. František Ševčík a Ludmila Radilová,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 2/2017 a 3/2017 zasedání ZM byl schválen bez připomínek počtem 13 hlasů přítomných členů
ZM.
Byl pořizován zvukový záznam jednání pro potřeby zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 4/2017 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova MUDr. Františka
Ševčíka a Ludmilu Radilovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (13 – 0 – 0)
Usnesení č. 1/4/2017/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
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
doplněný na návrh starosty o podbod Schválení změny č. II územního plánu Zbýšova v rámci bodu 10
Různé byl přítomnými členy ZM schválen jednomyslně bez připomínek.
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisů z minulých zasedání
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 24.04. a 22.05.2017
4. Informace o jednání RM dne 03.05.2017 a 05.06.2017
5. Hospodaření města za leden až květen 2017, stavy účtů k 31. 5. 2017,
projednání RO č. 4/2017
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2016, Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2016 a Účetní závěrky města sestavené
k 31.12.2016
7. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
8. Vyhodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu
na stavební práce - akce Zbýšov, čtvrt' Padělky, modernizace a dostavba kanalizace, 1. etapa
Zbýšov, čtvrť Padělky - větev A, oprava povrchu vozovky
Zbýšov, Oslavanská - oprava chodníku
9. Hospodaření s majetkem města
10. Různé, závěr
A Schválení změny č. II Územního plánu Zbýšova
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 4. zasedání ZM

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/4/2017/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 24.04. a 22.05.2017
Situace kolem vyřizování žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice (nové stanice IZS) zůstává
nezměněna - žádost je stále ještě ve fázi posuzování. V případě přiznání dotace je tato možná až do
výše 90 % uznatelných nákladů. Projekt Zbýšov – požární zbrojnice bude spolufinancován ze zdrojů
EU – Integrovaný regionální operační program, registrační číslo projektu: CZ.
06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002085, název projektu Zvýšení připravenosti a odolnosti města Zbýšova k
řešení a řízení rizik a katastrof souvisejících s extrémním suchem – Stanice IZS.
V řízení na SFŽP je i žádost o dotaci na Rozšíření separace bioodpadu ve Zbýšově (biodrtič, 4
kontejnery) s 15 % spoluúčastí města.
Před podpisem je smlouva na nové vozidlo pro SDH, které nahradí Tatru 815. Prodej stávající
techniky a nákup nové bude koordinován tak, aby prodejem získané prostředky mohly být využity a
nákup nezatížil rozpočet města.
Na základě rozhodnutí ZM byla připravena k podpisu smlouva o smlouvě budoucí na odkoupení části
soukromého pozemku parc. č. 860/1 o výměře 36 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro rozšíření
příjezdové komunikace z Havířské ulice na Malý díl, od paní R. M., Zbýšov, za cenu 500 Kč/m2.
Byly uzavřeny smlouvy o zřízení věcných břemen pro zajištění přípojek k soukromým novostavbám,
uložených na pozemcích města
Indrákovi – přípojka pro NTL plynovod
Zapletal, věcné břemeno budoucí pro přípojku kanalizace v délce 7,6 m a vodovodního potrubí
délky 12 bm, přípojka NN 25
Poláková – věcné břemeno budoucí – kanalizační přípojka délky 4,5 m
- Kabelizace rozvodů ve čtvrti Majrov – věcné břemeno za uložení rozvodů pro E.ON ČR
S městem Rosice byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie. Byla
zveřejněna na webových stránkách města.
Na základě pověření zastupitelstvem města projednal starosta Vratislav Široký se starostou Rosic
Mgr. Jaroslavem Světlíkem převod majetku, využívaného dosud Městskou policií Zbýšov.
Byla uzavřena smlouva a zahájena realizace dodávky VZMR Zbýšov - Úprava přízemí radnice, kterou
zajišťuje Stavební a obchodní firma M. Ryšavý, Vémyslice, s. r. o.
Vedení BD na Jiráskově ul. 508, 509, se kvůli jednání o změně majitele pozemku, na kterém je
chodník k městskému kulturnímu centru zřízen, zatím nepodařilo kontaktovat. Úkol trvá.
Městský úřad Rosice, OŽP, svolal na 28. 4. místní šetření ve věci zavážení prostor v areálu firmy
Kepák na Sičce, které se konalo za účasti zástupců ČI ŽP a města Zbýšova. Výstup z jednání nebyl na
MěÚ Zbýšov doručen.
Úkoly ze ZM konaného dne 22. 5. 2017, byly splněny takto:
K podpisu je připravena smlouva o realizaci dodávky velkokapacitní požární cisterny kategorie CAS
30/9000 pro velkoobjemové hašení s dotací z IROP s THT Polička, s. r. o., za cenu 7 802 080 Kč (vč.
DPH)
KÚ JmK připravil smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 160 000 Kč - příspěvek na provoz a vybavení
ZJ SDH Zbýšov pro rok 2017.
Na základě usnesení ZM byla uzavřena smlouva na 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
- a pozemků v katastru města Zbýšova o výměře 29 310 m2 za celkovou cenu 1 025 850 Kč
od Ing. M. M., Říčany (viz příloha)
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 2. a 3. zasedání ZM konaného dne 24. 4 a 22. 5. 2017
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/4/2017/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 03.05.2017 a 05.06.2017
Rada města Zbýšova dne 3. 5. 2017
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly ze 4. schůze Rady města Zbýšova 10. 4. 2017
- písemnou informaci vedoucí FO o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech města
k 02.05.2017, který činil 7,282 mil. Kč
- informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcích města v roce 2017
a vyřizování žádostí o dotace
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů - k 30. 4. 2017 činí 673 589 Kč, z uvedené částky je městem soudně vymáháno 501 180 Kč
- přehled aktuálních nájemců prostor budovy zdravotního střediska a cen pronájmů,
zpracovaný MUDr. Ševčíkem pro informaci členů rady města a správy majetku města
rozhodla
- o dodavateli prací na opravě části střechy obřadní smuteční síně v rozsahu 190 m2 - firmě
Skokan a synové, Kratochvilka, nabídková cena 487 842 Kč + DPH
- o novém uživateli bytu v nájemním domě pro seniory na Majrově 636 – R. Š.,
Zbýšov, Školní 487 – žádost z června 2015
- o pronájmu parcely č. 652 (plocha zastavěná garáží) o výměře 22 m2 na Poustkách, k. ú.
Zbýšov u Oslavan, Ing. T. L., Zbýšov, za cenu 500 Kč/m2/rok s platností
od 1. 1. 2016
schválila
- jednomyslně postup při výběru nájemce garáže v majetku města na parcele č. 220/9 o výměře
24 m2 ve čtvrti Majrov v k. ú. Zbýšov u Oslavan, (dosud využívané Městskou policií Zbýšov) –
losování tří zájemců o pronájem z připravených obálek; cena pronájmu byla stanovena ve výši
500 Kč/měsíc vč. DPH
- uzavření smlouvy na pronájem části budovy o výměře 25 m2 na parcele č. 319/4 (objekt
zdravotního střediska) na ul. 9. května 9, k. ú. Zbýšov u Oslavan, s K. N. –
Studio BELLA, Zbýšov; cena pronájmu 300 Kč/m2/rok
- jednomyslně pronájem části parc. č. 335/1 o výměře 44 m2 (zahrádka na Sportovní ulici)
panu L. S., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m2/rok
- výměnu bytu v nájemním domě na J. A. Komenského 414 mezi paní J. H.
a panem Z. P. s rodinou
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí individuálních dotací žadatelům
o příspěvky:
L. H., Zbýšov, Zbýšov, částka 3 000 Kč na Memoriál Jindřicha
Štilárka – fotbalový turnaj mladší přípravky dne 10. 6. na stadionu ve Zbýšově
z. s. Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha, ve výši 5 000 Kč
rozhodla
- o termínu konání nejbližší schůze RM dne 5. 6. 2017
potvrdila
- na základě žádosti MěÚ Rosice, sociálního odboru, o spolupráci při nastavení základní sítě
sociálních služeb v JMK na rok 2018, potřebnost níže uvedených služeb a jejich poskytovatelů:
Dotyk II, o. p. s., služba sociální rehabilitace, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,15
(částka spolufinancování 17.712,-Kč);
Slezská diakonie, služba rané péče, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,12
(částka spolufinancování 14.170,-Kč)

vzala na vědomí
- informaci Ing. arch Hladíka, týkající se aktuálně nabízených dotací MŽP z programu
Dešťovka
- informaci starosty města o výsledku porady vedení společnosti KTS Ekologie Zastávka s. r. o.
dne 25. 4.
Rada města Zbýšova dne 5. 6. 2017
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 5. schůze Rady města Zbýšova 3. 5. 2017
- informaci starosty o uzavření Smlouvy o pronájmu garáže v majetku města na parcele č. 220/9
o výměře 24 m2 ve čtvrti Majrov v k. ú. Zbýšov u Oslavan s manž. H., Zbýšov
cena pronájmu 500 Kč/měsíc vč. DPH – výběr ze zájemců byl proveden losováním
- písemnou informaci vedoucí FO o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech města
k 02.06.2017, který činil 6,133 mil. Kč
- informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcích města v roce 2017
a vyřizování žádostí o dotace
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31. 5. 2017
- doručenou žádost o byt v nájemním domě na Majrově 636
rozhodla
- o dodavateli geologických průzkumných prací pro přípravu přístavby mateřské školy na
Školní ulici a stavby sportovní haly na J. A. Komenského; kritériem byla výše cenové nabídky,
práce provede firma GEON, s. r. o. Sokolnice za cenu 89 100 Kč + DPH
- o dodavateli prací na demolici vodojemu na Sičce - firmě M. Soukup, Zbýšov – cena dodávky
činí 85 000 Kč + DPH (celkem 102 850 Kč)
- o nových uživatelích obecních bytů v nájemním domě na J. A. Komenského 415, Majrov 647
a Na Láně 372
- o výši slevy na dlužném nájemném za kuchyňskou linku ponechanou v bytě na Majrově 647
(10 000 Kč) a zmocnila starostu k jednání o narovnání dluhu na nájemném
schválila
- záměr pronájmu části parcely č. 881/2 o výměře 60 m2 a 30 m2 na Havířské ulici v k. ú. Zbýšov
u Oslavan
- záměr pronájmu části parc. č. 481 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 55 m2
doporučila
- zastupitelstvu města uzavřít projednání Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2016
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou
- zastupitelstvu města schválit Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2016
vzala na vědomí
- informaci ředitelky Mateřské školy Zbýšov, p. o., o výsledku zápisu dětí do předškolního
zařízení pro školní rok 2017-2018
nedoporučila
- realizaci projektu tanečních kurzů pro děti v MŠ Zbýšov
schválila
- dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku příspěvkových organizací obce - ZŠ
Zbýšov a MŠ Zbýšov, sestavenou k 31.12.2016
- cenu turistické známky Zbýšova ve výši 35 Kč za kus
vzala na vědomí
- pozvání vedení RÚŽ a MPŽ Zbýšov na akce konané ve dnech 9. a 10. 6. 2017 ve Zbýšově
na Sičce
- informaci starosty o výsledku jednání dozorčí rady KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka

- informaci pana Jaroslava Bechy, vedoucího oddílu Junáku Zbýšov, o organizační struktuře
této zájmové organizace, o stavu a využívání majetku v jeho správě a přijala opatření
k zajištění bezpečnosti v areálu Junáku na Majrově
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 5. a 6. schůze RM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/4/2017/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až květen 2017, stavy účtů k 31. 5. 2017, projednání RO č. 4/2017
Zůstatky účtů k 31. 5. 2017 činí 6 276 128,20 Kč.
Dle písemného přehledu FO o plnění rozpočtu města jsou předpokládané příjmy na rok 2017 ve výši
62 000 tis. Kč naplněny za pět měsíců roku 2017 na 44,5 % (27 563 tis. Kč), plánované výdaje ve výši
62 000 tis. Kč jsou čerpány na 47,8 % (29 634 tis. Kč). Za 1-5/2017 obdrželo město na daních,
poplatcích a dotacích 22 474 tis. Kč, což je 46,3 % plánovaného ročního objemu. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji činí za sledované období – 2 071 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č. 4/2017, které bylo členy ZM jednomyslně schváleno, zahrnuje zvýšení příjmů
rozpočtu města celkem o 295 000 Kč v § 0000 4116 dotace ÚP 30 000 Kč, dividendy ČS 15 000 Kč,
§ 3392 zájm. činnost v kultuře 100 000 Kč, § 5311 bezpečnost a veřejný pořádek o 150 000 Kč (prodej
auta a vybavení zrušené MěP), zvýšení výdajů celkem o 2 050 000 Kč - § 6171 vnitřní správa 1 mil.
Kč (stavební úpravy radnice), § 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 mil. Kč, přesun
finančních prostředků mezi §§ 2212 silnice a 2321 odvádění a čištění odpadních vod ve výši
2 mil. Kč, zvýšení § 6409 ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím o 50 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.05.2017,
který činil 6 276 128,20 Kč a o plnění rozpočtu za leden až květen 2017
projednalo a schválilo
- RO č. 4/2017
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/4/2017/ZM bylo schváleno
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2016, Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2016 a Účetní závěrky města sestavené
k 31.12.2016
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2016 byl sestaven v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Jeho součástí je Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2016. Oba dokumenty byly zveřejněny
v zákonem stanovených lhůtách na úředních deskách města, kromě toho byly dne 5. 6. v elektronické
podobě rozeslány členům ZM. Tajemnice MěÚ seznámila přítomné se zápisem z projednání Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2016. Zjištěný nedostatek (neocenění
prodávaného požárního vozidla reálnou hodnotou) není závažný, nemá vliv na výsledek hospodaření
ÚSC, nedošlo jím ke zkreslení účetní závěrky a nebyla jím způsobena městu škoda. Zápis o projednání
ZÚ města bude odeslán na KÚ JmK.
Návrh Závěrečného účtu města za rok 2016 byl zveřejněn v zákonem stanoveném rozsahu na úředních
deskách města od 01.06.2017, resp. od 5. 6. O plnění rozpočtu jsou členové ZM informováni
pravidelně, zásadní informace byly uvedeny i v Ozvěně 1/2017. Občané mohli uplatnit připomínky
k Závěrečnému účtu bud' písemně do 26. června 2017 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města dne
26. 6. - žádná připomínka nebyla vznesena.
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2016 dále obsahuje:
Plnění rozpočtu příjmů
Plnění rozpočtu výdajů
Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Stavy a obraty na bankovních účtech
Peněžní fondy
Majetek
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům kraje, obcí, DSO a vnitřní převody
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem¨
Ostatní doplňující údaje
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření města za rok 2016 byl zjištěn nedostatek,
projednalo zastupitelstvo města Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2016 včetně Zprávy KÚ JmK o
přezkoumání hospodaření města za rok 2016 v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a s § 17 odst. 7, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města s výhradou.
Účetní závěrka města sestavená k 31.12.2016
Podle zákona č. 220/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, je pravomoc zastupitelstva obce v § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozšířena o schvalování účetní
závěrky obce, t. j. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh, inventarizační zprávy sestavené
k rozvahovému dni, t. j. 31.12.2016. Pokud zastupitelstvo na základě předložených nebo vyžádaných
dokladů nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situaci účetní jednotky, závěrku schválí. Pokud zjistí, že schvalovaná účetní
závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky, tuto
závěrku neschválí a v zápise o neschválení účetní závěrky uvede popis skutečností, pro které nebyla
schválena, odůvodnění tohoto neschválení a uvede lhůtu k odstranění vad.
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast a její ověření bylo
součástí přezkumu hospodaření města Zbýšova za rok 2016.
V souladu s platným zněním zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhl. č. 270/2010 o inventarizaci
majetku a závazků byl skutečný stav veškerého majetku a závazků k 31.12.2016 zjištěn inventarizací
a bylo ověřeno, že skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.
Zastupitelstvo Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2016 schválilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo
- Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2016 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření
města za rok 2016 v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a s § 17 odst. 7, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města s výhradou
schválilo
- Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2016
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/4/2017/ZM bylo schváleno
7. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
V nezbytně nutném rozsahu jsou realizovány rekonstrukce uvolněných bytů před jejich přidělením do
užívání novým nájemníkům.
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání dne 24. 4. o dodavateli akce Úprava přízemí radnice
- Stavební a obchodní firmě Miloš Ryšavý Vémyslice, s. r. o. Práce na stavbě byly již zahájeny, termín
jejich dokončení je 15. 9.
Firma Skokan a synové, Kratochvilka, provádí práce na opravě části střechy obřadní smuteční síně.
Práce zahrnují m. j. demontáž střechy, montáž zateplení a zakrytí fólií v rozsahu 190 m2, jejich cena
činí 487 842 Kč.
Firma Miloš Soukup, Zbýšov, s. r. o., dokončila likvidaci vodojemu na Sičce. Prostor po demolici
bude využit k umístění přístřešku na popelnice.

V rámci přípravy přístavby mateřské školy na Školní ulici a stavby sportovní haly na J. A.
Komenského provede GEON, s. r. o. Sokolnice geologické a průzkumné práce v hodnotě 89 100 Kč
+ DPH.
Během prázdninových měsíců provede firma pana Josefa Svobody, Zbýšov, plánované opravy ve
školní jídelně a kuchyni.
Do konce roku budou ještě realizovány opravy WC v kině a oprava fasády obecních nájemních domů
na ul. 9. května. Probíhají jednání se SPF v záležitosti přemístění autobusové zastávky na Sičce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcích města v květnu a červnu 2017
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/4/2017/ZM bylo schváleno
8. Vyhodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu
na stavební práce - akce Zbýšov, čtvrt' Padělky, modernizace a dostavba kanalizace, 1. etapa
Zbýšov, čtvrť Padělky - větev A, oprava povrchu vozovky
Zbýšov, Oslavanská - oprava chodníku
Dne 7. 6. byla zahájena výběrová řízení připravovaných staveb, uzávěrka přijímání přihlášek byla
26. 6.
Do soutěže o realizaci VZMR Zbýšov, čtvrt' Padělky, modernizace a dostavba kanalizace, 1. etapa (cca
120 bm kanalizačního potrubí, nová kanalizace bude pouze v prostřední ulici sídliště) se doručením
nabídek přihlásily tyto firmy:
Miloš Soukup, s. r. o., Zbýšov,
nabídková cena 954 968 Kč, t. j. vč. DPH 1 155 511 Kč
IGISTAV, s. r. o., Tetčice
1 676 879 Kč
Miloš Ryšavý, stav. a obch. firma, s. r. o.,Vémyslice 1 456 923 Kč
Cena vypočtená projektantem na základě velkoobchodních ceníků stavebních prací – 1 704 621 Kč
Zbýšov, čtvrť Padělky - větev A, oprava povrchu vozovky
Doručené nabídky
Miloš Soukup, s. r. o., Zbýšov
1 492 927, vč. DPH 1 806 442 Kč
IGISTAV, s. r. o., Tetčice
2 376 847 Kč
Miloš Ryšavý, stav. a obch. firma, s. r. o.,Vémyslice 2 075 676 Kč
Cena vypočtená projektantem na základě VCSP – 2 939 765 Kč
Zbýšov, Oslavanská - oprava chodníku
Miloš Soukup, s. r. o., Zbýšov
IGISTAV, s. r. o., Tetčice
Miloš Ryšavý, stav. a obch. firma, s. r. o., Vémyslice

1 500 828 Kč, vč. DPH 1 816 002 Kč
2 105 191 Kč
1 795 791 Kč

Cena vypočtená projektantem na základě VCSP – 2 855 991 Kč
Ve všech třech případech podepsal dodavatel pan Miloš Soukup prohlášení, že je schopen zajistit
dodávku stavebních prací za uvedené nabídkové ceny kvalitně. Cenový rozdíl je ovlivněn možností
výhodného zpracování vytěženého materiálu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
o dodavateli stavebních prací VZMR
Zbýšov, čtvrt' Padělky, modernizace a dostavba kanalizace, 1. etapa
Miloš Soukup, s. r. o., Zbýšov,
nabídková cena 954 968 Kč, t. j. vč. DPH 1 155 511 Kč
Zbýšov, čtvrť Padělky - větev A, oprava povrchu vozovky

Miloš Soukup, s. r. o., Zbýšov
1 492 927, vč. DPH 1 806 442 Kč
Zbýšov, Oslavanská - oprava chodníku
Miloš Soukup, s. r. o., Zbýšov
1 500 828 Kč, vč. DPH 1 816 002 Kč
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/4/2017/ZM bylo schváleno
9. Hospodaření s majetkem města
Na základě záměru prodeje obecního pozemku Na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1371/8,
schváleného ZM dne 14. 11. 2016, jednalo ZM o prodejní ceně a rozhodlo pozemek o výměře 58 m2
prodat za jednotkovou cenu 200 Kč/m2 + DPH žadatelům manž. Z., Zbýšov, (schváleno 12 hlasy,
MUDr. Ševčík se z důvodu podjatosti hlasování zdržel).
ZM projednalo a schválilo zřízení věcných břemen na pozemcích města
pro stavbu víceúčelového objektu pana Kučery na pozemcích města parc. č. 557/1, 613/31, 1598/173
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro uložení přípojky NN kabelového vedení v délce 24,98 bm, cena
jednorázové úplaty 3 000 Kč bez DPH (13 – 0 – 0 )
věcné břemeno budoucí – přeložka vedení VN pro novostavbu p. Vaverky, U Rybníka, k. ú. Zbýšov u
Oslavan, na pozemcích parc. č. 1136/30, 1136/29, 1927/16 a 1135/2 (13 – 0 – 0), úplata 15 600 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej obecního pozemku Na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1371/8, o výměře 58 m2, za
jednotkovou cenu 200 Kč/m2 + DPH žadatelům manž. Z., Zbýšov,
(schváleno 12 hlasy, MUDr. Ševčík se z důvodu podjatosti hlasování zdržel)
- zřízení věcných břemen na pozemcích města
pro stavbu víceúčelového objektu pana Josefa Kučery na pozemcích města parc. č. 557/1,
613/31, 1598/173 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro uložení přípojky NN kabelového vedení v délce
24,98 bm, cena jednorázové úplaty 3 000 Kč bez DPH (13 – 0 – 0 )
věcné břemeno budoucí – přeložka vedení VN pro novostavbu p. Vaverky, U Rybníka, k. ú.
Zbýšov u Oslavan, na pozemcích parc. č. 1136/30, 1136/29, 1927/16 a 1135/2 (13 – 0 – 0), úplata
15 600 Kč (13 – 0 – 0)
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/4/2017/ZM bylo schváleno
10. Různé, závěr
ZM projednalo a schválilo jednomyslně Smlouvu č. 045522/17/OKH na poskytnutí dotace ve výši
160 000 Kč od Jihomoravského kraje na provoz a vybavení ZJ SDH Zbýšov pro rok 2017.
Bc. Nedvěd upozornil na přetrvávající reklamu zrušeného zařízení PAMIR na Sportovní ulici, špinavé
dopravní značky Pozor, děti! u mateřské školy a požaduje rozmístit dopravní značení na opravené
vozovce ke koupališti a vyznačit podélnou čáru na křižovatce Sportovní a ul. 9. května.
Ing. Nekuža v souvislosti s nedávnou havárií vodovodní přípojky pro stadion upozornil na nutnost
investice do rozvodů vody v areálu TJ Baník.
Vedení TJ avizovalo zvýšení nákladů na činnost A mužstva fotbalového oddílu od podzimní sezóny
v souvislosti se změnou soutěže, kterou hraje.
ZM projednalo a schválilo Místní akční plán Rosic, zpracovaný MAS Brána Brněnska.
10 A Schválení změny č. II Územního plánu Zbýšov
V únoru 2017 se na MěÚ Rosice konalo projednání změny č. II Územního plánu Zbýšova, spočívající
zejména v rozšíření ploch veřejné zeleně v katastru města – v zahradě ZŠ, v prostoru Majrov (městu
vznikne nárok na bezplatný převod pozemků do majetku), ve změně trasy cyklostezky, ve zrušení
poldru, který měl zachycovat srážkové vody na Rovinách (dopady eliminovala fotovoltaická
elektrárna). Zastupitelstvo schválilo změnu ÚP města jednomyslně.
Změna č. II je vyhlášena opatřením obecné povahy ZM Zbýšova č. 1/2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo

- Smlouvu č. 045522/17/OKH na poskytnutí dotace ve výši 160 000 Kč od Jihomoravského kraje na
provoz a vybavení ZJ SDH Zbýšov pro rok 2017 (13 – 0 – 0)
- Místní akční plán Rosic, zpracovaný MAS Brána Brněnska
vydalo
- Opatřením obecné povahy č. 1/2017 Změnu č. II Územního plánu Zbýšova (13 – 0 – 0)
vzalo na vědomí
- upozornění Bc. Nedvěda na přetrvávající reklamu zrušeného zařízení PAMIR na Sportovní ulici,
špinavé dopravní značky Pozor, děti! u mateřské školy
a požadavek na rozmístění dopravního značení na opravené vozovce ke koupališti a vyznačení
křižovatky Sportovní a ul. 9. května
- upozornění Ing. Nekuži na nutnost investice do rozvodů vody v areálu TJ Baník.
- upozornění vedení TJ na zvýšení nákladů na činnost A mužstva fotbalového oddílu od podzimní
sezóny v souvislosti se změnou soutěže, kterou bude hrát
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 10/4/2017/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál všem zaslouženou dovolenou a zasedání ZM Zbýšova
ve 20,05 hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 04.07.2017
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: MUDr. František Ševčík
Ludmila Radilová
Vratislav Široký
starosta

