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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu mimořádného 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 25.09.2017 od 16,30 hodin ve Zbýšově
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Mimořádné jednání Zastupitelstva města Zbýšova zahájil a řídil starosta, který přivítal přítomné členy
zastupitelstva města i hosty. Informace o konání 6. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 15.09.2017.
Jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni MUDr. František Ševčík a Martina
Švancarová, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny
protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 6/2017 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova MUDr. Františka
Ševčíka a Martinu Švancarovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (14 – 0 – 0)
Usnesení č. 1/6/2017/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
2. Projednání změny rozhodnutí ZM ze dne 11. 9. 2017 ve věci prodeje hasičského vozidla
CAS 32 T 815
Jediným bodem programu mimořádného zasedání ZM je projednání změny rozhodnutí ZM ze dne
11. 9. 2017, které se týkalo prodeje vozidla CAS 32 T 815 zájemci Městysi Chotětov za cenu
1 055 000 Kč, které ZM jednomyslně schválilo. Získané prostředky měly být využity na finanční
spoluúčast města při pořízení velkokapacitní požární cisterny kategorie CAS 30/9000 pro
velkoobjemové hašení s dotací z IROP. Jelikož se však podmínky poskytování dotací z uvedeného
Integrovaného regionálního operačního programu po termínu schválení prodeje změnily, jak uvedl
Ing. Jakub Dobšík, který za město problematiku dotací sleduje, nesmí město v tomto roce stávající
funkční vozidlo odprodat. Jak dále uvedl, zájem odkoupit vozidlo ze strany uvedené obce trvá i pro
příští rok. Usnesení č. 8/5/2017/ZM ve věci prodeje hasičského vozidla CAS 32 T 815 Městysi
Chotětov za prodejní cenu 1 055 000 Kč bylo jednomyslně zrušeno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
zrušilo
- usnesení č. 8/5/2017/ZM ve věci prodeje hasičského vozidla CAS 32 T 815 Městysi Chotětov
za prodejní cenu 1 055 000 Kč (14 – 0 – 0)
rozhodlo
- ponechat uvedený požární automobil v majetku města k dispozici ZJ SDH Zbýšov (14 – 0 – 0)
Usnesení č. 1/6/2017/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Starosta poděkoval přítomným za účast, omluvil se za nutnost svolání zasedání ZM v mimořádném
termínu a jednání ZM Zbýšova v 16,45 hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 27.09.2017
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

Ověřovatelé: MUDr. František Ševčík
Martina Švancarová

Vratislav Široký
starosta

