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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 11.09.2017 od 17,00 hodin ve Zbýšově
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání
Jednání Zastupitelstva města Zbýšova zahájil a řídil starosta, který přivítal přítomné členy
zastupitelstva města i hosty. Informace o konání 5. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 29.08.2017.
Jednání bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Jan Nekuža a Martina Švancarová,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis ze 4/2017 zasedání ZM byl schválen bez připomínek.
Byl pořizován zvukový záznam jednání pro potřeby zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 5/2017 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Ing. Jana Nekužu
a Martinu Švancarovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (15 – 0 – 0)
Usnesení č. 1/5/2017/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 15, 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 v bodě 7. o výběr dodavatele akce Zbýšov, schodiště Simson, byl
přítomnými členy ZM schválen jednomyslně bez připomínek.
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 26.06.2017
4. Informace o jednání RM dne 28.08.2017
5. Hospodaření města za leden až srpen 2017, stavy účtů k 31. 8. 2017, projednání RO č. 5/2017
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
- akce Zbýšov, rekonstrukce kanalizace za Hornickým domem
Zbýšov, oprava chodníku na Masarykově ulici, úseku před kostelem
Zbýšov, schodiště Simson
8. Hospodaření s majetkem města
9. Dotace na rozšíření sběru odpadu ve Zbýšově
10. Různé, závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 5. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/5/2017/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 26.06.2017

Beze změny zůstává situace kolem vyřizování žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice (nové
stanice IZS) - žádost je stále ještě ve fázi posuzování.
Podařilo se získat písemné vyjádření sdružení vlastníků bytů na Jiráskově ulici 508, 509, kterému patří
pozemek, na němž je uložen přístupový chodník z Jiráskovy ulice k městské knihovně. Tento je ve
špatném stavu, ale protože je uložen na cizím pozemku, je jeho oprava ze strany města sporná. Vedení
SV uvedlo, že nesouhlasí s prodejem pozemku městu a opravu chodníku zajistí. Pro případ úrazu
chodců má SV uzavřenu pojistku.
Dopravní značky, na jejichž absenci upozorňoval Bc. Josef Nedvěd, byly již osazeny (Pozor, děti! u
MŠ), případně jsou objednány.
V souladu s usnesením č. 9/4/2017/ZM byla uzavřena smlouva na prodej obecního pozemku Na Láně,
k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1371/8, o výměře 58 m2, s manž. Z., Zbýšov
a smlouvy o zřízení práva věcných břemen
pro stavbu víceúčelového objektu pana K. na pozemcích města parc. č. 557/1, 613/31, 1598/173 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan, pro uložení přípojky NN kabelového vedení
pro přeložku vedení VN pro novostavbu p. V., Zbýšov, k. ú. Zbýšov u Oslavan, na pozemcích parc. č.
1136/30, 1136/29, 1927/16 a 1135/2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů ze 4. zasedání ZM konaného dne 26. 6. 2017
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/5/2017/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 28.08.2017
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 6. schůze Rady města Zbýšova 5. 6. 2017
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za 1-7/2017 a o stavu finančních
prostředků na účtech města k 31.07.2017, který činil 11 381 039,31 Kč
doporučila
- ZM schválit RO č. 5/2017
vzala na vědomí
- informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcí města v roce 2017
a vyřizování žádostí o dotace
rozhodla
- o dodavateli akce Zateplení a oprava fasády nájemního domu na ul. 9. května 116, týká se
průčelí a štítových zdí, firmě Jiří Kliner, Zbýšov, cena prací 545 000 Kč + DPH, z důvodu nižší
nabídkové ceny
vzala na vědomí
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31. 7. 2017
- doručené žádosti o byty a o výměnu bytů
- stížnost spolunájemníků z nájemního domu na jednání K. F. a přijala opatření k nápravě
stavu a podmínky trvání nájemního vztahu
rozhodla
- o změně uživatele obecního bytu v nájemním domě na J. A. Komenského 413
schválila
- pronájem části parcely č. 881/2 na Havířské ulici v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 60 m2 paní
M. D., Zbýšov a 30 m2 panu V. N., Zbýšov, cena pronájmu 5 Kč/m2/rok
- pronájem části parc. č. 481 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 55 m2 paní
S. G., Zbýšov, cena pronájmu 5 Kč/m2/rok
- záměr pronájmu parc. č. 147/45 (zahrádka u hřbitova) o výměře 244 m2 a parc. č. 335/1
(zahrádka na Sportovní ulici) o výměře 60 m2
- záměr pronájmu pozemku ve Zbýšově na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 232/1

o výměře cca 350 m2 a podmínky pronájmu - pozemek pro parkování souvisí s nově
plánovanou soukromou výstavbou 10 bytů
schválila
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí individuální dotace panu J. U. na organizační
výdaje výstavy historických motocyklů a automobilů spojené s auto-moto burzou
zamítla
- poskytnutí příspěvku taneční skupině Mighty Shake na taneční kurzy pro předškolní děti –
doporučuje realizaci této aktivity formou zájmového kroužku s příspěvkem rodičů dětí
schválila
- program 5. zasedání ZM dne 11.09.2017
vzala na vědomí
- informaci starosty o kontrole SEI v oblasti energetické náročnosti budov
- povinnost města poskytnout Jihomoravskému kraji příspěvek 190 000 Kč na provoz
integrovaného dopravního systému JmK
- informaci starosty o přínosu zavedeného třídění odpadu, konkrétně plastů
- požadavek MěÚ Rosice na spolufinancování sociálních služeb pro občany Zbýšova na rok
2018; pro jednání v ZM budou zjištěny podrobnosti žádosti rozšířené o příspěvek na
pečovatelskou službu Penzionu Rosice
- informaci paní A. S. o působení účinkujících ze soutěže Zbýšovský superkos,
kteří reprezentují město Zbýšov při různých příležitostech a žádost o opakovaný příspěvek na
úhradu nákladů na vystoupení; RM požaduje konkretizaci četnosti akcí a specifikaci nákladů
- informaci starosty o likvidaci jámy dolu Antonín, kterou prování od 1. 8. firma DIAMO Dolní
Rožínka; akce nijak neomezí provoz na místních komunikacích ani nijak negativně neovlivní
život občanů Zbýšova, resp. čtvrti Sička
- stížnost Ing. J. K. na chování pana L. K., který ho slovně napadá a uráží, stížnost je především
adresována Městské policii Rosice, zasahující na základě VPS v našem městě
- potřebu vyřešit možnost využití nové hasičské zbrojnice pro setkávání a výcvik nových adeptů
požárního sportu z řad mládeže
- požadavek vedení TJ Baník, týkající se dalších finančních prostředků pro úhradu nákladů
spojených s účastí A mužstva ve vyšší soutěži v kopané - hospodaření s dotací města za
uplynulou část letošního roku prověří finanční výbor
- informaci o záměru města využít dotaci SF ŽP na pořízení mobilního štěpkovače pro četu VPP,
který bude projednávat zastupitelstvo na svém 5. zasedání 11. 9., se žádostí o zpracování
cenové nabídky byly osloveny tři firmy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů ze 7. schůze RM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/5/2017/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až srpen 2017, stavy účtů k 31. 8. 2017, projednání RO č. 5/2017
Zůstatky účtů k 31. 8. 2017 činí 14 064 137,43 Kč.
Dle písemného přehledu FO o plnění rozpočtu města jsou předpokládané příjmy na rok 2017 ve výši
62 000 tis. Kč naplněny za osm měsíců roku 2017 na 75 % (46 512 tis. Kč), plánované výdaje ve výši
62 000 tis. Kč jsou čerpány na 65,8 % (40 812 tis. Kč). Za 1-8/2017 obdrželo město na daních,
poplatcích a dotacích 38 158 tis. Kč, což je 78,7 % plánovaného ročního objemu. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji činí za sledované období 5 700 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č. 5/2017, které bylo členy ZM jednomyslně schváleno, zahrnuje zvýšení příjmů
0000 1334 – odvod za odnětí půdy ze ZPF
30 000
0000 1361 – správní poplatky
50 000
0000 4116 – dotace Úřadu práce
42 000
0000 4116 – dotace MŠMT na MŠ
262 000
0000 4122 – dotace od JMK na SDH
160 000
0000 4216 – dotace na doplnění sběru odpadů m.Zbýšov 768 000
0000 4216 – dotace na hasičskou zbrojnici
15 916 100

3392
3639
5512
celkem

- zájm.činnost v kultuře
- prodej pozemků
- příjmy z prodeje majetku

100 000
100 000
100 000
17 528 100

a výdajů
3111 – MŠ /dotace + investice/
300 000
3313 – filmová tvorba - kino
400 000
3419 – TJ Baník
100 000
3421 – Využití vol.času dětí a mládeže-dět.hřiště, Sokol. 100 000
5512 – SDH /dotace/
160 000
6320 – pojištění
50 000
3626 – využív.a zneškod. ostatních odpadů
1 061 000
celkem
2 171 000
8115 Financování

-15 357 100

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.08.2017,
který činil 14 064 137,43 Kč a o plnění rozpočtu za leden až srpen 2017
projednalo a schválilo
- RO č. 5/2017
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/5/2017/ZM bylo schváleno
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Firma Miloš Soukup Zbýšov provádí práce na rekonstrukci kanalizace ve čtvrti Padělky.
Po jejich dokončení realizuje následné úpravy vozovek, potom nastoupí na opravu chodníku na
Oslavanské ulici.
Práce na havárii odkanalizování obecních nájemních domů na ul. J. A. Komenského zbývá dokončit
v č. p. 415 – provádí firma pana Josefa Svobody, Zbýšov.
V nezbytně nutném rozsahu jsou rekonstruovány uvolněné byty před jejich přidělením do užívání
novým nájemníkům.
Stavební a obchodní firma Miloš Ryšavý, Vémyslice, s. r. o., provádí práce na stavbě Úprava přízemí
radnice Zbýšov. Vybavení nábytkem (stoly do zasedací místnosti v hodnotě cca 62 000 Kč a
kancelářský nábytek pracovny investic za 82 000 Kč) je dodávkou pana Josefa Polehly, Rapotice. Po
výběru budou zakoupeny židle. Zařízení kuchyně bude poptáno pro porovnání nabídek u pana Polehly
a pana Kratochvíla.
Firma Skokan a synové, Kratochvilka, dokončila práce na opravě části střechy obřadní smuteční síně.
V objektu OSS se bude pokračovat opravami interiéru – podlahy, osvětlení, ozvučení, změna
technologie spouštění rakve.
Městská knihovna byla uzavřena z důvodu výměny části regálů a malování, v sále MKC byly
provedeny sádrokartonové příčky pro možnost intenzivnějšího využívání prostorů.
Bylo dokončeno hřiště u základní školy, která akci uhradila v rámci stávajících finančních prostředků
jejího rozpočtu.
Pan Josef Svoboda dokončil práce ve školní jídelně, současně byla vyměněna část zastaralého
vybavení ŠJ.
Záměrem města je snížit náklady na vytápění školy a školní jídelny. Úsporu by měla přinést výměna
kotlů, ještě v tomto roce by měla instalace kotle ve ŠJ zajistit její samostatné vytápění. Předpokládané
výdaje na pořízení a montáž činí cca 300 000 Kč.

Byly zahájeny práce na opravě sociálního zařízení v kině (rekonstrukce nevyhovujícího WC), které
provádí pan M. Tahirovič a P. Kurc. Současně bude třeba upravit místnost pro vzduchotechniku –
předpokládané celkové náklady činí 648 000 Kč.
Ve fázi administrativní přípravy jsou akce Přístavba MŠ Zbýšov včetně žádosti o dotaci, autobusová
zastávka ve čtvrti Sička, v jednání je požadavek města na převedení pozemku ve školní zahradě od
Pozemkového fondu.
Rada města rozhodla na své 7. schůzi dne 28. 8. 2017 o dodavateli akce Zateplení a oprava fasády
nájemního domu na ul. 9. května 116, týká se průčelí a štítových zdí, bude zachován ráz fasády –
nabídky podali
Josef Svoboda, Zbýšov, ve výši 685 000 Kč + DPH
Jiří Kliner, Zbýšov
545 000 Kč + DPH
Z důvodu nižší nabídkové ceny byl jako dodavatel akce vybrán Jiří Kliner.
Pro rozhodnutí ZM je připravena dokumentace k akcím
Zbýšov, rekonstrukce kanalizace za Hornickým domem
havarijní stav 130 bm kanalizace, lokalita bez sítí, vznikne 5 – 6 stavebních parcel pro garáže
Zbýšov, oprava chodníku na Masarykově ulici, úseku před kostelem
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcích města v červenci až září 2017
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/5/2017/ZM bylo schváleno
7. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
- akce Zbýšov, rekonstrukce kanalizace za Hornickým domem
Zbýšov, oprava chodníku na Masarykově ulici, úseku před kostelem
Zbýšov, schodiště Simson
Ing. Jakub Dobšík seznámil přítomné s nabídkami dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu na
stavební práce, které mají být realizovány v nejbližší době:
Oprava chodníku Masarykova 44 – 63 včetně opravy kabelu VO
nabídka M. Soukupa 412 278 Kč + DPH
Oslovená firma M. Ryšavý s. r. o. Vémyslice se z kapacitních důvodů omluvila
Cena dodávky dle VCSP – 480 894 + DPH
Zbýšov, rekonstrukce kanalizace za Hornickým domem
havarijní stav 130 bm kanalizace, lokalita bez sítí, vznikne 5 – 6 stavebních parcel pro garáže
Nabídka M. Soukupa, Zbýšov
820 734 Kč, vč. DPH 993 088 Kč
M. Ryšavého, Vémyslice
902 164 Kč + DPH
Cena dodávky dle VCSP
863 489 Kč, vč. DPH 1 044 822 Kč
Nové schodiště v těžní věži Simson
Miloslav Hofman
322 200 Kč + DPH
JIMAKOV, a. s.
413 850 Kč + DPH
Rozpočtovaná cena dodávky 422 860 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
o dodavatelích veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce
Zbýšov, rekonstrukce kanalizace za Hornickým domem – firma M. Soukup, Zbýšov
820 734 Kč, vč. DPH 993 088 Kč
Zbýšov, oprava chodníku na Masarykově ulici č. p. 44 - 63 – firma M. Soukup, Zbýšov
412 278 Kč + DPH
Zbýšov, schodiště Simson - Miloslav Hofman, Zbýšov
322 200 Kč + DPH

Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7/5/2017/ZM bylo schváleno
8. Hospodaření s majetkem města
Pan P. B. požádal o odprodej části obecní parc. č. 201/1 o ploše 72 m2, kterou chtěl využít jako nájezd
ke garáži. Vzhledem k tomu, že přes pozemek vede kabel VO a zúžil by se profil vozovky na vysoce
frekventovaném místě před ZŠ na ul. J. A. Komenského, byl záměr prodeje jednomyslně zamítnut.
E. O. požádala o prodej přídomní parcely č. 1573/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 87 m2 k využití
pro parkování vozidel. ZM záměr prodeje jednomyslně zamítlo – na parcele je uložen kabel VO a je
vhodné, aby byla i nadále k dispozici pro veřejné účely.
Pan J. Č. požádal o prodej parc. č. 1349/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 6 m2, která je součástí
jeho oplocené zahrady. To, že je vlastnictvím města, zjistil po detailním zaměření. ZM záměr prodeje
jednomyslně schválilo.
ZM schválilo záměr prodeje obecních pozemků, zastavěných soukromými garážemi na Padělkách
parc. č. 1511/35
o výměře 20 m2
(15 - 0 – 0)
1511/18
19 m2
(15 - 0 – 0)
1121/4
18 m2
(15 - 0 – 0)
Mgr. E. Š. urgovala projednání záměru prodeje parc. č. 642/2 o ploše 82 m2 (zahrada u rodinného
domu na Poustkách) – pozemek byl v roce 1962 dán do bezplatného užívání jejím rodičům. Záměr
prodeje se řeší ve vazbě na umožnění využití dalšího pozemku pro umístění kontejnerů. Záměr prodeje
parc. č. 642/2 byl schválen počtem 14 hlasů, Bc. Nedvěd se hlasování zdržel.
Členové ZM projednávali záměr prodeje pozemku ve Zbýšově na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
části parc. č. 232/1 o výměře cca 35 m2. Jedná se o pozemek, související s nově plánovanou
soukromou výstavbou, nutný pro umístění přístupového schodiště do objektu o 10 bytech, který
nahradí nevyužívanou kotelnu na Majrově. Záměr prodeje části uvedené parcely byl schválen
jednomyslně.
ZM projednalo a jednomyslně schválilo smlouvy o zřízení práva věcných břemen
1. pro uložení splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 1568/3 na Masarykově ul. , k. ú. Zbýšov
u Oslavan v délce 7 bm, jednorázová úplata 2 000 Kč + DPH (pro nemovitost H.)
2. pro uložení rekonstruovaného vedení NN Na Výhoně na parc. č. 1573/1, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
v délce 25 m za cenu 3 200 Kč + DPH
3. pro uložení přípojky NN na parc. č. 1573/1 (Dolní kolonie) – 3,8 bm za 2 000 Kč + DPH
Zastupitelstvo města Zbýšova vyjádřilo souhlas se zasláním žádosti na Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, ve věci bezúplatného převodu pozemku parc. č. 181
v zahradě základní školy v k. ú. 792110 Zbýšov u Oslavan, pro realizaci veřejně prospěšné stavby –
sportovní haly.
V rámci obměny vozového parku ZJ SDH Zbýšov byl v termínu od 26. 6. do 31. 8. 2017 zveřejněn na
hasičském portále inzerát na prodej vozidla CAS 32 T 815 – zájemce Městys Chotětov nabídl
odkoupení vozidla za cenu 1 055 000 Kč – ZM jednomyslně schválilo prodej a prodejní cenu. Získané
prostředky budou využity na finanční spoluúčast města při pořízení velkokapacitní požární cisterny
kategorie CAS 30/9000 pro velkoobjemové hašení s dotací z IROP.
SDH získal v minulých letech od A ČR bezúplatně autojeřáb AD 20 T148, který využíval dva roky
místně jako montážní plošinu např. při likvidaci rojů včel, čištění okapů apod. S ohledem na náklady,
které by bylo třeba vynaložit na GO, se rozhodl SDH toto vozidlo prodat – kupujícím je I. P., Zbýšov,
prodejní cena 100 000 Kč. Členové ZM uvedený prodej a prodejní cenu jednomyslně schválili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a zamítlo
- záměr prodeje části obecní parc. č. 201/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 72 m2 pro nájezd ke
garáži - přes pozemek vede kabel VO a zúžil by se profil vozovky na vysoce frekventovaném místě
před ZŠ na ul. J. A. Komenského (15 – 0 – 0)

- záměr prodeje přídomní parcely č. 1573/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 87 m2 k využití pro
parkování vozidel – na parcele je uložen kabel VO a je vhodné, aby byla i nadále k dispozici pro
veřejné účely (15 – 0 – 0)
projednalo a schválilo
- záměr prodeje parc. č. 1349/3 . ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 6 m2, která je součástí soukromé
oplocené zahrady (15 - 0 – 0)
- záměr prodeje obecních pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěných soukromými garážemi
parc. č. 1511/35
o výměře 20 m2
(15 - 0 – 0)
1511/18
19 m2
(15 - 0 – 0)
1121/4
18 m2
(15 - 0 – 0)
- záměr prodeje parc. č. 642/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 82 m2 (zahrada u rodinného domu
na Poustkách); záměr prodeje se řeší ve vazbě na umožnění využití dalšího pozemku pro umístění
kontejnerů. Záměr prodeje parc. č. 642/2 byl schválen počtem 14 hlasů, 1 člen ZM se hlasování
zdržel
- záměr prodeje pozemku ve Zbýšově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, části parc. č. 232/1
o výměře cca 35 m2 - pozemek je nutný pro umístění přístupového schodiště do soukromého
objektu o 10 bytech, který nahradí nevyužívanou kotelnu na Majrově (15 - 0 – 0)
smlouvy o zřízení práva věcných břemen
1. pro uložení splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 1568/3 na Masarykově ul. v délce 7 bm,
jednorázová úplata 2 000 Kč + DPH (pro nemovitost H.)
2. pro uložení rekonstruovaného vedení NN Na Výhoně na parc. č. 1573/1 v délce 25 m za cenu
3 200 Kč + DPH
3. pro uložení přípojky NN na parc. č. 1573/1 (Dolní kolonie) – 3,8 bm za 2 000 Kč + DPH
projednalo a schválilo
- prodej vozidla CAS 32 T 815 Městysi Chotětov a prodejní cenu 1 055 000 Kč – získané prostředky
budou využity na finanční spoluúčast města při pořízení velkokapacitní požární cisterny kategorie
CAS 30/9000 pro velkoobjemové hašení, s dotací z IROP (15 - 0 – 0)
- prodej autojeřábu AD 20 T148, využívaného dva roky místně SDH Zbýšov, panu I. P.,
Zbýšov, za cena 100 000 Kč (15 - 0 – 0)
vyjádřilo souhlas
- se zasláním žádosti na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
ve věci bezúplatného převodu pozemku parc. č. 181, v k. ú. 792110 Zbýšov u Oslavan, pro realizaci
veřejně prospěšné stavby
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/5/2017/ZM bylo schváleno
9. Dotace na rozšíření sběru odpadu ve Zbýšově
S dotací ze SF ŽP bude rozšířena separace bioodpadů ve městě Zbýšově o přívěsný biodrtič
a 4 velkoobjemové kontejnery pro svozový vůz – se žádostí o podání nabídek byly osloveny tyto
firmy:
SPINTECH s. r. o.
811 000 Kč + DPH
ALFA PROFI s. r. o.
816 400 Kč + DPH
IVRATECH s. r. o.
809 250 Kč + DPH
Celkové náklady projektu jsou 1 060 263 Kč, doplatek města Zbýšova bude činit 292 796 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o dodavateli zařízení pro separaci bioodpadů ve městě Zbýšově (biodrtič a kontejnery),
s. r. o. IVRATECH je dodá za cenu 809 250 Kč + DPH, dotace SFŽP činí cca 70 % nákladů
projektu
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/5/2017/ZM bylo schváleno
10. Různé, závěr

Ludmila Radilová požádala o informaci o výsledku hospodaření koupaliště v letošní sezoně – náklady
nejsou ještě přesně vyčísleny, předpokládá se ztráta ve výši cca 200 tis. Kč. Dalibor Chatrný doporučil
využívat v širší míře folie, podle L. Radilové návštěvnost koupaliště negativně ovlivňuj nízká teplota
vody (znovu otevřela možnost využití solárních panelů, jejichž pořízení bylo před lety pro nákladnost
zamítnuto). Bylo konstatováno, že koupaliště je místními občany málo využíváno. Letošní nejvyšší
návštěvnost byla 1 080 rekreantů, byla však ojedinělá. O většině letních víkendů nebylo příhodné
počasí.
Martina Švancarová upozornila na nepříznivý stav budovy školní jídelny, na opravu fasády by se mělo
pamatovat při přípravě rozpočtu na rok 2018. Je to jeden z námětů pro tvorbu rozpočtu na příští rok na
úseku investic. Starosta požádal členy ZM o další návrhy, jelikož předpokládá, že ZM schválí rozpočet
města do konce roku.
Bc. Nedvěd nabídl možnost znovu projednat na PČR původní záměr úpravy autobusové čekárny na
Sičce – starosta a M. Všetečka, který průběh přípravy akce sleduje, nedoporučili vracet se
k původnímu řešení.
Pan Ivan Izsóf požadoval na základě dotazů občanů prověření možnosti uhrazování plateb na pokladně
města kartou – podmínkou zřízení platebního terminálu je minimální měsíční obrat 10 000 Kč,
poplatek činí 390 Kč měsíčně. V současné době mají poplatníci možnost úhrady poplatků v hotovosti
na pokladně a bezhotovostně na účet města, což považuje vedení MěÚ za dostačující.
Zastupitelstvo města Zbýšova po projednání a v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje systém
spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který se zakládá na aktuálně
platných Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
Příslib spolufinancování pro rok 2018 se týká těchto poskytovatelů sociálních služeb:
Penzion pro důchodce Rosice, pečovatelská služba, pro úvazek v přímé péči 0,12;
Dotyk II, o.p.s., služba sociální rehabilitace, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,15;
Slezská diakonie, služba rané péče, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,06.
Oproti loňskému roku přibyly náklady na terénní pečovatelskou službu, zajišťovanou Penzionem
Rosice, na kterou se mohou občané Zbýšova v případě potřeby těchto služeb v domácnosti obrátit.
Předpokládaná výše spolufinancování všech sociálních služeb ze strany města v roce 2018 činí cca 32
tis. Kč.
V souvislosti se žádostí pana P. B. o odkoupení pozemku u garáže před ZŠ navrhl I. Izsóf rozšíření
parkoviště u školy. K tomu JUDr. Chmelíček uvedl, že nároky na kapacitu parkoviště jsou nárazové –
zvýšená kumulace vozidel v tomto prostoru je denně na začátku vyučování, na začátku školního roku a
v době konání třídních schůzek. Zeleň, zejména v okolí školy, je třeba udržet. MUDr. Ševčík
doporučuje pro uvedené případy navýšit možnost parkování vozidel zpevněním veřejné plochy u
soukromých garáží.
Bc. Nedvěd ocenil, že byly odstraněny poutače na již neexistující zařízení – Restauraci PAMIR. Počet
stravovacích zařízení ve městě se stejně jako u obchodů dramaticky snížil ke škodě občanů Zbýšova.
Poděkoval panu Chatrnému, že v Hornickém domě poskytuje tyto služby na velice dobré úrovni.
Bc. Nedvěd upozornil na nebezpečná svodidla u silnice III. třídy při vjezdu do Zbýšova – Ing. Dobšík
uvedl, že jejich odstranění opakovaně urgoval u SÚS, zatím neúspěšně.
Diskuse se rozvinula kolem možností parkování ve čtvrti Padělky po ukončení prací na rekonstrukci
kanalizace a opravě vozovek. Po pravé straně vozovky při vjezdu na Padělky nebylo možno zřídit
parkovací místa kvůli uloženým inženýrským sítím. Možnosti parkování se rozšíří po úpravě bočních
ulic. Dopravní značkou Zákaz stání bude zajištěn volný přístup majitelů k vjezdům do rodinných
domků.
Obavy o počet míst k parkování na Padělkách vyjádřila i přítomná občanka paní M. Š., kromě toho
přednesla připomínky k provozu koupaliště, požádala o prodloužení možnosti koupání alespoň
v některých dnech v týdnu v červnu a červenci do 20 hodin. Tento požadavek se týká i fungování
dětského hřiště a podpořila ho Martina Švancarová.

Město Zbýšov zprostředkovalo odeslání petice pacientů MDDr. Artsioma Kazheduba na ČSK Praha –
město je majitelem nebytových prostor v budově zdravotního střediska, m. j. zubních ordinací, na ul.
9. května 9, které pronajímá firmě DENTALIS Bohemia s. r. o., Brno, Botanická 606/24, IČO 292
95 815. Od 1. ledna 2017 působí v uvedené ordinaci pan MDDr. Artsiom Kazhedub. Z petice jeho
pacientů, jsme se dozvěděli o jeho působení, vstřícnosti, ochotě a o spokojenosti jeho klientů. Z textu
ovšem vyplývá i obava o další osud ordinace v souvislosti s povinností lékaře složit odbornou
zkoušku, požadovanou Ministerstvem zdravotnictví a Českou stomatologickou komorou. Město se do
problematiky zapojilo ve snaze přispět ke spokojenosti občanů s nabídkou dostupných zdravotnických
služeb. MUDr. Veronika Kovář Matejová se znalostí věci vysvětlila, že situace, která je z části
způsobena měnící se a nejasnou legislativou, mohla a měla být řešena místně a s Dentalis Bohemia
s. r. o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- odpověď starosty k dotazu Ludmily Radilové, který se týkal výsledku hospodaření koupaliště
v letošní sezoně – náklady nejsou ještě přesně vyčísleny, předpokládá se ztráta ve výši cca 200 tis.
Kč; bylo konstatováno, že koupaliště je místními občany málo využíváno, letošní nejvyšší
návštěvnost byla 1 080 rekreantů, byla však ojedinělá
- požadavek starosty, určený členů ZM - vytipovat náměty pro tvorbu rozpočtu města úseku investic
pro příští rok tak, aby rozpočet města byl do konce roku schválen
- nabídku Bc. Nedvěda znovu projednat na PČR původní záměr úpravy autobusové čekárny na
Sičce – starosta a M. Všetečka, který průběh přípravy akce sleduje, nedoporučili vracet se
k původnímu řešení
- informaci k požadavku pana Ivana Izsófa umožnit občanům uhrazování plateb na pokladně města
kartou – podmínkou zřízení platebního terminálu je minimální měsíční obrat 10 000 Kč, poplatek
činí 390 Kč měsíčně, v současné době mají poplatníci možnost úhrady plateb v hotovosti na
pokladně a bezhotovostně na účet města, což považuje vedení MěÚ za dostačující
schválilo
- po projednání a v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje systém spolufinancování sociálních služeb pro
správní obvod ORP Rosice, který se zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o stanovení
a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb.
Příslib spolufinancování pro rok 2018 se týká těchto poskytovatelů sociálních služeb:
Penzion pro důchodce Rosice, pečovatelská služba, pro úvazek v přímé péči 0,12;
Dotyk II, o.p.s., služba sociální rehabilitace, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,15;
Slezská diakonie, služba rané péče, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,06
doporučilo
- po diskusi k problematice parkování před Základní školou na ul. J. A. Komenského řešit nárazové
nároky na kapacitu parkoviště zejména na začátku vyučování, na začátku školního roku a v době
konání třídních schůzek zpevněním veřejné plochy u soukromých garáží, zeleň je třeba zejména
v okolí školy zachovat
vzalo na vědomí
- pozitivní hodnocení Bc. Nedvěda, týkající se odstranění poutačů na již neexistující zařízení –
Restauraci PAMIR a negativní konstatování, že se počet stravovacích zařízení ve městě, stejně jako
obchodů, podstatně snížil ke škodě občanů Zbýšova
- upozornění Bc. Nedvěda na nebezpečná svodidla u silnice III. třídy při vjezdu do Zbýšova – Ing.
Dobšík uvedl, že jejich odstranění opakovaně urgoval u SÚS, zatím neúspěšně
- informaci starosty a Ing. Dobšíka o současných a budoucích možnostech parkování ve čtvrti
Padělky po ukončení prací na rekonstrukci kanalizace a opravě vozovek
- obavy občanky čtvrti Padělky M. Š. o snížení počtu parkovacích míst v této lokalitě, její
připomínky k provozu koupaliště a požadavek na prodloužení možnosti využívat místní koupaliště
alespoň v některých dnech v týdnu v červnu a červenci do 19 hodin; tento požadavek se týká
i fungování dětského hřiště
- informaci starosty a místostarosty města, týkající se zprostředkování odeslání petice pacientů

MDDr. Artsioma Kazheduba na ČSK Praha – město jako majitel nebytových prostor v budově
zdravotního střediska na ul. 9. května 9, m. j. zubních ordinací, které pronajímá firmě DENTALIS
Bohemia s. r. o., Brno, kde od 1. ledna 2017 působí pan MDDr. Kazhedub, se do problematiky
zapojilo ve snaze přispět ke spokojenosti občanů s nabídkou dostupných zdravotnických služeb
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 10/5/2017/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ZM Zbýšova ve 19,40 hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 20.09.2017
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Martina Švancarová
Ing. Jan Nekuža

Vratislav Široký
starosta

