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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 27.11.2017 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 8. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 16.11.2017.
Jednání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byly schváleny Mgr. Zdeňka Sovová a MUDr. Veronika
Kovář Matejová, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny
protinávrhy.
Zápis ze 7/2017 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 8/2017 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Mgr. Zdeňku
Sovovou a MUDr. Veroniku Kovář Matejovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (13 – 0 – 0)
Usnesení č. 1/8/2017/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 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 30.10.2017
4. Informace o jednání RM dne 13.11.2017
5. Hospodaření města za leden až říjen 2017, stavy účtů k 31. 10. 2017, projednání
RO č. 7/2017
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Hospodaření s majetkem města
8. Projednání a schválení návrhu rozpočtu města pro rok 2018, návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu a rozpočtu sociálního fondu na rok 2018
9. Projednání a schválení OZV (aktualizace pro rok 2018)
- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
- o nočním klidu
10. Odměňování členů zastupitelstva města po 1. 1. 2018
11. Různé, závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 8. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 2/8/2017/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 30. 10. 2017
V termínu od 2. 11. do 20. 11. byl zveřejněn schválený záměr
- prodeje části obecní parc. č. 201/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 27 m2
- prodeje pozemku zastavěného garáží ve čtvrti Padělky, parc. č. 557/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
o výměře 21 m2
Od 1. 11. do 20. 11. byl zveřejněn záměr prodeje pozemku – části parc. č. 430/6 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, o výměře 6 m2 (pozemek ve čtvrti Padělky pro napojení RD na komunikaci).
a záměr prodeje obecních parcel č. 1561, 533/3 a části parc. č. 1562 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
o celkové výměře cca 300 m2 pro zvýšení kapacity parkovišť v okolí zařízení PAMIR, s. r. o.
Na základě rozhodnutí ZM byly za stanovených podmínek uzavřeny smlouvy
- na prodej parc. č. 1349/3 o výměře 6 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan panu J. Č. a paní R. Š., oba bytem
Zbýšov
- na prodej parcely č. 1511/35 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 20 m2 panu Š. Š., Zbýšov
- na prodej parc. č. 1511/18 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 19 m2 manž. S., Zbýšov
- na prodej parc. č. 1121/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 18 m2 Ing. I. P., Rosice,
- na prodej pozemku ve Zbýšově na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, části parc. č. 232/1 o výměře
28 m2 (pozemek, související s nově plánovanou soukromou výstavbou pro umístění přístupového
schodiště do objektu o 10 bytech) panu J. K., Zbýšov
Po schválení zastupitelstvem města byla za stanovených podmínek uzavřena
- smlouva o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky plynu na pozemku parc. č. 232/1 na
Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce 5 bm pro výstavbu bytového domu J. K., Zbýšov
- smlouva o zřízení práva věcného břemene pro uložení vodovodu na pozemku parc. č. 329/1, 1555/9,
1555/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a kanalizace na pozemku parc. č. . č. 329/1, 1555/9, 1555/6 a 335/6
v k. ú. Zbýšov u Oslavan (pro nemovitost manž. Z.)
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky NN na parc. č.
852/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (Havířská)
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení plynového potrubí na parc.
č. 533/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (plynová přípojka pro PAMIR, čtvrť Padělky 381)
Prodej parc. č. 642/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 82 m2 (zahrada u rodinného domu na
Poustkách), který se řeší ve vazbě na umožnění využití dalšího pozemku pro umístění kontejnerů, byl
dočasně pozastaven, protože nedošlo k dohodě se žadatelkou o koupi parcely Mgr. E. Š.
V souladu s rozhodnutím zastupitelstva města byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva s městem Rosice
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků dle ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a dle § 159 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů; smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, za výkon předmětu smlouvy poskytne
město Zbýšov městu Rosice příspěvek v dohodnuté paušální výši 1 500 Kč na jeden podnět.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů ze 7. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/8/2017/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 13.11.2017
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 9. schůze Rady města Zbýšova 16. 10. 2017
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za 1-10/2017 a o stavu finančních
prostředků na účtech města k 31. 10. 2017, který činil 27 019 763,33 Kč
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o dokončených investicích

- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31. 10.
- doručené žádosti o užívání obecních bytů
projednala a schválila
- záměr pronájmu pozemku parc. č. 1535/3, 1535/4, 1536/1, 1536/2, 1536/3 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan
- záměr pronájmu části parc. č. 306/6 a části parc. č. 306/19 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře
140 m2
rozhodla
- o jednorázové úhradě ve výši 2 000 Kč za užívání soukromého pozemku parc. č. 2934, k. ú.
Zbýšov u Oslavan, majiteli panu J. K., Zbýšov a o ceně pronájmu
uvedeného pozemku v dalších letech ve výši 500 Kč/rok
- o úpravě výše nájemného za užívání prostor restaurace v areálu TJ Baník Zbýšov nájemci
panu M. H. s ohledem na změnu podmínek provozování restaurace na stadionu
(zrušení VHP) na částku 120 000 Kč za rok
- o kompenzaci nákladů na materiál na zřízení přístřešku pro kouřící návštěvníky nájemci
restaurace na stadionu panu M. H. formou osvobození od placení nájmu za měsíc
prosinec
- o pronájmu části pozemku parc. č. 329/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 40 m2 – parcela
sousedící s domem BD nájemníků Achát na Sportovní 522, uvedenému bytovému družstvu za
cenu 5 Kč/m2/rok
Rada města Zbýšova
- zrušila usnesení č. 5-3/9/2017/RM
- rozhodla o uzavření nájemní smlouvy a podmínkách pronájmu části parc. č. 232/1 o výměře
cca 200 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan s panem J. K., Zbýšov
schválila
poskytnutí individuální dotace
- na Svatomartinský krojovaný večer, organizovaný místní mládeží dne 25. 11. v Hornickém
domě, ve výši 10 tis. Kč
- DDM Oslavany 20 000 Kč na výdaje spojené se zajištěním zájmové činnosti v MKC v letošním
roce
Usnesením 7/10/2017/RM vzala Rada města Zbýšova na vědomí
- upravenou pracovní verzi návrhu rozpočtu; příjmy jsou v ní navrhovány ve výši 63 260 000
Kč, výdaje se s ohledem na objem finančních prostředků, který má město aktuálně k dispozici,
předpokládají ve výši 77 260 000 Kč, plánovaný deficit tak činí 16 mil. Kč
Usnesení 8/10/2017/RM schválila Rada města Zbýšova program 8. zasedání ZM dne 27.11.2017
V bodě Různé Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
a prověří žádost BDV na Sportovní ulici 529, 530 o skácení stromů a odchyt holubů
- informaci starosty o výši odměny, kterou získalo město od spol. EKOKOM za vytříděné
a odevzdané odpady – za 3. Q činí 91 688 Kč
- informaci starosty o ukončení dotačního řízení na dodávku mobilního štěpkovače a čtyř
kontejnerů a uzavření jejího vyúčtování
- zápisy kontrolního výboru ZM o prověření finančního vyúčtování akce Úprava přízemí
radnice a o kontrole plnění usnesení ZM – kontrola neshledala nedostatky
- zápisy finančního výboru o provedené kontrole hospodaření s prostředky města
u příspěvkových organizací – ZŠ Zbýšov a MŠ Zbýšov a TJ Baník Zbýšov; kontrola nezjistila
závady
- informaci starosty o jednání Mikroregionu Kahan dne 9. 11. v Rapoticích
- rozhodnutí ředitele o poskytnutí volna v ZŠ dne 22.12.2017
- informaci tajemnice MěÚ o výsledku veřejné výzvy na obsazení místa referentky
ekonomického odboru
- informaci starosty o objednání leteckých snímků Zbýšova, které budou využity do nově
rekonstruovaných prostor radnice
- informaci MUDr. Ševčíka o jednáních, které vede s lékaři ohledně obsazení uvolněných

ordinací na zdravotním středisku ve Zbýšově po 1. lednu 2018
- upozornění Martina Všetečky na přetrvávající propadání vozovky za nájemním domem BD
Réna na Majrově, způsobené vadným potrubím kanalizační přípojky, která je ve správě
majitele nemovitosti - ten bude na povinnost odstranění příčiny havárie upozorněn
RM schválila
- návrh rozpočtu a střednědobého výhledu MŠ Zbýšov, p. o. a DSO Kahan
- diferencované ocenění neuvolněných členů ZM za jejich práci a činnosti v místě bydliště,
nesouvisející s výkonem funkce zastupitele
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 10. schůze RM dne 13. 11.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/8/2017/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až říjen 2017, stavy účtů k 31. 10. 2017, projednání RO č. 7/2017
Zůstatky účtů k 31. 10. 2017 činily 27 019 763,33 Kč.
Dle písemného přehledu FO o plnění rozpočtu města jsou předpokládané příjmy na rok 2017 ve výši
62 000 tis. Kč naplněny za deset měsíců roku 2017 na 118 % (73 097 tis. Kč), plánované výdaje ve
výši 62 000 tis. Kč jsou čerpány na 88 % (54 429 tis. Kč Kč). Za 1-10/2017 obdrželo město na daních,
poplatcích a dotacích 61 439 tis. Kč, což je 126,7 % plánovaného ročního objemu. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji činil za sledované období 18 668 tis. Kč.
RO č. 7/2017 zahrnující zvýšení příjmů o 1 808 000 Kč a výdajů o 522 700 Kč (viz příloha zápisu)
bylo schváleno jednomyslně. V rámci RO rozhodlo ZM jednomyslně o snížení příspěvku MŠ, p. o.
o 50 tis. Kč, částka bude přesunuta na investice – zpracování projektové dokumentace přístavby MŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.10.2017,
který činil 27 019 763,33 Kč a o plnění rozpočtu za leden až říjen 2017 (13 - 0 – 0)
projednalo a schválilo
- RO č. 7/2017 a rozhodlo o snížení nevyčerpaného příspěvku MŠ, p. o. ve výši 50 000 Kč (13 – 0 - 0)
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/8/2017/ZM bylo schváleno
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Firma Miloš Soukup, Zbýšov, dokončuje práce na opravě chodníku na Oslavanské ulici a pokračuje
v opravě úseku chodníku před kostelem.
Na Dolině byla zazimována stavba opěrné zdi z gabionů, která má zabránit sesuvu půdy u rodinných
domků a bude zdejšími občany dokončena svépomocí na jaře – materiál byl uhrazen městem.
Firma INTERIER PROGRESS Jiří Kliner, Zbýšov, B. Němcové 142, dokončila práce na zateplení a
opravě fasády nájemního domu na ul. 9. května 96 a 116. Zbývá dokončit úpravu soklu, kvůli počasí
zřejmě až na jaře. Provedené úpravy napomohly odvlhčení sklepů v objektu, které budou moci být
využity k uskladnění např. topiva – přístřešky ve dvorním traktu objektu jsou v havarijním stavu.
Zdárně probíhá akce Zbýšov, schodiště Simson, realizovaná firmou p. Miloslava Hofmana.
V nezbytně nutném rozsahu jsou rekonstruovány byty na ul. 9. května a ve svobodárně na J. A.
Komenského 413.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí

- informaci starosty o realizace investičních akcí města ve 3. čtvrtletí roku 2017
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/8/2017/ZM bylo schváleno
7. Hospodaření s majetkem města
Na základě schváleného záměru prodeje, zveřejněného od 2. 11. do 20. 11., bylo rozhodnuto o prodeji
pozemku zastavěného garáží ve čtvrti Padělky, parc. č. 557/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře
21 m2 Ing. M. B., Praha, za cenu 300 Kč/m2.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo
- prodej obecní parc. č. 557/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 21 m2
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/8/2017/ZM bylo schváleno
8. Projednání a schválení návrhu rozpočtu města pro rok 2018, návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu a rozpočtu sociálního fondu na rok 2018
Pracovní verze návrhu rozpočtu byla upřesněna radou města dne 13. 11. na základě nových informací,
získaných od termínu jejího zpracování – v příjmech byl snížen příjem v § 3412 o 150 tis. Kč
(restaurace stadion), navýšena částka ve výdajích § 6112 Zastupitelstvo obce (po propočtu nákladů na
odměny členů ZM po l. 1. 2018), doplněn § 3322 Kostel na základě žádosti ŘK farnosti Zbýšov o 500
tis. Kč, § 3631 Veřejné osvětlení byl navýšen o částku 1 mil. Kč (i VO na Sičce) a § 3315 Činnost
muzeí (MPŽ) navýšen o 100 tis. Kč. Příjmy jsou navrhovány ve výši 64 110 000 Kč, výdaje se
s ohledem na objem finančních prostředků, který má město aktuálně k dispozici, předpokládají ve výši
80 360 000 Kč, plánovaný deficit tak činí 16 250 000 Kč.
V každém případě bude zachována finanční rezerva pro případ nutnosti řešení naléhavých situací,
příp. havárií ve výši min. 12 mil. Kč.
S návrhem rozpočtu byli členové zastupitelstva města podrobně seznámeni a jednomyslně ho schválili.
Usnesení 8-1/8/2017/RM
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
Návrh rozpočtu města Zbýšova; příjmy jsou v něm navrhovány ve výši 64 110 000 Kč, výdaje
se s ohledem na objem finančních prostředků, který má město aktuálně k dispozici,
předpokládají ve výši 80 360 000 Kč, plánovaný deficit tak činí 16 250 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8-1/8/2017/ZM bylo schváleno
Členové Zastupitelstva města Zbýšova rovněž schválili Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města
Zbýšova na období 2019 až 2021, který obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, s dlouhodobě realizovanými záměry se pro
uvedené období zatím nepočítá, dlouhodobé závazky města nebudou mít zásadní dopad na
hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.
Usnesení 8-2/8/2017/RM
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Zbýšova na období 2019 až 2021
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8-2/8/2017/ZM bylo schváleno
Členové ZM byli seznámeni i s návrhem rozpočtu sociálního fondu města na rok 2018, který je zřízen
jako účelový peněžní fond v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění. ZM schválilo rozpočet sociálního fondu – příjmy ve výši 3 %
z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ (15 osob) a
hrubé odměny za výkon funkce uvolněného člena ZM. Výdaje – čerpání sociálního fondu se řídí
Metodickým pokynem tajemnice MěÚ č. 1/2005 vč. dodatků. Rozdíl finančních prostředků bude
pokryt z přebytku hospodaření minulých let.

Usnesení 8-3/8/2017/RM
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
Rozpočet sociálního fondu města Zbýšova, ve kterém jsou příjmy schváleny ve výši 3 % z hrubých
mezd zaměstnanců MěÚ a knihovny (15 osob) a z odměn za výkon funkce uvolněného člena ZM
(1 osoba)
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8-3/8/2017/ZM bylo schváleno
9. Projednání a schválení OZV (aktualizace pro rok 2018)
- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu, o místním poplatku ze psů
- o nočním klidu
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 5/2017, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu, která stanoví poplatek pro rok 2018 ve výši 500 Kč/osobu.
Skutečné náklady na služby, související s likvidací odpadů ve městě, činily za rok 2016 na jednoho
občana města 925 Kč. OZV účinná od 1. 1. 2018 byla jednomyslně schválena 12 -0 – 0).
Usnesení 9-1/8/2017/RM
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
která stanoví poplatek pro rok 2018 ve výši 500 Kč/osobu; skutečné náklady na služby, související
s likvidací odpadů ve městě, činily za rok 2016 na jednoho občana města 925 Kč (13 -0 – 0)
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 9-1/8/2017/ZM bylo schváleno
Aktualizací OZV o místních poplatcích za likvidaci odpadů a o místním poplatku ze psů se prodlužují
lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti plátce na nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku - cit. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích: Poplatky zavede obec obecně
závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu
poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy
a případné osvobození od poplatků. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný
pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, nárok na
osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Usnesení 9-2/8/2017/RM
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- aktualizaci OZV o místních poplatcích za likvidaci odpadů a o místním poplatku ze psů, kterou se
prodlužují lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti plátce na nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 1
Usnesení č. 9-2/8/2017/ZM bylo schváleno
Obecně závazná vyhláška č. 7/2017, o nočním klidu, stanovuje výjimečné případy pro rok 2018, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou (týká se zejména letních
společenských akcí a kina, pořádaných ve venkovních prostorech)
Usnesení 9-3/8/2017/RM
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017, o nočním klidu, která pro rok 2018 stanovuje výjimečné
případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 1

Usnesení č. 9-3/8/2017/ZM bylo schváleno
10. Odměňování členů zastupitelstva města po 1. 1. 2018
Tajemnice MěÚ informovala o změně odměňování členů zastupitelstev obcí, které se od 1. 1. 2018 řídí
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., konkrétní výše odměn za měsíc pro uvolněné členy ZO a
maximálních odměn pro neuvolněné členy ZO jsou stanoveny v jeho příloze. Rozhodující je velikostní
kategorie obce a příslušná funkce.
Zastupitelstvo města Zbýšova rozhodlo o výši odměny neuvolněného místostarosty (15 000 Kč)
(12 – 0 - 1), ostatním neuvolněným členům ZM se bude poskytovat jen jedna odměna a to odměna za
příslušnou funkci v maximální výši dle přílohy NV č. 318/2017 Sb. (sl. 7 člen RM, sl. 8 předseda FV,
KV, KK, sl. 9 člen výboru, sl. 10 ostatní členové ZM) (13 – 0 – 0)
Členové ZM jednomyslně potvrdili diferencované ocenění neuvolněných členů ZM za jejich práci a
činnosti v místě bydliště, nesouvisející s výkonem funkce zastupitele, schválené radou města)
(13 – 0 - 0) a rozhodli o ocenění starosty částkou 30 000 Kč (12 – 0 - 0).
Usnesení 10-1/8/2017/RM
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci tajemnice MěÚ o změně odměňování členů zastupitelstev obcí, které se od 1. 1. 2018 řídí
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., konkrétní výše odměn za měsíc pro uvolněné členy ZO
a maximálních odměn pro neuvolněné členy ZO jsou stanoveny v jeho příloze; rozhodující je
velikostní kategorie obce a příslušná funkce
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10-1/8/2017/ZM bylo schváleno
projednalo a schválilo
- výši odměny neuvolněného místostarosty (15 000 Kč), ostatním neuvolněným členům ZM se bude
poskytovat jen jedna odměna a to odměna za příslušnou funkci v maximální výši dle přílohy NV č.
318/2017 Sb. (sl. 7 člen RM, sl. 8 předseda FV, KV, KK, sl. 9 člen výboru, sl. 10 ostatní členové
ZM)
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 1
Usnesení č. 10-2/8/2017/ZM bylo schváleno
potvrdilo
- diferencované ocenění neuvolněných členů ZM za jejich práci a činnosti v místě bydliště,
nesouvisející s výkonem funkce zastupitele, schválené radou města a rozhodlo o ocenění starosty
částkou 30 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 1
Usnesení č. 10-3/8/2017/ZM bylo schváleno
11. Různé, závěr
Na jednání zastupitelstva města se na vlastní žádost dostavil pan Artur Fučík, ředitel Muzea
průmyslových železnic Zbýšov, který i jménem pana Jana Procházky, představitele Regionální
úzkorozchodné železnice, momentálně nemocného, informoval o činnosti uvedených občanských
sdružení v regionu od roku 2005, kdy se MPŽ přestěhovalo do Zbýšova včetně exponátů z Mladějova.
Prvořadou aktivitou MPŽ je muzejní činnost spočívající v shromažďování, generálních opravách a
údržbě exponátů. Návaznou aktivitou je činnost dokumentační. Provoz železnice zajišťuje RÚŽ o. p.
s., která se stará i o trať a potřebný personál. Příjem z jízdného činí ročně cca 220 tis. Kč.
Rozvoj obou institucí je možný zejména díky velkorysé podpoře obcí Zastávka, Babice, Zbýšov,
Jihomoravského kraje, společnosti ČEZ a dalších partnerů. Náklady na provoz se i vlivem změny
podmínek spolupráce s Národním technickým muzeem enormně zvýšily – např. platby za pojistné,
bezpečnostní zajištění apod. I z toho důvodu požádal pan ředitel Fučík zastupitelstvo města o
příspěvek pro MPŽ na rozšíření areálu (vykoupení pozemků pro parkoviště a dětské hřiště) a sbírek a
opravu muzejních exponátů. Příspěvek MPŽ na činnost v roce 2018 bude součástí návrhu rozpočtu
města.
Bc. Nedvěd poděkoval nadšencům z MPŽ a RÚŽ za jejich činnost, která je přínosem pro Zbýšov a
jeho propagaci a doporučil rozšířit expozici o veterány z jiných oblastí dopravy (automobily, letadla).

Usnesení 11-1/8/2017/RM
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci pana Artura Fučíka, ředitele Muzea průmyslových železnic Zbýšov, který i jménem
pana Jana Procházky, představitele Regionální úzkorozchodné železnice, prezentoval úspěšnou
činnost uvedených občanských sdružení v regionu od roku 2005, kdy se MPŽ přestěhovalo do
Zbýšova
- požadavek MPŽ na přiznání individuální dotace z rozpočtu města pro rok 2018 na rozšíření sbírek
a areálu a jeho dovybavení a na opravu muzejních exponátů
- poděkování Bc. Nedvěda nadšencům z MPŽ a RÚŽ za jejich činnost, která je přínosem pro Zbýšov
a jeho propagaci a jeho doporučení rozšířit expozici o veterány z jiných oblastí dopravy
(automobily, letadla)
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 11-1/8/2017/ZM bylo schváleno
Členové ZM vzali na vědomí povinnost provedení inventarizace majetku a závazků města Zbýšova
k 31.12.2017, která vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci majetku a závazků a úkoly a termíny, které musí splnit jako členové inventarizačních
komisí. Složení HIK a DIK č. 1 až 10 bylo zainteresovaným členům ZM předáno v písemné podobě.
IK budou funkční od 10.12. do 31.12., kdy předají výsledky své práce do účtárny MěÚ.
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- příkaz starosty města k provedení inventarizace majetku a závazků města Zbýšova k 31.12.2017,
úkoly a termíny, které musí splnit jako členové inventarizačních komisí
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 11-2/8/2017/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo jednomyslně návrh Dotačního programu „Podpora
zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2018“, kterým stanoví podmínky pro poskytování
individuálních dotací v následujícím roce – ZM umožňuje podávat žádosti o dotace v průběhu roku až
do 10. 12. 2018. Na tento dotační program vyčlenilo Zastupitelstvo města Zbýšova v rámci
navrženého rozpočtu města na rok 2018 celkem 2 000 000 Kč, navíc si město vyhrazuje právo upravit
rozpočtovým opatřením objem finančních prostředků dle potřebnosti jednotlivých žádostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- dotační program Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2018; objem prostředků,
vyčleněných rozpočtem na tento účel pro rok 2018 činí 2 000 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11-3/8/2017/ZM bylo schváleno
Ing. Dobšík informoval o aktualizaci vnitřní směrnice města Zbýšova pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Postup a limity kategorií VZ MR zůstávají beze změny, mění se odkazy na
platné předpisy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- aktualizovanou vnitřní Směrnici města Zbýšova pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11-4/8/2017/ZM bylo schváleno
Městský úřad Rosice požádal město Zbýšov o spolupráci při nastavení základní sítě sociálních služeb
v JMK na rok 2019, aby mohlo být zajištěno financování konkrétních sociálních služeb ze státního
rozpočtu. Přílohou žádosti je Přehled sociálních služeb působících na území ORP Rosice, které jsou
zařazeny do základní sítě sociálních služeb pro rok 2018 a u kterých je předpoklad, že bude podpořena

jejich činnost i pro rok 2019. Město považuje sociální služby poskytované občanům za dostatečné a
vyhovující, obtížně dosažitelná je terénní pečovatelská služba. Podporu jejího rozvoje město vítá.
O zřízení některé z forem sociální služby město neuvažuje.
Opět se diskutovalo o otázce služeb ve městě (zejm. prodejen potravin), o možnostech péče o seniory
prostřednictvím služeb domácí péče, příp. terénní pěstounské péče Domova pro seniory Rosice. Jako
žádané se jeví podle MUDr. Ševčíka zřízení seniortaxi, jehož služby byly posuzovány jako možnost
využití vyřazovaného vozidla MěP na jaře t. r. V okolí – v Oslavanech – funguje ke spokojenosti
občanů. Pan starosta se dotáže na zkušenosti a podmínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova vzalo na vědomí
- požadavek Městského úřadu Rosice o spolupráci při nastavení základní sítě sociálních služeb
v JMK na rok 2019
- Přehled sociálních služeb působících na území ORP Rosice, které jsou zařazeny do základní sítě
sociálních služeb pro rok 2018 a u kterých je předpoklad, že bude podpořena jejich činnost i pro
rok 2019 a považuje je za dostatečné a vyhovující
- oceňuje podporu rozvoje terénní pečovatelské služby a neuvažuje o zřízení některé z forem sociální
služby
- a prověří námět MUDr. Ševčíka na zřízení seniortaxi, jehož služby se jevily jako možnost využití
Vozidla MěP na jaře t. r.; pan starosta se dotáže na zkušenosti v Oslavanech, kde služba funguje
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11-5/8/2017/ZM bylo schváleno
Bc. Josef Nedvěd vyjádřil poděkování SDH Zbýšov za odvoz železného šrotu. Dále se informoval na
působení MěP Rosice v katastru Zbýšova, což vyplyne ze zprávy o její činnosti za část roku 2017.
Dále pan Nedvěd navrhl, aby se rozšířilo parkoviště u kina a při plánované úpravě parku před OD
BYDO v příštím roce se do návrhu zakomponovalo umístění stánku pro občerstvení – návrh byl
zamítnut s ohledem na stávající nabídku možností občerstvení (např. prodej zmrzliny) v bezprostřední
blízkosti parku (kino, OD, HD).
Pan Nedvěd upozornil na špatný stav chodníku na pravé straně silnice při vjezdu do Zbýšova –
s opravou se počítá v rámci akce Oprava kanalizace II. etapa.
Martina Švancarová pozvala přítomné na akce v závěru roku – Zbýšovský kos se koná v sobotu 9. 12.
v 15 hodin v kině, Vánoční zpívání v parku 22. prosince v 17 hodin, Vánoční koncert slovácké kapely
Romana Horňáčka ve středu 27. 12. v 17 hodin v kostele, Novoroční ohňostroj 1. ledna v 17 hodin na
stadionu TJ.
Starosta informoval o průběhu Valné hromady KTS Ekologie s. r. o. Zastávka, Hutní osada 14, která se
konala dne 16. 11. v Tišnově.
JUDr. Chmelíček požádal o vydláždění ploch pro umístění popelnic ve čtvrti Padělky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova vzalo na vědomí
- poděkování Bc. Josefa Nedvěda SDH Zbýšov za odvoz železného šrotu
- dotaz Bc. Nedvěda na působení MěP Rosice v katastru Zbýšova - vyplyne ze zprávy o činnosti za
část roku 2017
- návrh pana Nedvěda na rozšíření parkoviště u kina a zakomponování umístění stánku pro
občerstvení do plánované úpravy parku před OD BYDO v příštím roce – návrh byl zamítnut
s ohledem na stávající nabídku možností občerstvení v bezprostřední blízkosti parku
- upozornění pana Nedvěda na špatný stav chodníku na pravé straně silnice při vjezdu do Zbýšova;
s opravou se počítá v rámci akce Oprava kanalizace II. etapa
- pozvání vedoucí MKC Martiny Švancarové na akce v závěru roku
Zbýšovský kos v sobotu 9. 12. v 15 hodin v kině, Vánoční zpívání v parku 22. prosince v 17 hodin
Vánoční koncert slovácké kapely Romana Horňáčka ve středu 27. 12. v 17 hodin v kostele
Novoroční ohňostroj 1. ledna v 17 hodin na stadionu
- informaci starosty o průběhu Valné hromady KTS Ekologie s. r. o. Zastávka dne 16. 11. v Tišnově
- požadavek JUDr. Chmelíčka na vydláždění ploch pro umístění popelnic ve čtvrti Padělky

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 11-6/8/2017/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ZM Zbýšova ve 20,20 hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 05.12.2017
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Sovová
MUDr. Veroníka Kovář Matejová

Vratislav Široký
starosta

