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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 18.12.2017 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 9. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 07.12.2017.
Jednání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byly schváleni Daniel Morávek a Martina Švancarová,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 8/2017 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 9/2017 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Daniela Morávka
a Martinu Švancarovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (13 – 0 – 0)
Usnesení č. 1/9/2017/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 8. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 27.11.2017
4. Informace o jednání RM dne 11.12.2017
5. Hospodaření města za leden až listopad 2017, stavy účtů k 30. 11. 2017,
projednání a schválení RO č. 8/2017
6. Schválení Rozpočtu města Zbýšova na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu na období
2019-2021
7. Informace o dokončených a připravovaných investičních akcích města
8. Hospodaření s majetkem města
9. Plán zasedání zastupitelstva města na rok 2018
10. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 9. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/9/2017/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 27. 11. 2017
Na základě schváleného záměru prodeje, zveřejněného od 2. 11. do 20. 11. a rozhodnutí ZM o prodeji
pozemku zastavěného garáží ve čtvrti Padělky, parc. č. 557/5 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře

21 m2, byla připravena kupní smlouva mezi Městem Zbýšovem a Ing. Markem Boučkem, Praha.
Požadavek MPŽ na přiznání dotace z rozpočtu města pro rok 2018 na rozšíření sbírek a areálu a jeho
dovybavení a na opravu muzejních exponátů, který přednesl osobně na minulém zasedání ZM ředitel
MPŽ pan Artur Fučík, zohlednilo ZM v návrhu rozpočtu na rok 2018 částkou 100 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 8. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/9/2017/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 11.12.2017
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 10. schůze Rady města Zbýšova 13.11.2017
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za 1-11/2017 a o stavu finančních
prostředků na účtech města k 30.11.2017, který činil 25 236 666,71 Kč
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o dokončených investicích
v závěru roku
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 30.11.
- doručené žádosti o užívání obecních bytů
Rada města Zbýšova usnesením č. 5-3/10/2017/RM po projednání vyhověla
- požadavku nájemce komerčních prostor v kině Horník Ing. T. L. na snížení výše nájemného ze
strany města od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 ze stávajících 25 tis. Kč měsíčně na 17 tis. Kč za měsíc;
důvodem jsou problémy s personálem, zásadní redukce počtu VHP a zákaz kouření v interiéru
provozoven
projednala a schválila
- záměr pronájmu parc. č. 1511/4 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan na Majrově. o výměře
15 m2
vzala na vědomí
- návrh rozpočtu, v němž jsou příjmy navrhovány ve výši 64 110 000 Kč, výdaje se
předpokládají ve výši 80 360 000 Kč, plánovaný deficit 16 250 000 Kč bude pokryt z přebytku
hospodaření z minulých let
Usnesením 7/11/2017/RM schválila Rada města Zbýšova program 9. zasedání ZM dne 27.11.2017
Rada města Zbýšova
navrhuje zastupitelstvu města
- i na základě doporučení členů kontrolní skupiny KÚ JmK, kteří provádějí kontrolu
hospodaření města za část roku 2017, postupovat při provádění RO podle § 102, odst. 2, písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle něhož je radě obce vyhrazeno
zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce
vzala na vědomí
- informaci starosty o plánované schůzce se starostou Oslavan panem Vítem Aldorfem
k problematice zřízení služby seniortaxi
- požadavek Trampské osady T. O. 60 Míle, pobočného spolku České tábornické unie, která
dobrovolně pokračuje v činnosti v oblasti trampingu a uchovává od roku 1978 trampské
tradice ve Zbýšově, umožnění užívání nebytového prostoru – jedné místnosti o ploše
cca 26 m2 v plánované upravované klubovně na Majrově
RM navrhla
- do školské rady na funkční období 2018 až 2020 jako zástupce zřizovatele Martinu
Švancarovou a Mgr. Martina Leikepa
projednala a schválila
- Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Zbýšov, p. o. a MŠ Zbýšov, p. o.
- Plán schůzí rady města na rok 2018; ke schválení v ZM je připraven i návrh termínů zasedání

ZM na rok 2018
- částečnou kompenzaci nákladů na opravu pomníku rodiny Krejčových na hřbitově,
poškozeného vandaly, ve výši 10 000 Kč formou daru uvedené rodině
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 11. schůze RM dne 11.12.2018
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/9/2017/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až listopad 2017, stav účtů k 30. 11. 2017
Zůstatky účtů k 30.11.2017 činily 25 236 666,71 Kč, aktuální stav finančních prostředků na účtech
města je 24,455 mil. Kč.
Dle písemného přehledu FO o plnění rozpočtu města jsou předpokládané příjmy na rok 2017 ve výši
62 000 tis. Kč naplněny za jedenáct měsíců roku 2017 na 127 % (78 776 tis. Kč), plánované výdaje ve
výši 62 000 tis. Kč jsou čerpány na 100,2 % (62 133 tis. Kč Kč). Za 1-11/2017 obdrželo město na
daních, poplatcích a dotacích 66 412 tis. Kč, což je 137 % plánovaného ročního objemu. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji činil za sledované období 16 643 tis. Kč.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo RO č. 8/2017, zahrnující zvýšení příjmů o 2 823 000 Kč,
z toho daň z příjmu FO 1 010 tis. Kč, DPH 1 700 tis. Kč, zvýšení výdajů o 200 000 Kč (přesun
prostředků ve výši 700 000 Kč z par. 2229 ost. zál. v silniční dopravě do par. 2219 – ost. zál.
pozemních komunikací, navýšení par. 3399 ost. zál. kultury (SPOZ) o 100 000 Kč a 3745 veřejná
zeleň o 100 000 Kč). Schváleno jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 30.11.2017,
který činil 25 236 666,71 Kč a o plnění rozpočtu za leden až listopad 2017 (13 - 0 – 0)
projednalo a schválilo
- RO č. 8/2017 (13 – 0 - 0)
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/9/2017/ZM bylo schváleno
6. Schválení Rozpočtu města Zbýšova na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu na období
2019-2021
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města pro rok 2018 jako schodkový, v němž plánované příjmy
dosahují částky 64 110 000 Kč, předpokládané výdaje činí 80 360 000 Kč. Plánovaný deficit rozpočtu
ve výši 16 250 000 Kč bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let. Návrh rozpočtu byl schválen
8. ZM dne 27.11.2017, zveřejněn byl od 28.11.2017 do 19.12.2017. Nikdo z občanů nevyužil
možnosti uplatnit své případné připomínky písemně nebo osobně na zasedání ZM. Členové ZM
neměli k rozpočtu připomínky ani dotazy.
Rozpočet na rok 2018 byl počtem 13 hlasů členů ZM schválen.
V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, projednalo ZM střednědobý výhled rozpočtu na období let 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 ÚSC po celou dobu trvání závazku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném

znění, rozpočet města na rok 2018 jako schodkový, v němž plánované příjmy dosahují částky
64 110 000 Kč, předpokládané výdaje činí 80 360 000 Kč. Plánovaný deficit rozpočtu ve výši
16 250 000 Kč bude pokryt finančními prostředky z minulých let; závazným ukazatelem rozpočtu je
paragraf
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6-1/9/2017/ZM bylo schváleno
Členové Zastupitelstva města Zbýšova rovněž schválili Střednědobý 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.
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo
- Střednědobý výhled rozpočtu města Zbýšova na období 2019 až 2021
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6-2/9/2017/ZM bylo schváleno
7. Informace o dokončených a připravovaných investičních akcích města
Firma Miloš Soukup, Zbýšov, úspěšně dokončila práce na opravě chodníku na Oslavanské ulici
a úseku chodníku před kostelem.
ZM projednalo prodloužení smlouvy o dílo č. 170032 (investiční akce Zbýšov – J. A. Komenského –
havárie kanalizace) s firmou Miloš Soukup, s. r. o., formou dodatku smlouvy. Původní termín
dokončení realizace díla nebylo možno dodržet s ohledem na nepřízeň počasí.
Zdárně byla dokončena akce Zbýšov, schodiště Simson, realizovaná firmou p. Miloslava Hofmana.
Byl instalován nábytek do kanceláře právníka v přízemí MěÚ.
V závěru kalendářního roku bude třeba uhradit z rozpočtu města dodávku hasičského vozidla v ceně
cca 8 mil. Kč, prostředky z dotace budou na účet města převedeny v příštím roce.
Pokračují dílčí opravy obecních bytů.
Na základě doručené žádosti Trampské osady T. O. 60 Míle, pobočného spolku České tábornické unie,
která dobrovolně pokračuje v činnosti v oblasti trampingu a uchovává od roku 1978 trampské tradice
ve Zbýšově, bude přehodnocen záměr přestavby klubovny Junáku na Majrově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí informaci starosty o realizaci investičních akcí města v závěru roku 2017
projednalo a schválilo
- dodatek ke smlouvě o dílo č. 170032 (investiční akce Zbýšov – J. A. Komenského – havárie
kanalizace) s firmou M. Soukup, s. r. o., řešící prodloužení termínu prací kvůli nepřízni počasí
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/9/2017/ZM bylo schváleno
8. Hospodaření s majetkem města
Členové zastupitelstva schválili smlouvy s E.ON ČR, týkající se věcných břemen pro připravovanou
přístavbu MŠ na Školní ulici a sice:
pro přeložku kabelu na pozemku parc. č. 310/1, 306/19, 306/6 v délce 77 bm, jednorázová úplata
8 400 Kč bez DPH
pro umístění rozvodné skříně na parc. č. 306/19, 306/6, jednorázová náhrada byla schválena ve výši
1 000 Kč bez DPH. Smlouva o zřízení práva věcného břemene byla schválena jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
smlouvy s E.ON ČR, týkající se zřízení práva věcných břemen pro připravovanou přístavbu MŠ na
Školní ulici
- pro přeložku kabelu na pozemku parc. č. 310/1, 306/19, 306/6 v délce 77 bm, jednorázová úplata
8 400 Kč bez DPH
- pro umístění rozvodné skříně na parc. č. 306/19, 306/6, jednorázová náhrada 1 000 Kč bez DPH

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/9/2017/ZM bylo schváleno
9. Plán zasedání zastupitelstva města na rok 2018
Rada města schválila na svém jednání dne 11. 12. termíny schůzí rady v roce 2018 – rada se sejde
v příštím roce do konce volebního období desetkrát. ZM vzalo stanovené termíny jednání rady na rok
2018 na vědomí.
RM doporučila ZM ke schválení plán zasedání na rok 2018, který počítá s pěti termíny do podzimních
komunálních voleb a to 26. 2., 23. 4., 25. 6., 3. 9. a 8. 10. Členové ZM projevili ochotu v případě
nutnosti zúčastnit se zasedání ZM v mimořádných termínech (např. z důvodu potřeby schválení RO).
Někteří z členů ZM by přivítali větší četnost jednání. Navržený Plán zasedání Zastupitelstva města
Zbýšova na rok 2018 byl po diskusi jednomyslně schválen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2018 do termínu komunálních voleb
vzalo na vědomí
- Plán schůzí Rady města Zbýšova na rok 2018 do konce volebního období
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 9/9/2017/ZM bylo schváleno
10. Různé
Pan starosta zjišťoval zkušenosti a podmínky fungování služby seniortaxi v sousedních Oslavanech.
Taxislužba je zde určena seniorům nad 65 let a držitelům průkazek ZTP a ZTP/P. Je provozována
držitelem licence taxislužby s příspěvkem města, funguje v pracovních dnech od 8 do 15 hodin. Ceny
jsou stanoveny ve výši 15 Kč za jízdu v rámci katastru města, 20 Kč do Ivančic. ZM doporučuje
zavést obdobnou službu ve Zbýšově a pověřuje starostu jednáním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
pověřilo
starostu města jednáním o zřízení služby seniortaxi ve Zbýšově
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10-1/9/2017/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo jmenovalo zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy Zbýšov, okres Brnovenkov, příspěvkové organizace, ul. J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov na funkční období 2018 až
2020 a to Martinu Švancarovou a Mgr. Martina Leikepa (13 – 0 – 0)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
jmenovalo zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, PO,
Zbýšov, na funkční období 2018 až 2020 a to Martinu Švancarovou a Mgr. Martina Leikepa
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10-2/9/2017/ZM bylo schváleno
Rada města Zbýšova navrhla zastupitelstvu města i na základě doporučení členů kontrolní skupiny KÚ
JmK, kteří provádějí kontrolu hospodaření města za část roku 2017, postupovat při provádění RO
podle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle něhož je radě
obce vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová
opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce – zastupitelstvo města tento návrh neschválilo a
nestanovilo rozsah RO, který by prováděla rada města. Členové ZM jsou ochotni zúčastnit se zasedání
i pro tento účel nad rámec plánovaných termínů v roce 2018. (5 pro, 7 proti návrhu RM, 1se zdržel).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova

neschválilo návrh RM postupovat při provádění RO podle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podle něhož je radě obce vyhrazeno zabezpečovat
hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném
zastupitelstvem obce a nestanovilo rozsah RO, který by prováděla rada města
Výsledek hlasování: pro 5, proti 7, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 10-3/9/2017/ZM bylo schváleno
Starosta informoval o dění v ZJ SDH , VH SDH se koná dne 6. ledna 2018, město bude na jednání
zastupovat starosta a místostarosta.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova vzalo na vědomí
informaci starosty o aktuální situaci v ZJ SDH a o termínu valné hromady místního sboru
dobrovolných hasičů dne 6. 1. 2018
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 10-4/9/2017/ZM bylo schváleno
Ing. Dobšík seznámil přítomné členy ZM s výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu Rekonstrukce kabelové sítě VO Zbýšov, čtvrť Sička. Osloveni byli tři dodavatelé prací na
úseku elektro, cenovou nabídku podaly firmy DUR plus Zastávka a ZMES s. r. o., firma M. Nekuži se
kvůli nedostatku kapacit omluvila. Výše cenových nabídek:
DUR plus, s. r. o., Zastávka
2 089 541 Kč, vč. DPH 2 528 345 Kč
ZMES, s. r. o., Třebíč
2 194 863,- Kč
2 655 784 Kč
Cena stanovená dle ceníků VC stavebních prací činí 2 442 935 Kč, vč. DPH 2 955 951 Kč. Členové
ZM rozhodli jednomyslně o dodavateli VZMR – firmě DUR plus s. r. o. Zastávka
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova rozhodlo
o dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce kabelové sítě VO Zbýšov, čtvrť Sička,
firmě DUR plus s. r. o., Zastávka, cena prací vč. DPH činí 2 528 345 Kč
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10-5/9/2017/ZM bylo schváleno
TJ Baník Zbýšov požádala o poskytnutí dotace v mimořádném termínu hned na začátku roku 2018
z důvodu nedostatku financí na zabezpečení provozu zařízení. Jelikož rozpočet města počítá s částkou
500 tis. Kč na rok 2018, byla smlouva jednomyslně schválena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 500 000 Kč na činnost TJ Baník Zbýšov
2018
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10-6/9/2017/ZM bylo schváleno
ZM vzalo na vědomí informaci vedení mateřské školy o omezení provozu detašovaného pracoviště na
Masarykově ulici od 21. 12.
ZM vzalo na vědomí povinnost uhrazení příspěvku města na provoz IDS na rok 2018 ve stanovené
výši 50 Kč/občana, celkem 190 100 Kč.
Mikroregionu Kahan poskytne město na činnost v roce 2018 částku 151 400 Kč.
ZM vzalo na vědomí informaci MUDr. Ševčíka o změně fungování lékařské pohotovostní služby
nemocnice v Ivančicích – ordinační hodiny pondělí až pátek 17 až 22 hodin, sobota, neděle 8 až 20
hodin, stomatologická pohotovost v Brně funguje podle informace MUDr. Kovář Matejové od 17 do
24 hodin.
Bc. Nedvěd ocenil nainstalování nových svodidel u silnice III. tř. u Sičky a požaduje zajištění
vodorovného dopravního značení na křižovatce od Zakřan. Dále upozornil na možné problémy
s odklizením sněhu ve čtvrti Padělky po úpravách vozovek, kterými se zúžil jejich profil.

Vedoucí MKC Martina Švancarová připomněla termíny kulturních a společenských akcí na přelomu
roku – 22. 12. v 17 hodin Zpívání v parku, 27. 12. v 17 hodin koncert Slovácké kapely v kostele sv.
Martina, Novoroční ohňostroj v 17 hodin na stadionu. Všechny přítomné pozvala k účasti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- omezení provozu detašovaného pracoviště MŠ na Masarykově ulici od 21. 12.
- povinnost uhrazení příspěvku města na provoz IDS na rok 2018 ve stanovené výši 50 Kč/občana,
celkem 190 100 Kč a Mikroregionu Kahan na činnost v roce 2018 částky 151 400 Kč
- informaci MUDr. Ševčíka o změně fungování lékařské pohotovostní služby nemocnice
v Ivančicích – ordinační hodiny pondělí až pátek 17 až 22 hodin, sobota a neděle 8 až 20 hodin,
stomatologická pohotovost v Brně funguje dle informace MUDr. V. Kovář Matejové
od 17 do 24 hodin
- poděkování Bc. Nedvěda za zařízení nainstalování nových svodidel u silnice III. tř. u Sičky
- jeho požadavek na zajištění vodorovného dopravního značení na křižovatce od Zakřan
a upozornění na možné problémy s odklizením sněhu ve čtvrti Padělky po úpravách vozovek,
kterými se zúžil jejich profil
- informaci vedoucí MKC Martiny Švancarové o termínech kulturních a společenských akcí na
přelomu roku – 22. 12. v 17 hodin Zpívání v parku, 27. 12. v 17 hodin koncert Slovácké kapely
v kostele sv. Martina, Novoroční ohňostroj v 17 hodin na stadionu a její pozvání k účasti
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10-6/9/2017/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za činnost v orgánech města v roce 2017, popřál klidné a radostné
Vánoce a pevné zdraví, hodně spokojenosti a úspěchů v nadcházejícím volebním roce a zasedání ZM
Zbýšova v 19,40 hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 27.12.2017
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Martina Švancarová
Daniel Morávek

Vratislav Široký
starosta

