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 01.10.2018 od 17,00 hodin na MěÚ 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 21.09.2018.
Jednání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva (viz prezenční listina, omluveni Dalibor Chatrný, Ivan
Izsóf, MUDr. Veronika Kovář Matejová, Bc. Josef Nedvěd). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni MUDr. František Ševčík a Mgr. Martin
Leikep, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 4/2018 zasedání ZM byl schválen bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 5/2018 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova MUDr. Františka
Ševčíka a Mgr. Martina Leikepa, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
Usnesení č. 1/5/2018/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 11, 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. Bod 5. byl doplněn o informaci o plnění
rozpočtu města za leden až září 2018.
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu ze 4. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 03.09.2018
4. Informace o jednání RM dne 17.09.2018
5. Aktuální stavy účtů města, plnění rozpočtu za 1 až 9/2018,
projednání a schválení RO č. 4/2018
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Hospodaření s majetkem města
8. Informace o přípravě voleb do Zastupitelstva města Zbýšova
9. Hodnocení činnosti Zastupitelstva města Zbýšova ve volebním období 2014 až 2018
10. Různé, závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 5. zasedání ZM
Usnesení č. 2/5/2018/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 0

3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 03.09.2018
Vedení města uzavřelo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který řeší prodloužení termínu dokončení prací
na akci Rekonstrukce části kanalizační sítě P2 ve čtvrti Padělky, prováděných stavební a obchodní
firmou M. Ryšavý, Vémyslice, do 15. 9. 2018.
Na základě schválení Zastupitelstvem města Zbýšova jsou vypláceny odměny členů rady města,
místostarosty a starosty za činnosti, konané na základě DPP a DPČ během roku, nesouvisející
s výkonem funkcí, ve výši, navržené radou města dne 20. 8. 2018
Finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv
České republiky za účelem pomoci obci Prameny, byl odeslán.
O zamítnutí záměru prodeje garáže v majetku města na parcele č. 220/9, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o
ploše 24 m2 byla žadatelka písemně informována.
Záměr prodeje pozemků v majetku města
- na parc. č. 911/9 a 911/7 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o ploše 21 m2 (zastavěny RD)
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 753/1 o výměře 55 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan, ve čtvrti
Sička k využití na zahrádku
- záměr prodeje pozemků v majetku města v k. ú. Zbýšov u Oslavan části parc. č. 965/4 o výměře
cca 350 m2, 962/4 o výměře cca 35 m2, 965/1 o výměře cca 125 m2
- záměr prodeje obecních pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan - parc. č. 1170/2 o výměře 61 m2
jsou zveřejněny na EÚD od 1. 10. 2018
Manž. M., Zbýšov, se k nabídnuté ceně za odprodej části pozemku parc. č.
1857/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (v lokalitě na Barboře) o výměře 190 m2 - 150 Kč/m2 zatím
nevyjádřili.
Byly připraveny smlouvy
- na prodej části pozemku parc. č. 753/1 o výměře 55 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (ve čtvrti Sička)
k využití na užitkovou zahradu V. a M. P., Zbýšov, za cenu 200 Kč/m2
- na prodej části pozemku parc. č. 786/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (ve čtvrti Sička)
k využití pro stavbu garáže V. a M. P., Zbýšov, za cenu 300 Kč/m2
Jsou připraveny smlouvy pro narovnání vlastnických vztahů mezi městem a soukromými majiteli
pozemků, zčásti využívaných na Malém díle pro přístupovou komunikaci:
Odkoupení pozemků od P. Ž., Zbýšov, parc. č. 914/2, 949/16 – výměra 145 m2 a parc. č. 962/28 o
výměře 45 m2, všechny parcely v k. ú. Zbýšov u Oslavan, celková výměra odkupovaných pozemků
190 m2 a prodej pozemků města parc. č. 962/27 a parc. č. 965/4 (obě k. ú. Zbýšov u Oslavan) o výměře
215 m2 – 300 Kč/m2.
Odkoupení pozemků od pana M. N., Zbýšov a od paní H. N., Zbýšov – všechny parcely jsou
v k. ú. Zbýšov u Oslavan
část parc. č.: 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 856 - výměra cca 225 m2
parc. č.: 962/30, 949/15, 962/12, 949/10 - výměra cca 165 m2
parc. č.: 962/22, 949/11 - výměra cca 55 m2
Výměra odkupovaných pozemků města celkem 445 m2, cena za odkoupené pozemky 300 Kč/m2
Prodej pozemků města – prodejní cena byla schválena ve výši 300 Kč/m2
část parc. č.: 850/3, 850/5 - výměra cca 25 m2
část parc. č.: 965/1 - výměra cca 475 m2
- odkoupení pozemků parc. č. 962/25, 962/17, 949/13, 949/12 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o celkové
výměře 207 m2, dříve neurčený vlastník, nyní v majetku prodávající p. R. za cenu

1000 Kč/m2 s ohledem na historii a náročnost zjišťování majitele a převodů
Jednání o odkoupení soukromých pozemků pro přístupovou komunikaci k plánované zástavbě
probíhají i v další lokalitě – na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Jsou připraveny smlouvy na
- odkoupení pozemků od majitele J. N., Zbýšov - parc. č.: 1578/3,
1874/2 a části parc. č. 1471/2, 1876/6, k. ú. Zbýšov u Oslavan, výměra: cca 85 m2, cena 300 Kč/m2
- odkoupení pozemků od majitelů J. a J. P., Zbýšov, parc. č.: 1874/4
a části parc. č. 1876/7, k. ú. Zbýšov u Oslavan, výměra cca 45 m2, cena 300 Kč/m2
- odkoupení pozemků od majitelů J. Š. a S. Š., Zbýšov,
884/5 o výměře 1 m2, 1578/1 o výměře cca 200 m2, 1578/2 o výměře cca 255 m2, všechny
parcely v k. ú. Zbýšov u Oslavan
- odkoupení pozemku parc. č. 2652 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 2 000 m2 pro příjezd k vodní
nádrži Brodky v odsunuté poloze od majitele A. Š., Zbýšov, za cenu
50 Kč/m2
- odkoupení parc. č. 2492 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 885 m2 pro vodní nádrž Mašinka
od majitele p. M. P., Zbýšov, za cenu 50 Kč/m2
- v souvislosti s provedenými úpravami komunikace pro příjezd do průmyslové zóny ve čtvrti
Anenské pro narovnání majetkových vztahů o odkoupení pozemků parc. č. 1170/2 o výměře 61 m2 ,
prodejní cena 200 Kč/m2od manž. L., Zbýšov, čtvrť Anenská
- uzavření darovací smlouvy v souvislosti s připravovanou realizací autobusového zálivu na
Anenské na převod tělesa zálivu z města na Jihomoravský kraj – 15 m2 parc. č. 1931/4 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemku parc. č. 1573/1 k. ú.
Zbýšov u Oslavan pro uložení vodovodního potrubí v délce 17 bm, jednorázová úplata 2 000 Kč
a kanalizačního potrubí v délce 3 bm, jednorázová úplata 2 000 Kč, pro novostavbu manž.
L.
- smlouvu o zřízení práva věcného břemene na pozemku parc. č. 852/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro
E.ON ČR– přípojka NN pro stavbu K. H., Zbýšov, Havířská ul. v délce 8 bm, jednorázová
cena 2 000 Kč bez DPH
- smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR pro přeložení přípojky VN pro RD pana
V., Zbýšov, Na Výhoně na pozemku parc. č. 1135/2, 1135/29, 1136/30 – jednorázová úplata
15 600 Kč bez DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů ze 4. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování
Usnesení č. 3/5/2018/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 17.09.2018
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 8. schůze Rady města Zbýšova 20.08.2018
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.08.2018, který
činil 26 857 tis. Kč
- informaci starosty a Ing. J. Dobšíka o průběhu realizace investičních akcí města
a o připravovaných investicích pro zbytek roku 2018
schválila
- realizaci a dodavatele vodovodních přípojek na trase sítě P2 ve čtvrti Padělky v ceně 660 000
Kč bez DPH firmu M. Ryšavý, Vémyslice

- realizaci a dodavatele VZMR - zpevnění 19 parkovacích míst polovegetačními tvárnicemi
v prostoru před kinem a MŠ - firmu M. Soukup, Zbýšov, cena dodávaných prací činí 989 tis.
Kč + DPH
vzala na vědomí
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31. 8. 2018
- doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
rozhodla
- o změně užívání obecního bytu na ul. J. A. Komenského 414
nedoporučila
- oplocení části parc. č. v k. ú. Zbýšov u Oslavan ve čtvrti Padělky
ponechala rozhodnutí
- o záměru pronájmu pozemku o výměře 260 m2 na Majrově v k. ú. Zbýšov u Oslavan k využití
pro výsadbu ovocných stromů z důvodu jeho dlouhodobosti nově zvolené radě města
schválila
- program 5. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 1. 10. 2018
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí dotace na základě smlouvy
Oddílu HC Lokomotiva Zbýšov 20 000 Kč na pronájem ledové plochy na ZS v Náměšti n. Osl.
Oddílu mládeže SDH Zbýšov 20 000 Kč na podporu činnosti a vybavení
Oddílu kondiční kulturistiky žen při TJ Baník Zbýšov 10 000 Kč na zakoupení sportovního
nářadí
- prodej kopírky, pořízené v roce 2009 pro potřeby MŠ, za cenu 5 000 Kč
vzala na vědomí
- informaci tajemnice MěÚ, pověřené za registrační úřad Zbýšov organizací voleb do
Zastupitelstva města Zbýšova ve dnech 5. a 6. 10. 2018, o 1. zasedání OVK dne 12. 9. a termínu
školení k volbám dne 21. 9. 2018 v kině Panorama v Rosicích
- kladné hodnocení tradiční akce MKC Zbýšov pro rodiny s dětmi Pohádkový les
- návštěvu zahraniční delegace ze Slovinska v tříčlenném zastoupení v Mikroregion Kahan 21. 9.
- informaci ředitelky MŠ., p. o. Zbýšov, o zvýšení příspěvku rodičů na neinvestiční náklady MŠ
pro školní rok 2018-2019 na 500 Kč/měsíc/dítě
nedoporučuje
- zakoupení elektromobilu pro využití četou VPP – cena 423 000 Kč s dotací 200 000 Kč – pouze
jednostranné omezené využití
doporučuje
- ZM vydat OZV o zákazu rušení klidu ve dnech volna a likvidování odpadů ze zahrad
spalováním
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o výsledcích jednání RM dne 17.09.2018
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/5/2018/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až září 2018, stav účtů k 31. 8. 2018
Aktuální stav finančních prostředků na účtech města činí 25,087 mil. Kč.
Příjmy předpokládané v rozpočtu města na rok 2018 ve výši 64 110 000 Kč, jsou za leden až září 2018
naplněny na 100,55 % (64,465 mil. Kč), plánovaný příjem z daní, poplatků a dotací ve výši 50 mil..
Kč je naplněn na 104 % (52 009 tis. Kč), plánované výdaje 80 360 tis. Kč jsou čerpány na 72 %
(57 844 tis. Kč). Přebytek hospodaření dosáhl za devět měsíců roku výše 6 621 tis. Kč.

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na základě požadavku FO města rozpočtové opatření
č. 4/2018:
Příjmy (Kč)
0000 4111 – volby do zastupitelstev obcí
2212 - pokuty za porušení OZP
3392 - zájmová činnost v kultuře - MKC
3639 - komunální služby a územní rozvoj
6171 - činnost místní správy

15 000
3 000
100 000
100 000
100 000

Celkem

318 000

Výdaje (Kč)
1012 - podnikání v zeměd. a potrav. - pozemky
2321 - odvádění a čištění odpadních vod
3392 - zájmová činnost v kultuře
3399 - SPOZ
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace /koupaliště/
3631 - veřejné osvětlení
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů
6115 – volby do zastupitelstev obcí
6171 - činnost místní správy

1 000 000
300 000
300 000
50 000
100 000
400 000
200 000
15 000
500 000

Celkem

2 865 000

8115 Financování

2 547 000

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden až září 2018 a o akruálním
stavu finančních prostředků na účtech města, který činil 25,087 mil. Kč
projednalo a schválilo
- rozpočtové opatření č. 4/2018
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/5/2018/ZM bylo schváleno
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Firma Jiřího Klinera dokončila úpravy fasády objektu zdravotního střediska. Byl zabudován bankomat
ČS, vstup doplněn o markýzu, pořízeny nápisy. Akce byla ze strany vedení města převzata stejně jako
práce na zateplení a úpravě fasády budovy Na Láně 53.
Dodavatel VZMR Rekonstrukce části kanalizační sítě P2 ve čtvrti Padělky, stavební a obchodní firma
M. Ryšavý, Vémyslice, realizuje práce na stavbě, momentálně se dokončují práce na hlavním řadu,
budou se realizovat domovní přípojky. Po dokončení vodovodní sítě (patrně 1. týden v říjnu), jejíž
realizaci v ceně 660 000 Kč bez DPH firmou M. Ryšavý, stavební a obchodní firma, rada města
odsouhlasila, upraví firma M. Soukupa povrchy vozovek a parkovacích stání. Práce na výkopech pro
kanalizaci probíhají v hloubkách kolem 4 m a jsou náročné na manuální práci a kvalitu hutnění.
Firma M. Ryšavý využila pozemku majitele p. F. K. nad řadovými garážemi ve čtvrti Padělky pro
vytvoření meziskládky výkopku, po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu.
Firma M. Soukupa upravila povrchy dětských hřišť, připravila plochu pro přemístění kontejnerů na
Poustkách a upravila plochu pro kontejnery na odpad na Anenské.
Byla převzata rekonstruovaná kotelna v objektu Základní školy na ul. J. A. Komenského 473,

Pracemi na parkovišti MŠ zahájila stavební a obchodní firma M. Ryšavý práce na přístavbě MŠ..
Probíhají výkopy a betonáž základových pasů nového objektu.
V rámci daných administrativních možností se ve spolupráci s MěÚ Rosice realizují úpravy prostoru
před kinem a jeho propojení se zpevněnou plochou před mateřskou školou. V této lokalitě vznikne 19
parkovacích míst zpevněných polovegetačními tvárnicemi. Akci realizuje na základě rozhodnutí RM
firma M. Soukup, Zbýšov. Stavba se však z důvodu zvodnatělého podloží pod celou plochou
parkoviště komplikuje a prodražuje. Zastupitelstvo města schválilo jednomyslně navýšení ceny prací
o částku 263 000 Kč + DPH z uvedeného důvodu.
Úspěšně byly dokončeny práce na rekonstrukci přízemí ZUŠ na Masarykově ulici. Pokračuje výměna
plastových oken v nájemním domě na Láně 372.
Jako nereálné se jeví do konce tohoto volebního období propojení cyklostezky s chodníkem na
ul. 9. května z důvodu složitého technického řešení a uložení sítí. Administrativnětechnické problémy
blokují rovněž úpravu chodníku před MěÚ a úprav zálivů na Sičce a na Anenské (jsou požadována
další vyjádření zainteresovaných orgánů, majetkové vypořádání pozemku). Předpokládaný termín
realizace se posouvá na začátek příštího roku.
Pan Martin Všetečka upozornil opakovaně na nedokončený úklid po výkopových pracích,
provedených firmou DUR plus při opravách VO na Sičce a na Sportovní ulici (dlaždice, sušák).
Firma DUR plus Zastávka odstranila poruchu VO na Jiráskově ulici.
Porucha jednoho z ohřívačů vody v objektu Na Láně 372 byla m. j. impulsem k realizaci rekonstrukce
kotelny v tomto nájemním domě. Provedla ji firma Thermona Zastávka za nabídkovou cenu 366 246
Kč + DPH, schválenou včetně dodavatele RM.
Vybraný dodavatel rekonstrukce střechy mateřské školy, firma Klempířství Skokan a synové,
Kratochvilka – provádí zastřešení objektu sedlovou střechou s dřevěnou vazbou, krytina bude
plechová. Cena dodávky činí 964 227 Kč bez DPH.
V nejbližší době bude nutné vyměnit krytinu střechy kabin na Sokolském hřišti a na objektu městské
knihovny a MKC – zde v rámci plánované přístavby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích
pro zbytek roku 2018
schválilo
- navýšení ceny prací na úpravě a zpevnění prostoru a parkoviště před kinem o částku 263 000 Kč
+ DPH z důvodu nepředpokládaného zvodnění podloží; práce provádí firma M. Soukupa Zbýšov
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/5/2018/ZM bylo schváleno
a obchodní firma, s.
3.038.723,- Kč bez DPH
7. Hospodaření s majetkem města
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo odkoupení části parc. č. 149 o výměře cca 30 m2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan (část zahrady za Hornickým domem pro rozšíření místní komunikace) od manž. S.
Zbýšov, za cenu 10 Kč/m2. Rozdíl mezi obvyklou cenou a stanovenou cenou bude kompenzován
formou náhradního plnění – opravou oplocení části zahrady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- odkoupení části parc. č. 149 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (část zahrady
za Hornickým domem pro rozšíření místní komunikace) od manž. S., Zbýšov, za cenu 10 Kč/m2

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-1/5/2018/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo odkoupení parcel č. 2539 o výměře 170 m2 a parc. č. 2540
o výměře 747 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, potřebných pro VN Mašinka, od majitele pana J. P.,
Zbýšov, za cenu 50 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- odkoupení parcel č. 2539 o výměře 170 m2 a parc. č. 2540 o výměře 747 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, potřebných pro VN Mašinka, od majitele pana J. P., Zbýšov, za cenu 50 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-2/5/2018/ZM bylo schváleno
8. Informace o přípravě voleb do Zastupitelstva města Zbýšova
Z delegovaných zástupců kandidujících stran byly vytvořeny tři okrskové volební komise, které tvoří
sedm členů a zapisovatelka. První zasedání OVK se uskutečnilo 12. 9., školení předsedů,
místopředsedů OVK a zapisovatelek, organizované MěÚ Rosice za účasti zástupců ČSÚ, se konalo
v Rosicích dne 21. 9. Distribuci hlasovacích lístků voličům zajišťují místní členové PS zdravotně
postižených Brněnska.
Registrační úřad naplňuje opatření k lepšímu organizačně technickému zajištění voleb, přijatá MV ČR
– např. povinnost všech členů OVK zhlédnout videopořad ČSÚ těsně před zahájením hlasování bude
splněna v pátek 5. 10. od 12,30 hodin. Očekává se zvýšená kontrolní činnost SVK a dalších orgánů
v průběhu voleb.
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci tajemnice MěÚ, pověřené za registrační úřad Zbýšov organizací voleb do
Zastupitelstva města Zbýšova ve dnech 5. a 6. 10. 2018, o stavu jejich přípravy a o zajišťování
opatření, přijatých MV ČR k lepšímu organizačně technickému zajištění voleb
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/5/2018/ZM bylo schváleno
9. Různé
Starosta informoval o změně místa ukládání odpadu, který se nyní neodváží do Omic ale až do
Bratčic, což zvyšuje náklady města na odpadové hospodářství.
Starosta informoval o pozvání na VH České spořitelny a o její nabídce na odkoupení akcií, kterých
město vlastní 3 280 kusů za cenu 1328 Kč za akcii, což představuje perspektivně příjem města ve výši
přes 4 mil. Kč.
Město získalo od Energoregionu na základě darovací smlouvy částku 72 tis. Kč, která byla využita na
doplnění potřebné malé mechanizace pro četu VPP.
Společnost KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka řeší problémy s likvidací odpadních plastů, jejichž
likvidace se stává nákladnější. Z toho důvodu je nucena pro zbytek roku zvýšit cenu na 968 Kč/t vč.
DPH, která je ošetřena dodatkem č. 3 ke Smlouvě o odstraňování a separaci komunálního odpadu a
odstranění nespalitelných zbytků, uzavřené s městem na rok 2018. Ostatní ustanovení smlouvy a ceny
zůstávají nezměněny.
Starosta seznámil členy ZM se zápisem z jednání kontrolního výboru ze dne 31. 8., KV neshledal
pochybení při kontrole plnění usnesení ZM. Členové KV poděkovali vedení města za čtyřletou dobrou
spolupráci.

Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o změně místa ukládání odpadu, který se nyní odváží až do Bratčic, což zvyšuje
náklady v kapitole Odpadové hospodářství rozpočtu města
- informaci starosty o pozvání na VH České spořitelny a o její nabídce na odkoupení akcií město vlastní 3 280 kusů za cenu 1328 Kč za akcii, což představuje perspektivně příjem
města ve výši přes 4 mil. Kč
- o podpisu darovací smlouvy, na základě které získalo město od Energoregionu 2020 částku
72 tis. Kč na doplnění potřebné malé mechanizace pro četu VPP
- obsah zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 31. 8.; KV neshledal pochybení při kontrole
plnění usnesení ZM a jeho členové poděkovali vedení města za čtyřletou dobrou spolupráci
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-1/5/2018/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- dodatek č. 3 ke Smlouvě o odstraňování a separaci komunálního odpadu a odstranění
nespalitelných zbytků, uzavřené mezi městem a společností KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka na rok
2018, kterým se pro zbytek roku zvyšuje cena za likvidaci odpadních plastů na 968 Kč/t vč. DPH,
ostatní ustanovení smlouvy a ceny zůstávají nezměněny
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-2/5/2018/ZM bylo schváleno
Pan starosta závěrem oficiální části jednání ZM zhodnotil čtyřletou činnost ZM jako velmi úspěšnou,
pro město a jeho občany přínosnou a konstruktivní. Viditelný je výsledek činění na úseku investic,
velmi dobrou bilancí skončilo hospodaření města, které předává budoucímu zastupitelstvu finanční
hotovost ve výši přes 25 mil. Kč bez dluhů a jiných závazků. Vysoký je objem získaných dotací, které
dosáhly výše přes 40 mil. Kč. Díky činnosti MKC a M. Švancarové se výrazně zvýšila úroveň
kulturního a společenského života ve městě. Všechno to je m. j. obsahem předvolebního čísla Ozvěny.
Při hodnocení účasti jednotlivých členů ZM na zasedáních v letech 2014 až 2018 starosta konstatoval,
že až na výjimky byla přes 90 %. Všechny neúčasti na jednání byly omluveny.
Všem, kteří znovu kandidují ve volbách do ZM, popřál úspěch u voličů, všem bez rozdílu popřál
v další etapě života hlavně zdraví, radost a spokojenost. K poděkování a přání se připojil i
místostarosta MUDr. Ševčík. Za Městský úřad Zbýšov poděkovala členům zastupitelstva města za
spolupráci tajemnice Ing. Zahradníčková.
Starosta zasedání ZM Zbýšova v 19,20 hodin ukončil. Jednání pokračovalo neformální diskusí.
Zápis byl vyhotoven dne 10.10.2018
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: MUDr. František Ševčík
Mgr. Martin Leikep

Vratislav Široký
starosta

