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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 26.02.2018 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 z důvodu nemoci starosty pan místostarosta, který
přivítal přítomné členy zastupitelstva města i hosty. Informace o konání 1. zasedání ZM byla
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od
15.02.2018.
Jednání bylo přítomno 10 členů zastupitelstva (viz prezenční listina – omluveni byli Vratislav Široký,
Ivan Izsóf, Bc. Josef Nedvěd, Daniel Morávek, Ludmila Radilová). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byly schváleni Dalibor Chatrný a Martina Švancarová,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 9/2017 zasedání ZM byl schválen bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 1/2018 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Dalibora
Chatrného a Martinu Švancarovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (10 – 0 – 0)
Usnesení č. 1/1/2018/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 10, 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 9. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 18.12.2017
4. Informace o jednání RM dne 15.01. a 12.02.2018
5. Hospodaření města za rok 2017 a za leden 2018, stavy účtů k 31.12.2017 a k 31.01.2018
6. Informace o dokončených a připravovaných investičních akcích města, výběr dodavatelů akcí
Oprava fasády budovy radnice, Oprava fasády objektu zdravotního střediska
7. Hospodaření s majetkem města
8. Projednání a schválení žádostí o dotace z rozpočtu města
9. Projednání návrhů na zvolení soudců přísedících Okresního soudu Brno-venkov
na období 2018 až 2022
10. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 1. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/1/2018/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 18. 12. 2017
Místostarosta MUDr. Ševčík a Ing. J. Dobšík informovali o průběhu VH Sboru dobrovolných hasičů
Zbýšov dne 6. ledna, které se zúčastnili. SDH si zvolil vedení a naplánoval činnost na tento rok, ve

které nechybí nábor dětí od 5 let a práce s nimi, sběr železného šrotu a pořádání společenských akcí –
tanečních zábav.
Zdárně se rozvíjí projekt SENIORTAXI, který začne fungovat od 1. března. Zájem projevilo dosud 88
občanů Zbýšova, kteří splňují stanovené podmínky věku, příp. zdravotního postižení a mají nárok
využívat tuto sociální službu.
V souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Zbýšova byla s dodavatelem veřejné zakázky malého
rozsahu Rekonstrukce kabelové sítě VO Zbýšov, čtvrť Sička, firmě DUR plus s. r. o., Zastávka,
uzavřena smlouva o dodávce prací v hodnotě 2 528 345 Kč vč. DPH.
Byly uzavřeny smlouvy s E.ON ČR, týkající se věcných břemen pro připravovanou přístavbu MŠ na
Školní ulici.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 9. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/1/2018/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 15.01. a 12.02.2018
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 11. schůze Rady města Zbýšova 11.12.2017
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za rok 2017 a o stavu finančních
prostředků na účtech města k 31.12.2017, který činil 18 883 076,87 Kč
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích
pro rok 2018
rozhodla
- o zpracovateli projektové dokumentace akce Zbýšov – MŠ – rozšíření kapacity, kterým bude
Atelier ZETA, s. r. o., Kuřim, cena prací 450 000 Kč + DPH
projednala a potvrdila
- 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 využití obecních pozemků, pronajatých v současné době majitelům bytů v domech ve čtvrti
Padělky č. p. 402 až 405 jako zahrádky, k rozšíření parkovací kapacity; nájemní smlouvy
budou vypovězeny z důvodu připravovaných terénních úprav, nájemné za rok 2018 nebude
požadováno, po dokončení prací budou moci původní nájemci požádat o užívání částí
pozemků, které nebudou využity ve veřejném zájmu
vzala na vědomí
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31.12.2017
rozhodla
- o změnách užívání obecních bytů na ul. J. A. Komenského 414, Na Láně 372 a Na Láně 53
schválila
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí dotací žadatelům
Vlastivědnému spolku Zbýšov na činnost a provozní výdaje v roce 2018 částku 30 000 Kč
Unii ROSKA reg. org., Brno-venkov, na rekondiční pobyt členů v Horní Bečvě, částku 3 000 Kč
Klubu důchodců Zbýšov na podporu činnosti v roce 2018 částku 20 000 Kč
Pobočnému spolku zdravotně postižených Brněnska – Zbýšov na činnost v roce 2018 částku
20 000 Kč
Drakům Zdravé výživy z. s. Zbýšov částku 20 000 Kč na startovné na závodech v letošním roce
Oddílu aerobiku paní Martiny Hortové na startovné a dopravu na závody v roce 2018 částku
30 000 Kč
vzala na vědomí a
- nevyužije metodiku KÚ Jihomoravského kraje k organizování konkurzů na ředitele škol,
jelikož se města Zbýšova tato personální problematika v letošním roce termínově netýká
- nevyužije nabídku KB na uložení volných finančních prostředků
- doporučuje zveřejnit v Ozvěně děkovný e-mailu, který zaslala návštěvnice města ze Slovenska

a oceňuje v něm rozvoj města a jeho čistotu a upravenost
- posun v jednání o zřízení služby seniortaxi - provozovatel taxislužby pan David Kamenický,
žijící v Zakřanech, nabídku města přijal a upřesňují se podmínky a termíny fungování
- informaci o výsledku 1. kola volby prezidenta republiky za město Zbýšov, konané ve dnech
12. a 13. ledna
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 1. schůze Rady města Zbýšova 15.01.2018
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 09.02.2018,
který činil 22,814 mil. Kč
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích
pro rok 2018
- obnovený požadavek na přístavbu budovy MKC a MK na Jiráskově ulici 540
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31. 1. 2018
rozhodla
- o podání návrhu na vystěhování a exekuce několika dlouhodobě neplatících nájemníků
vzala na vědomí
- doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
rozhodla
- o změnách užívání obecních bytů na Majrově a Na Láně 53
rozhodla
- o platbě ve výši 400 Kč za byt za 1 měsíc za úklid společných prostor v nájemním domě na
Majrově 636 a to od března 2018; platba nebude vyúčtovávána
schválila
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí dotací žadatelům
Dolina Clubu Zbýšov 3 500 Kč na turnaj v kopané
Sportovně-střeleckému klubu Zbýšov 15 000 Kč na činnost v roce 2018, zejména
na pronájem areálu střelnice
rozhodla
- na základě žádosti pana R. T., Zbýšov, o poskytnutí jednorázové sociální dávky ve výši
5 000 Kč
zamítla
- žádost Nemocnice Blansko o příspěvek na zřízení babyboxu – Zbýšov nepatří spádově do
obvodu této nemocnice
vzala na vědomí
- rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje, kterým souhlasí s uzavřením veřejnoprávní mezi městem
Rosice a městem Zbýšovem, sepsané dne 19. 12. 2017, podle které budou orgány města Rosic
vykonávat namísto orgánů města Zbýšova v jeho správním obvodu veškerou příslušnost k
projednávání přestupků a to přestupků dle § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti zapřestupky a řízení o nich a přestupků podle zvláštních zákonů a to po dobu neurčitou
- informaci starosty o administrativní přípravě zavedení služby seniortaxi ve Zbýšově
k 1. březnu 2018
projednala a schválila
- smlouvu se společností I3 Consultants, s.r.o., Praha, která prostřednictvím Mikroregionu Kahan
oslovila obce s nabídkou služeb v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) pro obce i jimi zřízení PO
– město uzavře smlouvu i pro ZŠ a MŠ Zbýšov – cena za zavedení systému v organizacích činí
celkem 72 600 Kč
schválila
- účetní plán odpisů MŠ Zbýšov, p. o.
- převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ, p. o., Zbýšov, ve výši 1 551,43 Kč do
rezervního fondu organizace
vzala na vědomí
- informaci starosty o výsledku školní inspekce v Základní škole, p. o. Zbýšov – nebyly zjištěny
problémy a nedostatky
- informaci starosty o výsledku jednání KTS Ekologie Zastávka a vedení Mikroregionu Kahan
dne 4. 1. a 1. 2.
doporučila
- zpoplatnit umístění reklamních bannerů na oplocení Sokolského hřiště částkou 100 Kč/měsíc
a kus

odmítla
- nabídku na vypracování evidence a pasportu hrobových míst za cenu 106 tis. Kč + DPH
vzala na vědomí
- požadavek Sdružení místních samospráv na úpravu zákona o střetu zájmů
rozhodla
- o poskytnutí příspěvku ve výši 2 500 Kč A. S., bývalé občance Zbýšova, na
vernisáž jejích obrazů v Brně dne 21. 2.
- na základě petice za spravedlivé odměňování členů volebních komisí při lednové dvoukolové
volbě prezidenta republiky (v případě, že navýšení odměny nebude řešeno centrálně), přispět
členům OVK z rozpočtu města částkou 1 000 Kč
schválila
- program 1. zasedání ZM dne 26.02.2018
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů ze schůzí RM dne 15.01. a 12.02.2018
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/1/2018/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za rok 2017 a za leden 2018, stavy účtů k 31.12.2017 a k 31.01.2018
Zůstatky účtů k 31.12.2017 činily 18 883 076,87 Kč, dle písemného přehledu FO o plnění rozpočtu
města byly předpokládané příjmy na rok 2017 ve výši 62 000 tis. Kč naplněny ke konci roku 2017 na
137,4 % (85 159 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 62 000 tis. Kč jsou čerpány na 121,2 % (75 117 tis.
Kč Kč). Za rok 2017 obdrželo město na daních, poplatcích a dotacích 71 872 tis. Kč, což je 148,2 %
plánovaného ročního objemu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil za sledované období 10 042 tis. Kč.
Ke dni 31. 1. 2018 je na účtech města zůstatek financí ve výši 19 614 611,86 Kč. Příjmy
předpokládané v rozpočtu města na rok 2018 ve výši 64 110 000 Kč, jsou za leden 2018 naplněny na
8,8 % (5,658 mil. Kč), plánované výdaje 80 360 tis. Kč jsou čerpány na 6,1 % (4 927 tis. Kč).
Přebytek hospodaření dosáhl za měsíc leden výše 731 tis. Kč.
Vedoucí FO předložila k projednání a schválení RO č. 1/2018, zahrnující zejména příjmy z dotací
(štěpkovač + kontejnery, požární vozidlo) a daň z příjmu PO, uplatněnou i ve výdajích. Zvýšení
příjmů celkem o 10 025 000 Kč, výdajů o 2 061 000 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12.2017,
který činil 18 883 076,87 Kč, rozpočtem předpokládané příjmy na rok 2017 ve výši 62 000 tis. Kč
byly naplněny ke konci roku 2017 na 137,4 % (85 159 tis. Kč), plánované výdaje ve výši 62 000 tis.
Kč byly čerpány na 121,2 % (75 117 tis. Kč Kč). Za rok 2017 obdrželo město na daních, poplatcích
a dotacích 71 872 tis. Kč, což je 148,2 % plánovaného ročního objemu, rozdíl mezi příjmy a výdaji
činil za sledované období 10 042 tis. Kč
- stav finančních prostředků na účtech města ke dni 31. 1. 2018, který činí 19 614 611,86 Kč
projednalo a schválilo
- RO č. 1/2018 (10 – 0 - 0)
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/1/2018/ZM bylo schváleno
6. Informace o dokončených a připravovaných investičních akcích města, výběr dodavatelů akcí
Oprava fasády budovy radnice, Oprava fasády objektu zdravotního střediska
V budově radnice stále probíhá rekonstrukce obřadní síně, na které se podílejí místní firmy,
provádějící stavební, elektroinstalační a nábytkářské práce. V době prázdnin byly provedeny stavební
úpravy v budově základní umělecké školy na Masarykově ulici a v místnostech, které tvoří zázemí pro
účinkující v kině Horník.

Ve fázi administrativních příprav jsou akce Zbýšov – MŠ – rozšíření kapacity, rozšíření komunikace
na Jiráskově ulici, parkoviště na Majrově. Vedoucí MKC a MK obnovily požadavek na přístavbu
budovy na Jiráskově ulici 540, kde MKC i knihovna sídlí. Nově vzniklé prostory by měly být
vyhrazeny volnočasovým aktivitám, zejména pohybovým (cvičení, jóga apod.). S uvedeným záměrem
souvisí i rozhodnutí, na kterém místě bude pořádán svatomartinský jarmark, pro který je třeba umístit
vnější rozvodnou skříň pro elektroinstalaci.
Firma DUR plus Zastávka zahájila práce na rekonstrukci a rozšíření VO před penzionem PAMIR ve
čtvrti Padělky a ve čtvrti Sička.
Firma M. Soukup dokončí na začátku jara investiční akci Zbýšov – J. A. Komenského – havárie
kanalizace). Původní termín dokončení realizace díla nebylo možno dodržet s ohledem na nepřízeň
počasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- vzalo na vědomí informaci o realizaci investičních akcí města v závěru roku 2017 a na začátku
roku 2018
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6-1/1/2018/ZM bylo schváleno
Město oslovilo stavební firmy v regionu se žádostí o zpracování nabídky na dodávku prací VZMR
Zbýšov, Masarykova 248, budova MěÚ – oprava fasády
Zájem o zakázku projevily firmy Jiří Kliner, Zbýšov, nabídka ve výši 729 400 Kč + DPH
Miloš Ryšavý, s. r. o., Vémyslice 998 382 Kč + DPH
Firmy Josef Svoboda, Zbýšov a Figarostav Rosice, s. r. o. nabídky nedodaly z důvody naplněné
kapacity.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- rozhodlo o dodavateli VZMR Zbýšov, Masarykova 248, budova MěÚ – oprava fasády,
firmě Jiří Kliner, Zbýšov, nabídka ve výši 729 400 Kč + DPH
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6-2/1/2018/ZM bylo schváleno
Realizace záměru opravy a zateplení fasády zdravotního střediska byla zahájena vypsáním výběrového
řízení na dodávku prací Zbýšov, ul. 9. května 9, zdravotní středisko, zateplení fasády, kterého se
podáním nabídky zúčastnily firmy Jiří Kliner, Zbýšov, nabídka ve výši 819 200 Kč + DPH
Miloš Ryšavý, s. r. o., Vémyslice 1192 854 Kč + DPH
Firmy Josef Svoboda, Zbýšov a Figarostav Rosice, s. r. o. nabídky nedodaly z důvody naplněné
kapacity.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- rozhodlo o dodavateli VZMR Zbýšov, ul. 9. května 9, zdravotní středisko, zateplení fasády, firmě
Jiří Kliner, Zbýšov, nabídka ve výši 819 200 Kč + DPH
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6-3/1/2018/ZM bylo schváleno
7. Hospodaření s majetkem města
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 26 m2. ZM projednalo prodej uvedené části parcely panu P. B., Zbýšov,
za cenu 200 Kč/m2 + DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej části obecní parc. č. 201/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 26 m2 panu P. B.,
Zbýšov, za cenu 200 Kč/m2 + DPH
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 7-1/1/2018/ZM bylo schváleno
ZM schválilo prodej pozemku – části parc. č. 430/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 5 m2
(pozemek ve čtvrti Padělky pro napojení RD na komunikaci) p. M. Ch., Zbýšov, za cenu 200 Kč/m2
+ DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej pozemku – části parc. č. 430/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 5 m2 p. M. Ch., Zbýšov,
za cenu 200 Kč/m2 + DPH
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 7-2/1/2018/ZM bylo schváleno
Na základě schváleného záměru 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., byla stanovena cena 500 Kč/m2 + DPH za prodej uvedené plochy Ing. L. M., jednateli
PAMIR s. r. o. Zbýšov, od kterého odkoupí město části parcel 527/1 a 523/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
o výměře 249 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej obecních parcel č. 1561, 533/3 a části parc. č. 1562 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o celkové
výměře cca 300 m2, Ing. L. M., jednateli PAMIR s. r. o. Zbýšov, od kterého odkoupí
město části parcel 527/1 a 523/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 249 m2 – obě transakce za cenu
500 Kč/m2+ DPH
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-3/1/2018/ZM bylo schváleno
ZM schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 781/17 a 811/8 o výměře 26 m2 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan (pozemek pod garáží ve čtvrti Sička).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- záměr prodeje pozemku parc. č. 781/17 a 811/8 o výměře 26 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-4/1/2018/ZM bylo schváleno
ZM neschválilo záměr prodeje parc. č. 1557/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 30 m2 (z důvodu
kolize pozemku s trasou vodovodního potrubí Vodárny Zbýšov).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a zamítlo
- záměr prodeje parc. č. 1557/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 30 m2 (z důvodu kolize pozemku
s trasou vodovodního potrubí Vodárny Zbýšov)
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-5/1/2018/ZM bylo schváleno
ZM schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1857/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (přístup
k zahradě v lokalitě na Barboře) o výměře 190 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 1857/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (v lokalitě na Barboře)

o výměře 190 m2
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-6/1/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo žádost Bc. J. N., Zbýšov, o směnu pozemků – části parc. č. 459/2 nebo 463, příp. o
odkoupení parc. č. 555/13 o výměře 43 m2. Směnu pozemků ZM zamítlo, odkoupení pozemku
schválilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- odkoupení pozemku parc. č. 555/13 o výměře 43 m2 od Bc. J. N., Zbýšov, směnu pozemků – části
parc. č. 459/2 nebo 463 ZM zamítlo
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-7/1/2018/ZM bylo schváleno
Strategický význam má pro město plocha ve čtvrti Sička – v majetku firmy DUR A s. r. o. pana
Zdeňka Kepáka. Dotčené části pozemků parc. č. 1565/2, 706, 703/5, 1923/1, 703/1, 1567/1, 833/2,
696/14 o výměře 4 954 m2 jsou důležité pro budoucí uložení kanalizace ze čvrti Sička a pro dopravní
propojení ul. Havířské se čtvrtí Sička.
ZM schvaluje odkoupení dotčených částí pozemků v případě, že bude splněna podmínka vyřízení
nedávného zavážení těchto pozemků zeminou s DOSS.
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 833/22 o výměře 5 156 m2, který bude panu Kepákovi
odprodán protihodnotou za nabízené pozemky v jeho areálu. Pozemek je součástí VKP Halda.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- záměr prodeje pozemku parc. č. 833/22 o výměře 5 156 m2, který je součástí VKP Halda v k. ú.
Zbýšov u Oslavan a bude odprodán firmě DUR s. r. o. pana Zdeňka Kepáka protihodnotou za
dotčené části pozemků parc. č. 1565/2, 706, 703/5, 1923/1, 703/1, 1567/1, 833/2, 696/14 o výměře
4 954 m2, důležité pro město pro budoucí uložení kanalizace ze čtvrti Sička a pro dopravní
propojení ul. Havířské se čtvrtí Sička; ZM schvaluje odkoupení dotčených částí pozemků
v případě, že bude splněna podmínka vyřízení nedávného zavážení těchto pozemků zeminou
s DOSS
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-8/1/2018/ZM bylo schváleno
ZM schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č. 1300/1, 1304/2 ve čtvrti Anenské, k. ú. Zbýšov u
Oslavan, nutných pro rozšíření přístupového silničního tělesa do průmyslové zóny v této lokalitě,
z majetku státu do vlastnictví města.
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- bezúplatný převod pozemků parc. č. 1300/1, 1304/2 v k.ú. Zbýšov u Oslavan - 792110
z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Zbýšova (pro rozšíření vozovky ve čtvrti
Anenské)
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-9/1/2018/ZM bylo schváleno
ZM schválilo jednomyslně
- zřízení věcného břemene pro zajištění přípojky E.ON ČR k soukromé novostavbě manž.
Z., uložené na pozemcích města v délce 26,4 bm, jednorázová úplata ve výši 2 950 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- zřízení věcného břemene pro zajištění přípojky E.ON ČR k soukromé novostavbě manž. Z.,
uložené na pozemcích města v délce 26,4 bm, jednorázová úplata ve výši 2 950 Kč

Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-10/1/2018/ZM bylo schváleno
ZM schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene pro zajištění přípojky E.ON ČR ke garáži p. D.
v délce 10 bm na parc. č. 678/1 na Havířské ulici, jednorázová úplata 2 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- smlouvu o zřízení věcného břemene pro zajištění přípojky E.ON ČR ke garáži p. D. v délce
10 bm na parc. č. 678/1 na Havířské ulici, jednorázová úplata 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-11/1/2018/ZM bylo schváleno
Část pozemku zastavěného objektem zdravotního střediska na ul. 9. května v rozsahu cca 45 m2 je
v soukromém vlastnictví pana L. Š., který je ochoten jednat o narovnání stavu. K projednání
záležitosti byl zmocněn MUDr. František Ševčík (cena v rozmezí 300 až 500 Kč/m2)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
zmocnilo
- místostarostu města k jednání s majitelem o odkoupení části jeho pozemku zastavěné budovou
zdravotního střediska na ul. 9. května 9
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-12/1/2018/ZM bylo schváleno
8. Projednání a schválení žádostí o dotace z rozpočtu města
Zastupitelstvo města projednalo doručené žádosti o přidělení dotací z rozpočtu města a
schválilo smlouvy se zájmovými organizacemi o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zbýšova na rok
2018 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění a ve smyslu „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Města Zbýšova“ ve výši a za podmínek
uvedených v konkrétních smlouvách. Příjemci dotací jsou:
Regionální úzkorozchodná železnice, o. p. s. - dotace 100 000 Kč, t. j. 50 % plánovaných nákladů na
provoz RÚŽ a údržbu tratě ve stanicích
Muzeum průmyslových železnic, spolek, dotace 100 000 Kč na rozšíření a úpravu areálu a sbírek
vozového parku muzea a renovaci lokomotiv v roce 2018
Římskokatolická farnost Zbýšov - 500 000 Kč, t. j. 37 % předpokládaných nákladů na odstranění
vlhkosti zdiva kostela sv. Martina ve Zbýšově
Fotbalový klub mládeže Kahan, z. s., Zastávka, 100 000 Kč na činnost organizace v roce 2018
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o poskytnutí dotací z rozpočtu města Zbýšova na rok 2018 v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve smyslu „Zásad
pro poskytování dotací z rozpočtu Města Zbýšova“ ve výši a za podmínek uvedených v konkrétních
smlouvách. Příjemci dotací jsou:
1. Regionální úzkorozchodná železnice, o. p. s., obdrží částku 100 000 Kč na provoz RÚŽ
a údržbu tratě ve stanicích
2. Muzeum průmyslových železnic, spolek, částku 100 000 Kč na rozšíření a úpravu areálu
a sbírek vozového parku muzea a renovaci lokomotiv v roce 2018
3. Římskokatolická farnost Zbýšov 500 000 Kč na odstranění vlhkosti zdiva kostela
sv. Martina ve Zbýšově
4. Fotbalový klub mládeže Kahan, z. s., Zastávka, 100 000 Kč na činnost organizace v roce 2018
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8-1 až 4/1/2018/ZM bylo schváleno
9. Projednání návrhů na zvolení soudců přísedících Okresního soudu Brno-venkov

na období 2018 až 2022
ZM projednalo Návrh Okresního soudu Brno-venkov č. j. Spr 974/2017 a zvolilo přísedícími
Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2018 až 2022
paní M. Ž., bytem Zbýšov
paní M. H., bytem Zbýšov
pana M. H., bytem Zbýšov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a zvolilo
- na základě návrhu Okresního soudu Brno-venkov přísedící Okresního soudu Brno-venkov
na funkční období let 2018 až 2022
paní M. Ž., bytem Zbýšov
paní M. H., bytem Zbýšov
pana M. H., bytem Zbýšov
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/1/2018/ZM bylo schváleno
10. Různé
Ing. Jakub Dobšík seznámil přítomné s aktualizací Směrnice města Zbýšova pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, spočívající v upřesnění čl. 4 bodu 2 d) – Pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek bude ustavena společná komise, složená minimálně ze tří členů. Úprava směrnice byla
jednomyslně schválena (10 - 0 - 0).
Martin Všetečka doporučil přijmout opatření ke zlepšení provozu na sběrném dvoře – zpevnit
manipulační plochu a pořídit boxy na pytle s vytříděnými plasty.
JUDr. Chmelíček poděkoval za operativní přístup čety VPP k posypu a údržbě místních komunikací
v letošní zimě.
Mgr. Kotačka se dotazoval na fungování regionální policie Rosice v našem městě – zástupci RP budou
přizváni na zasedání ZM v dubnu a zodpoví konkrétní dotazy k činnosti ve Zbýšově.
Mgr. M. Leikep připomněl letošní říjnové stoleté výročí od vyhlášení samostatnosti Československa a
doporučil zapojit do oslav děti a mládež, např. vyhlášením literární soutěže s tématikou uvedeného
jubilea.
U příležitosti dubnového Dne Země bude provedena výsadba stromů na pomezí katastru Zbýšova a
Zakřan a k akci Ukliďme svět, ukliďme Česko! se připojí i místní ZŠ.
Plošně se ve městě projevuje nedostatek parkovacích míst pro narůstající počet automobilů, zejména
v sídlištích. Město zahájilo mapování kapacity parkovišť v intravilánu obce a připravuje opatření.
Třídění plastů v domácnostech přináší finanční efekt – autorizovaná obalová společnost EKOKOM
uhradila městu částku 95 225 Kč jako odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
za období od 1. 10. do 31.12.2017.
Obchodní společnost KTS Ekologie s. r. o. Zastávka přijala rozhodnutím Valné hromady dne 16. 11.
2017 za společníky obec Popovice, městys Nedvědice a obec Blučina. Aktuální základní kapitál
společnosti činí 1 900 000 Kč a tvoří ji 39 společníků. Výše podílu města Zbýšova činí 2/76.
V současné době se v oblasti odpadů řeší problémy se skládkováním a z toho plynoucí obavy
z výrazného nárůstu cen za likvidaci odpadů.
Zastupitelstvo města bere na vědomí dopis zaslaný Českou asociací odpadového hospodářství ze dne
17. 1. 2018 „Informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí/měst.“
Zastupitelstvo města se vzhledem k rozsahu a náročnosti problematiky, neznalosti návrhu novely
zákona o odpadech nebude k uvedenému vyjadřovat.
Jednání VH Mikroregionu Kahan DSO se konala dne 4. 1. a 1. 2. 2018. DSO má 14 členských obcí.
Příjmy DSO činily v roce 2017 2 014 tis. Kč (příspěvky obcí 849 tis. Kč, dotace z rozpočtu JmK
195 tis. Kč, příjmy z poskytování služeb 570 tis. Kč, dar z Nadace ČEZ 400 tis. Kč), výdaje 1 929 tis.
Kč.

VH vzala na vědomí informaci o programovém zaměření MAS Brána Brněnska z. s. na rok 2018, o
činnosti RIC Zastávka, schválila Roční zprávu MR Kahan za rok 2017 a žádosti o dotaci z Nadace
ČEZ a z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Vedení Základní školy Zbýšov, p. o., předložilo vrcholnému orgánu zřizovatele – Zastupitelstvu města
Zbýšova výroční zprávu o hospodaření za rok 2017, ze které m. j. vyplývá:
Celkové příjmy školy za rok 2017 činily 24 833 02,73 Kč, z toho příspěvek JmK 18 024 847 Kč,
celkové výdaje dosáhly výše 24 831 478,30 Kč, z toho příspěvek zřizovatele 5 868 421,30 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- aktualizaci Směrnice města Zbýšova pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, spočívající
v upřesnění čl. 4 bodu 2 d) – Pro otevírání obálek a hodnocení nabídek bude ustavena společná
komise, složená minimálně ze tří členů.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10-1/1/2018/ZM bylo schváleno
vzalo na vědomí
- doporučení Martina Všetečky přijmout opatření ke zlepšení provozu na sběrném dvoře – zpevnit
manipulační plochu a pořídit boxy na pytle s vytříděnými plasty
- poděkování JUDr. Chmelíčka za operativní přístup čety VPP k posypu a údržbě místních
komunikací v letošní zimě
- dotaz Mgr. Kotačky týkající se fungování regionální policie Rosice v našem městě – zástupci RP
budou přizváni na zasedání ZM v dubnu a zodpoví konkrétní dotazy k činnosti ve Zbýšově
- doporučení Mgr. M. Leikepa připomenout veřejnosti letošní říjnové stoleté výročí od vyhlášení
samostatnosti Československa a zapojit do oslav děti a mládež
- informaci M. Švancarové a Ing. Dobšíka o připravované výsadbě stromů na pomezí katastru
Zbýšova a Zakřan u příležitosti dubnového Dne Země a o akci Ukliďme svět, ukliďme Česko!
- informaci místostarosty a Ing. Dobšíka o zahájeném mapování kapacity parkovišť v intravilánu
obce a připravovaných opatřeních, souvisejících s nedostatkem parkovacích míst a žádostmi
o vyhrazené parkování vozidel
- informaci o finančním přínosu třídění plastů v domácnostech – autorizovaná obalová společnost
EKOKOM uhradila městu částku 95 225 Kč jako odměnu za zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů za období od 1. 10. do 31. 12. 2017
- informaci o jednání VH obchodní společnosti KTS Ekologie s. r. o. Zastávka, která přijala dne
16. 11. 2017 za společníky obec Popovice, městys Nedvědice a obec Blučina; aktuální základní
kapitál společnosti činí 1 900 000 Kč a tvoří ji 39 společníků, výše podílu města Zbýšova činí 2/76
- dopis zaslaný Českou asociací odpadového hospodářství ze dne 17. 1. 2018 „Informace
k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí/měst.“ Zastupitelstvo města se vzhledem
k rozsahu a náročnosti problematiky, neznalosti návrhu novely zákona o odpadech nebude
k uvedenému vyjadřovat.
- informaci o jednání VH Mikroregionu Kahan DSO dne 4. 1. a 1. 2. 2018; DSO má 14 členských
obcí, příjmy DSO v roce 2017 činily 2 014 tis., výdaje 1 929 tis. Kč
- Výroční zprávu Základní školy Zbýšov, p. o., o hospodaření za rok 2017
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10-2/1/2018/ZM bylo schváleno
Pan místostarosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ZM Zbýšova v 19,10 hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 06.03.2018
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

Ověřovatelé: Martina Švancarová
Dalibor Chatrný

MUDr. František Ševčík
místostarosta

Vratislav Široký
starosta

