Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 03.09.2018 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 4. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 23.08.2018.
Jednání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva (viz prezenční listina, omluven JUDr. Zdeněk
Chmelíček). Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr.
Zdeňka Sovová a Ing. Jan Nekuža, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům
nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 3/2018 zasedání ZM byl schválen bez připomínek.
Byl pořizován zvukový záznam jednání pro účely zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 4/2018 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Mgr. Zdeňku
Sovovou a Ing. Jana Nekužu, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
Usnesení č. 1/4/2018/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 14, 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 aktualizován.
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z 3. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 25.06.2018
4. Informace o jednání RM dne 11.07. a 20.08.2018
5. Hospodaření města za leden až srpen 2018, stavy účtů k 31. 8. 2018,
projednání a schválení RO č. 3/2018
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. Různé, závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 4. zasedání ZM
Usnesení č. 2/4/2018/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0

3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 25.06.2018
Aktivity, týkající se připravovaného záměru vybudování sportovní haly v prostoru školní zahrady na
ul. J. A. Komenského, vedení města utlumilo a ponechává další postup na ZM, které bude zvoleno
v říjnových komunálních volbách.
Město Zbýšov zadalo ve spolupráci s MěÚ Rosice zpracování 1. etapy nového územního plánu
Zbýšova - Průzkumy a rozbory. Zpracovatelem bude atelier KOBEN Ostrava.
V souladu s usnesením č. 6-3/3/2018/ZM byla s vybraným dodavatelem VZMR Zbýšov, Padělky, P2
– oprava komunikace a parkoviště, firmou M. Soukupa, s. r. o. Zbýšov, uzavřena smlouva na dodávku
prací v hodnotě 3 447 048,57,- Kč + DPH.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Zbýšova byla zpracována a podána žádost o dotaci na
investiční akci Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, Školní ulice, financovanou z programu 133 310 a
závazkem financování investiční akce v minimální výši 35 % celkových způsobilých výdajů akce.
Po projednání a schválení v ZM byla uzavřena smlouva na prodej obecního pozemku pod garáží ve
čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1598/132 o výměře 19 m2 s manž. P. a M. Š., Zbýšov,
za cenu 300 Kč/m2.
V souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Zbýšova bylo zadáno zpracování znaleckého posudku
pro stanovení ceny prodeje části pozemku parc. č. 1857/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (v lokalitě na
Barboře) o výměře 190 m2 - více bod 7. programu.
V termínu od 27. 7. do 13. 8. byl na úředních deskám města zveřejněn
záměr prodeje části pozemku parc. č. 201/1 a 1923/9 o výměře 75 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
(za Hornickým domem) pro výstavbu garáží
záměr prodeje části pozemku parc. č. 753/1 o výměře 55 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (ve čtvrti
Sička) k využití na užitkovou zahradu
záměr prodeje části pozemku parc. č. 786/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (ve čtvrti
Sička) k využití na zahrádku
Za účelem narovnání vlastnických vztahů mezi městem a soukromými majiteli pozemků, zčásti
využívaných na Malém díle pro přístupovou komunikaci projednalo a schválilo
- záměr prodeje pozemku parc. č. 962/27 a 965/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 220 m2
- záměr prodeje pozemků parc. č. 965/1 o výměře 470 m2, 850/3 a 850/5 o výměře 50 m2 včetně
závazku věcného břemene umístění komunikace. Záměry byly zveřejněny od 24. 7.
do 13. 8. 2018
Byla uzavřena a podepsána
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR na pozemku
parc. č. 1511/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – přípojka NN pro garáž – délka přípojky 7 bm,
jednorázová úplata 2 000 Kč
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro připojení RD č. p. 48 –
uložení kabelu NN pro E.ON ČR v délce 6 bm – jednorázová úplata 2 000 Kč
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro připojení RD č. p. 295 –
uložení přípojky plynu v délce 4 bm na pozemek parc. č. 1547/1 – jednorázová úplata 2 000 Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON ČR pro kabelizaci NN (v délce 475 m) a VN (256 m)
vedení na Sportovní ulici – uložení kabelů na pozemky města v k. ú. Zbýšov u Oslavan
parc. č. 555/1, 557/1, 561/2, 577/2, 584, 591, 597, 613/34, 614/11, 1608/5, 1608/9, 1929/19,
jednorázová úhrada za věcné břemeno 32 740 Kč + DPH
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene s ČEZ pro umístění varovných
zařízení na pozemky parc. č. 1915/2, 707/25, 1929/20, 1/1; jelikož se jedná o systém zajištění
bezpečnosti obyvatelstva, je umístění zařízení bezúplatné

Na základě záměru prodeje movitého majetku města, schváleného ZM dne 25. 6. a pověření
ZM (usnesení č. 10/3/2018/ZM) byl realizován prodej hasičského vozidla CAS 32 T 815 Městysi
Chotětov, Husovo nám. 31, 294 28 Chotětov, okr. Mladá Boleslav.
Trvá nabídka možnosti předvolební agitace volebních stran formou využití místních sdělovacích
prostředků; termín pro předání materiálů určených pro zveřejnění v Ozvěně č. 3/2018, která bude
vydána před volbami, je 14. 9.
Požadavek Bc. Nedvěda na umístění stojanů se sáčky na psí exkrementy na trasu chodníku ke čtvrti
Anenské byl splněn. Lavičky pro odpočinek chodců budou na trasu cyklostezky k Zakřanům umístěny
po jejich dodání (jsou objednány). Počítá se i s nátěrem stojanů na vodu na hřbitově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 3. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/4/2018/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 11.07. a 20.08.2018
Rada města Zbýšova dne 11. 7.
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 6. schůze Rady města Zbýšova 11.06.2018
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden až červen 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města k 30.06.2018, který činil 26 818 tis. Kč
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích
pro zbytek roku 2018
schválila
- dodavatele rekonstrukce střechy mateřské školy na Školní ulici - firmu Klempířství Skokan
a synové, cena prací činí 964 227 Kč bez DPH
- řešení stavby Rekonstrukce části kanalizační sítě P2 ve čtvrti Padělky v havarijním režimu
z důvodu možné kolize při provádění prací se stávajícím zastaralým vodovodním potrubím
a v rámci toho připoložit do rýhy nové vodovodní potrubí, připravit nové přípojky a vyvést je
mimo komunikaci
vzala na vědomí
- doporučení JUDr. Chmelíčka uskladnit žulové obrubníky, vytěžené při pracích na
rekonstrukci kanalizační sítě ve čtvrti Padělky
- doporučení M. Všetečky zvážit umístění solárních panelů na rekonstruovanou střechu MŠ
- požadavky členů RM a Ing. Dobšíka na úpravu dětských hřišť v katastru města
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 30. 6. 2018
- doručenou žádost o přidělení obecního bytu do užívání a o dočasnou změnu užívání bytu
rozhodla
- o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 306/6 (zahrada na Školní
ulici) v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 80 m2 s paní J. F., Zbýšov,
nájemné obvyklé 5 Kč/m2/rok
- o pronájmu pozemku parc. č. 1573/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 40 m2 (oplocená část
přídomního pozemku na Dolní kolonii) manž. K., Zbýšov, za
cenu 5 Kč/m2/rok
- o uzavření nájemní smlouvy mezi městem a P. Č., Zbýšov, na
pronájem části pozemku parc. č. 1062/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 48 m2, nájemné činí
5 Kč/m2/rok
- o uzavření nájemní smlouvy mezi městem a M. P., Oslavany,
na pronájem části pozemku parc. č. 518 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře cca 50 m2,
nájemné činí 5 Kč/m2/rok

rozhodla
- ponechat parc. č. 1923/9 o výměře 210 m2 v majetku města k dispozici jako veřejnou plochu
a zamítla záměr pronájmu
- žádosti o vyznačení vyhrazeného parkovacího místa kladně vyřídit pouze u osob, které mají
průkazku ZTP z důvodu postižení pohybového ústrojí
- na základě záměru prodeje movitého majetku města, schváleného ZM dne 25. 6. a pověření
ZM (usnesení č. 10/3/2018/ZM) o prodeji hasičského vozidla CAS 32 T 815 Městysi Chotětov,
Husovo nám. 31, 294 28 Chotětov, okr. Mladá Boleslav
- o zvýšení měsíčního paušálu poskytovaného městem panu Davidu Kamenickému, Zakřany 179,
za zajišťování služby SENIORTAXI občanům Zbýšova na 15 000 Kč měsíčně počínaje
1. 7. 2018
schválila
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí dotace ve výši 3 000 Kč na základě smlouvy
Mgr. Jiřímu Urbánkovi na výdaje spojené s organizováním výstavy historických vozidel a burzy
náhradních dílů dne 11. 8. na stadionu TJ Baník
vzala na vědomí
- požadavky na pronájem garáží, příp. odkoupení pozemků pro výstavbu garáží
- nabídku tísňového telefonního přístroje pro seniory a tělesně postižené Multitone neo – bude
zveřejněno v Ozvěně
- nabídku vyhlídkových letů vrtulníkem k využití při konání akcí ve městě od Letiště Tuřany
- problémy s parkováním motorových vozidel na Dolině; RM konstatovala, že v této lokalitě je
enormní nedostatek míst pro parkování, navíc bylo při diskusi objasněno, že sousedé dělají
rodině naschvály a zamezují příjezdu do garáže, což situaci zásadně komplikuje
- výměnu plastových oken v přízemí domu Na Láně 372
- informaci starosty o jednání VH MK Kahan dne 28. 6. 2018
Rada města Zbýšova dne 20. 8. 2018
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 7. schůze Rady města Zbýšova 11.07.2018
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden až červenec 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města k 31.07.2018, který činil 27 665 681,98 Kč
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích
pro zbytek roku 2018
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31. 7. 2018
- 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
rozhodla
- o změně užívání obecních bytů na ul. 9. května 96
schválila
- dodavatele rekonstrukce kotelny v nájemním domě na Láně 372 - firmu Thermona Zastávka
a nabídkovou cenu prací ve výši 366 246 Kč + DPH
- program 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 3. 9. 2018
neschválila
- pronájem veřejného prostoru parku před OD BYDO v rozsahu cca 1 500 m2 k využití jako
relax zónu při Sousedské slavnosti v neděli dne 2. září v čase od 11 do 21 hodiny; rada města
konstatovala, že uvedený prostor není vhodný k aktivitám, popsaným v žádosti – umístění dek
na trávu a lavičky (bezprostřední blízkost frekventované silnice III. třídy, obava z možného
znečištění zatravněné plochy exkrementy) a instalaci matrací, sloužících sportovní aktivitě
parkour a doporučuje a nabízí organizátorům – sdružení ZBÝŠOV pro LIDI, využít jiné
prostory v rámci katastru města, např. sportovní zařízení města – stadion TJ Baník Zbýšov,
Sokolské hřiště, příp. workoutové hřiště na Sportovní ulici
konstatovala
- a lituje kolize termínu slavnosti, pořádané sdružením občanů, s termínem dlouhodobě
plánované tradiční akce MKC Zbýšov pro rodiny s dětmi Pohádkový les

rozhodla
- po zhodnocení činnosti vedení města a jeho orgánů s ohledem na blížící se termín komunálních
voleb s přihlédnutím k aktivitám členů rady i zastupitelstva města odváděným nad rámec
povinností volených zastupitelů, o odměnění členů ZM částkou 15 tis. Kč, ZM doporučuje ke
schválení pro starostu 50 tis. Kč, místostarostovi 35 tis. Kč, členům RM 25 tis. Kč
vzala na vědomí
- zrušení plánované akce MKC dne 9. 9. 2018 – Zbýšovský běh v barvách
- požadavek na doplnění žádosti o přiznání dotace na akci Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov
o statistiku počtu žen a mužů narozených ve Zbýšově od r. 1978 a počty narozených dětí
od r. 2008
- informaci ÚP o nezaměstnanosti ve Zbýšově za měsíc červenec – z 2 423 obyvatel ve věku
od 15 do 64 let bylo 69 dosažitelných uchazečů, což je 2,8 %, počet volných míst ve Zbýšově
ke stejnému termínu byl 10
- informaci starosty o výši poplatku za umístění reklamního poutače firmy Winning Estate Beta
s. r. o. – prodej bytů, na oplocení Sokolského hřiště – na základě smlouvy činí 500 Kč/měs.
- informaci starosty o závěrech porady vedení KTS EKOLOGIE s. r. o. Zastávka dne 12. 7, RM
navrhuje úpravu frekvence svozu odpadu – komunální odpad z RD jednou za 14 dnů,
bioodpad v létě týdně
- informaci starosty a tajemnice MěÚ o změně administrátora webových stránek města –
z důvodu časové vytíženosti nahradí stávajícího webmastera MgA.Emila Gallika pan František
Bednář - RM nemá vůči personální změně výhrady, osobním jednáním budou vyjasněny
podrobnosti a nároky města na vzhled a aktualizaci webu
schválila
- uhrazení příspěvku města na IDS JmK na rok 2019 ve výši 50 Kč/obyvatele
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o výsledcích jednání RM dne 11.07. a 20.08.2018
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/4/2018/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až srpen 2018, stav účtů k 31. 8. 2018
Ke dni 31. 8. 2018 byl na účtech města zůstatek financí ve výši 28 756 640,11 Kč. Příjmy
předpokládané v rozpočtu města na rok 2018 ve výši 64 110 000 Kč, jsou za leden až srpen 2018
naplněny na 93 % (59 618 mil. Kč), plánovaný příjem z daní, poplatků a dotací ve výši 50 mil.. Kč je
naplněn na 96,1 % (48 030 tis. Kč), plánované výdaje 80 360 tis. Kč jsou čerpány na 62,6 % (50 337
tis. Kč). Přebytek hospodaření dosáhl za pět měsíců roku výše 9 281 tis. Kč.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na základě požadavku FO města rozpočtové opatření
č. 3/ 2018:
Příjmy (Kč)
0000 4111 – volby do zastupitelstev obcí
1012 - pronájem pozemků
3412 - sportovní zařízení /stadion/
3632 - pohřebnictví /hřbitovní poplatky/
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace /koupaliště/
5512 – ochrana obyvatelstva /distribuce antidot/
Celkem
Výdaje (Kč)
2212 - silnice
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací
2229 - dopravní značení

90 000
20 000
20 000
100 000
500 000
27 000
757 000
1 000 000
1 800 000
500 000

2310 - pitná voda
3111 – MŠ
3113 - ZŠ
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace /koupaliště/
3511 - všeobecná ambulantní péče /ZS/
3613 - nebytové hospodářství /ZUŠ/
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů
6115 – volby do zastupitelstev obcí
6320 - pojištění
Celkem

800 000
2 000 000
1 000 000
300 000
200 000
200 000
300 000
19 000
100 000
8 219 000

8115 Financování

7 462 000

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden až srpen 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města k 31.08.2018, který činil 28 756 640,11 Kč
projednalo a schválilo
- rozpočtové opatření č. 3/2018
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/4/2018/ZM bylo schváleno
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Firma Jiřího Klinera zahájila úpravy fasády objektu zdravotního střediska s neplánovaným zpožděním.
Před touto akcí realizovala zateplení a úpravy fasády budovy Na Láně 53.
Dodavatel VZMR Rekonstrukce části kanalizační sítě P2 ve čtvrti Padělky, stavební a obchodní firma
M. Ryšavý, Vémyslice, zahájila 16. 7. práce na stavbě, momentálně se dokončují práce na hlavním
řadu, budou se realizovat domovní přípojky a řešit problematika vodovodu. Z důvodu vyššího než
plánovaného podílu ručních prací při výkopech, nedostatku stavebních kapacit – pracovníků v období
dovolených a problémů se zajišťováním materiálu, požádala firma o prodloužení termínu dokončení
prací dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo do 15. 9., členové ZM nový termín dokončení jednomyslně
schválili.
Po dokončení vodovodní sítě upraví firmy M. Soukup povrchy vozovek a parkovacích stání.
Firma M. Soukup upravila povrchy dětských hřišť a připravila plochu pro přemístění kontejnerů na
Poustkách.
Aktuálně byla převzata rekonstruovaná kotelna v objektu Základní školy na ul. J. A. Komenského 473,
probíhá zaškolení obsluhy.
Pracemi na parkovišti MŠ zahájila stavební a obchodní firma M. Ryšavý práce na přístavbě MŠ.
Parkoviště bylo dokončeno k zahájení školní roku.
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,
Porucha jednoho z ohřívačů vody v objektu Na Láně 372 byla m. j. impulsem k realizaci rekonstrukce
kotelny v tomto nájemním domě. Provede ji firma Thermona Zastávka, nabídková cena činí 366 246
Kč + DPH. Realizaci akce, dodavatele i nabídkovou cenu schválila RM.
Úspěšně byly dokončeny práce na rekonstrukci přízemí ZUŠ na Masarykově ulici. Pokračuje výměna
plastových oken v nájemním domě na Láně 372.

Rada města schválila dne 11. 7. dodavatele rekonstrukce střechy mateřské školy, firmu Klempířství
Skokan a synové, Kratochvilka – byla zvolena technologie zastřešení 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
- prodloužení termínu dokončení prací na akci Rekonstrukce části kanalizační sítě P2 ve čtvrti
Padělky, prováděných stavební a obchodní firmou M. Ryšavý, Vémyslice, dodatkem č. 1 ke smlouvě
o dílo do 15. 9.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6-1/4/2018/ZM bylo schváleno
a obchodní firma, s.
3.038.723,- Kč bez DPH
7. Hospodaření s majetkem města
Zastupitelstvo města projednalo a zamítlo záměr prodeje garáže na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
v majetku města na parc. č. 220/9 o ploše 24 m2. Garáž je využitelná pro potřeby města, příp.
k pronajmutí.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a zamítlo
- záměr prodeje garáže v majetku města na parcele č. 220/9, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o ploše 24 m2
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 7-1/4/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 911/9 a 911/7 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o
výměře 21 m2 k napravení vlastnických vztahů – pozemky jsou zastaveny RD č. p. 71 (pův.
Rapantovi).
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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)
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-2/4/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 753/13 o výměře 55 m2, k. ú. Zbýšov
u Oslavan, ve čtvrti Sička k využití na zahrádku.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 753/13 o výměře 55 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan, ve čtvrti
Sička k využití na zahrádku
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-3/4/2018/ZM bylo schváleno
Schválený záměr prodeje části pozemku parc. č. 1857/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (v lokalitě na
Barboře) o výměře 190 m2 byl zveřejněn na úředních deskách od 15. 3. do 3. 4. Byl zpracován
odborný znalecký posudek – cena parcely činí 145,53 Kč/m2, cena celkem 27 650 Kč. Pozemek bude
zájemcům manž. M., Zbýšov, nabídnut za 150 Kč/m2.

Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- nabídnout zájemcům manž. M., Zbýšov, prodej části pozemku parc. č.
1857/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (v lokalitě na Barboře) o výměře 190 m2 za cenu 150 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-4/4/2018/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města projednalo prodeje části pozemku parc. č. 753/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan (ve čtvrti Sička) k využití na užitkovou zahradu žadatelům V. P. a M. P., Zbýšov, za cenu 200
Kč/m2.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-5/4/2018/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města projednalo prodej části pozemku parc. č. 786/1 o výměře 50 m2 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan (ve čtvrti Sička) k využití na stavbu garáže V. a M. P., Zbýšov, za cenu 300 Kč/m2. ZM
prodej a prodejní cenu jednomyslně schválilo.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-6/4/2018/ZM bylo schváleno
V souladu s usnesením 3. zasedání ZM č. 9-6/3/2018/ZM projednalo ZM za účelem narovnání
vlastnických vztahů mezi městem a soukromými majiteli pozemků, zčásti využívaných na
Malém díle pro přístupovou komunikaci, následující majetkové transakce:
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 – v diskusi navrhl pan I. Izsóf cenu za prodej pozemků ve výši 200 Kč/m2, D. Morávek
doporučil postupovat jednotně i u dalších prodejů v zájmu města a využít stávající sazbu za prodej
pozemků zastavěných garážemi, která činí 300 Kč/m2. Návrh byl jednomyslně přijat.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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, cena za odkoupené pozemky 300 Kč/m2
- prodej pozemků města parc. č. 962/27 a parc. č. 965/4 (obě k. ú. Zbýšov u Oslavan) o výměře
215 m2 za cenu 300 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-7/4/2018/ZM bylo schváleno
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
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- odkoupení pozemků
od pana M. N., Zbýšov a od paní H. N., Zbýšov – všechny parcely jsou v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
cena za odkoupené pozemky 300 Kč/m2
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
- prodej pozemků města manž. H. a M. N., Zbýšov
část parc. č.: 850/3, 850/5 - výměra cca 25 m2
část parc. č.: 965/1 - výměra cca 475 m2 - prodejní cena 300 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-8/4/2018/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo projednalo odkoupení dalších pozemků na Malém díle
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 prodávajících p. S. a p. R. – s ohledem na historii a náročnost
zjišťování majitele a převodů za cenu 1000 Kč/m2
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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 prodávajících p. S. a p. R. za cenu
1000 Kč/m2 s ohledem na historii a náročnost zjišťování majitele a převodů
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-9/4/2018/ZM bylo schváleno
Jednání o odkoupení soukromých pozemků pro přístupovou komunikaci k plánované zástavbě
probíhají i v další lokalitě – na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Majitel J. N., Zbýšov - parc. č.: 1578/3, 1874/2 a část parc. č. 1471/2, 1876/6
výměra: cca 85 m2
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-10/4/2018/ZM bylo schváleno
Majitelé P., Zbýšov, Masarykova parc. č.: 1874/4 a část parc. č. 1876/7
výměra: cca 45 m2
Cena za odkupované pozemky byla schválena ve výši 300 Kč/m2
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- odkoupení pozemků od majitelů manž. 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
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0

Usnesení č. 7-11/4/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a jednomyslně schválilo 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
a odkoupení pozemků od Ing. J. Š. a Ing. S. Š., Zbýšov
v k- ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 884/5 o výměře 1 m2, parc. č. 1578/1 o výměře cca 200 m2, parc. č.
1578/2 – o výměře cca 255 m2
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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
- odkoupení pozemků od majitelů Ing. J. Š. a Ing. 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
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-12/4/2018/ZM bylo schváleno
Bc. Nedvěd podpořil záměr vykupování pozemků od soukromých vlastníků městem nejen pro
přístupové komunikace a IS ale i pro výstavbu – pan starosta a Ing. Dobšík ze zkušeností uvedli, že
majitelé nemají zájem pozemky prodávat, uskutečnění projednávaných transakci ve prospěch města
oba považují za velký úspěch a výsledek dlouhodobých intenzivních jednání.
V této souvislosti Ing, Dobšík uvedl, že pokračuje administrativní vyřizování záměru vybudování
dvou nádrží pro retenci povrchových vod v lokalitě Brodky a Mašinka.
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- podporu záměru vykupování pozemků městem, vyjádřenou Bc. Nedvědem a jeho doporučení
vykupovat pozemky nejen pro přístupové komunikace a IS, ale i pro výstavbu
- informaci pana starosty a Ing. Dobšíka o zkušenosti s nezájmem majitelů prodávat pozemky,
uskutečnění projednávaných transakci ve prospěch města oba považují za velký úspěch a výsledek
dlouhodobých intenzivních jednání
- informaci Ing, Dobšíka o pokračujícím administrativním vyřizování záměru vybudování dvou
nádrží pro retenci povrchových vod v lokalitě Brodky a Mašinka
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-13/4/2018/ZM bylo schváleno
Pozemek pro příjezd k vodní nádrži Brodky v odsunuté poloze – majitel A. Š., Zbýšov – ZM
projednalo a schválilo odkoupení pozemku parc. č. 2652 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 2 000 m2
za cenu 50 Kč/m2.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-14/4/2018/ZM bylo schváleno
Pozemek pro vodní nádrž Mašinka – odkoupení parc. č. 2492 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 885
m2 od majitele p. M. P., Zbýšov za cenu 50 Kč/m2 – schváleno jednomyslně.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo

- 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
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-15/4/2018/ZM bylo schváleno
V souvislosti s provedenými úpravami komunikace pro příjezd do průmyslové zóny ve čtvrti Anenské
se pro narovnání majetkových vztahů uskuteční další koupě a prodej pozemků – ZM projednalo a
schválilo záměr prodeje obecních pozemků ve čtvrti Anenské – k. ú. Zbýšov u Oslavan parc. č. 1170/2
o výměře 61 m2 a odkoupení pozemků parc. č. 1170/1 a 1171 o výměře 21 m2 a parc. č. 1169 o výměře
3 m2 od manž. L., Zbýšov – byla schválena cena 200 Kč/m2.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- v souvislosti s provedenými úpravami komunikace pro příjezd do průmyslové zóny ve čtvrti
Anenské pro narovnání majetkových vztahů
záměr prodeje obecních pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan - parc. č. 1170/2 o výměře 61 m2
a odkoupení pozemků parc. č. 1170/1 a 1171 o výměře 21 m2 a parc. č. 1169 o výměře 3 m2,
od manž. L., Zbýšov, cena 200 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-16/4/2018/ZM bylo schváleno
V souvislosti s připravovanou realizací autobusových zálivů na Anenské a ve čtvrti Sička je
podmínkou SÚS darování tělesa zálivu městem – na Anenské se převod týká 15 m2 parc. č. 1931/4 v k.
ú. Zbýšov u Oslavan - ZM vyjádřilo jednomyslný souhlas s podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-17/4/2018/ZM bylo schváleno
ZM schválilo 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.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-18/4/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo 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, v délce 8 bm, jednorázová
cena 2 000 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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, v délce 8 bm, jednorázová
cena 2 000 Kč bez DPH

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-19/4/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR pro přeložení
přípojky VN pro RD pana V., Zbýšov, na pozemku parc. č. 1135/2, 1135/29, 1136/30 – jednorázová
úplata 15 600 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR pro přeložení přípojky VN pro RD pana
V., Zbýšov, na pozemku parc. č. 1135/2, 1135/29, 1136/30 – jednorázová úplata
15 600 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-20/4/2018/ZM bylo schváleno
Úkoly související s výstavbou garáží za Hornickým domem ponechává ZM k řešení zastupitelstvu
města v novém složení po komunálních říjnových volbách.
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- úkoly související s výstavbou garáží za Hornickým domem ponechat k řešení zastupitelstvu města
v novém složení po komunálních říjnových volbách
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-21/4/2018/ZM bylo schváleno
8. Informace o přípravě voleb do Zastupitelstva města Zbýšova
Komunální volby pro volební období 2018 až 2022 se konají ve dnech 5. a 6. října 2018.
MěÚ Zbýšov je registračním úřadem. Volební subjekty mají do 5. 9. možnost delegovat jednoho člena
a jednoho náhradníka do OVK (ve Zbýšově jsou tři volební okrsky). Do 48 hodin před zahájením
voleb mají kandidáti možnost vzdát se písemně své kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona o volbách).
V souladem s Harmonogramem úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),
a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly
dne 10. srpna zaregistrovány kandidátní listiny devíti volebních subjektů – stran, hnutí a SNK. Jsou to:
Kandidující volební subjekty pro volby do ZM 2018 podle vylosovaného pořadí
Nestraníci pro Zbýšov
Sdružení nezávislých kandidátů pro Zbýšov
KDU-ČSL a nestraníci
NAŠE MĚSTO ZBÝŠOV
ANO 2011
ČSSD
ZBÝŠOV pro LIDI, sdružení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí
ODS
KSČM

Pořadí stran na hlasovacím lístku bylo vylosováno dne 20. 8. 2018. Registrační úřad Zbýšov při
kontrole a zpracování HL úzce spolupracuje s ČSÚ. Informace o registraci KL, jmenný seznam
kandidátů pro volby do ZM, informace o počtu a sídle volebních okrsků jsou průběžně zveřejňovány
na úřední desce obecního úřadu. Kandidujícím stranám je poskytována metodická pomoc i co se týče
delegování zástupců do OVK.

Mgr. Leikep se dotázal, zda MV ČR nebo ČSÚ nepřipravil program, který by s využitím IT
technologií usnadnil sčítání hlasů z vyplněných hlasovacích lístků – bohužel ne, sčítání hlasů je stále
nutno provádět ručně. MV ČR přijalo opatření k lepšímu organizačně technickému zajištění voleb –
m. j. povinnost všech členů OVK zhlédnout videopořad ČSÚ těsně před zahájením hlasování (zajistí
MěÚ v pátek 5. 10. od 13,30 hodin), zvýšená kontrolní činnost SVK a dalších orgánů v průběhu voleb.
Dne 12. září od 17 hodin se na MěÚ Zbýšov koná 1. zasedání OVK, školení OVK se uskuteční v kině
Panorama v Rosicích dne 21. 9. od 9 hodin.
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 opatřeních,
přijatých MV ČR k lepšímu organizačně technickému zajištění voleb
- informaci o termínu 1. zasedání OVK dne 12. 9. od 17 hodin a školení OVK v Rosicích dne 21. 9.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8-1/4/2018/ZM bylo schváleno
9. Různé
Městské koupaliště ukončilo letošní sezonu, která byla co do návštěvnosti i díky dlouhotrvajícímu
tropickému počasí, úspěšná.
V diskusi k organizaci svozu odpadu a bioodpadu upozornili členové ZM L. Radilová a Bc. Nedvěd na
možné problémy se zápachem v letních měsících při snížení četnosti svozu ze 7 na 14 dnů.
Ing. Dobšík informoval o záměru Ing. Macha vystavět byty a rodinné domy pro rezidenční bydlení
v areálu PAMIR ve čtvrti Padělky, který názorně demonstroval na investorem zapůjčeném modelu.
Město realizaci záměru neovlivní, spolupracuje však na jeho přípravě v záležitostech, které souvisejí
s přilehlými veřejnými plochami – např. ohledně parkování a provozu na místních komunikacích.
ZM vzalo na vědomí informaci vedení ZŠ a MŠ o organizaci školního roku 2018-2019.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 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.
Sdružení místních samospráv ČR se i v souvislosti s výročím vzniku samostatného státu obrátilo na
obce v celé ČR s prosbou o solidární přístup k obci Prameny v Karlovarském kraji, která se před 10
roky zadlužila kvůli nerealizovanému záměru stáčírny minerálních vod. Obec se 119 obyvateli má
dluh v nesplatitelné výši a pomoc obcí má přispět k jejímu oddlužení. ZM rozhodlo o poskytnutí daru
ve výši 10 000 Kč.
Starosta informoval o setkání bývalých havířů, které pořádá VS Zbýšov dne 12. září v Hor. domě.
Vedoucí MKC informovala o úspěšných příměstských táborech, které pořádá už několik roků na
začátku a konci prázdnin; zájem o ně neustále roste. Město bude i tyto aktivity MKC nadále
podporovat. Dne 9. 9. se uskuteční z důvodu nepříznivého počasí odložený Pohádkový les. Hornické
slavnosti se budou konat dne 29. 8. tentokrát na Láně v okolí těžní věže Simson.
Městské kulturní centrum slaví letos 10. výročí založení, jeho vedoucí M. Švancarová poděkovala
vedení města a zastupitelstvu za morální a finanční podporu činnosti. Dále poděkovala za podporu
přístavby objektu MKC, čímž získá další prostory pro rozvoj aktivit.
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- ukončení sezony městského koupaliště, která byla co do návštěvnosti i díky dlouhotrvajícímu
tropickému počasí, úspěšná
- námitku L. Radilové a Bc. Jos. Nedvěda k navrhované organizaci svozu komunálního odpadu

a bioodpadu - vyjádřili obavy z možných problémů se zápachem v letních měsících při snížení
četnosti svozu ze 7 na 14 dnů
- informaci Ing. Dobšíka o záměru Ing. Macha vystavět byty a rodinné domy pro rezidenční bydlení
v areálu PAMIR ve čtvrti Padělky - město realizaci záměru neovlivní, spolupracuje však na jeho
přípravě v záležitostech, které souvisejí s přilehlými veřejnými plochami – např. ohledně
parkování a provozu na místních komunikacích
- informaci vedení ZŠ a MŠ o organizaci školního roku 2018-2019
- informaci starosty o setkání bývalých havířů, které pořádá VS Zbýšov dne 12. září odpoledne
v Hornickém domě
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- 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
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-1/4/2018/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních
samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo
osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 8. 2018 č. j. KUZL 60663/2018
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 9-2/4/2018/ZM bylo schváleno
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí MKC Martiny Švancarové o úspěšných příměstských táborech, o které neustále
narůstá zájem
- pozvání M. Švancarové na Pohádkový les dne 9. 9. a Hornické slavnosti dne 29. 8. na Láně v okolí
těžní věže Simson
- poděkování Martiny Švancarové u příležitosti letošního 10. výročí založení MKC vedení města
a zastupitelstvu za morální a finanční podporu činnosti a za podporu přístavby objektu MKC, čímž
získá MKC další prostory pro rozvoj aktivit
vyjádřilo
- poděkování M. Švancarové za nadstandardní činnost ve funkci vedoucí MKC Zbýšov, kterou
vykonává nad rámec pracovních povinností a na úkor svého volného času ve prospěch všech
věkových kategorií občanů města i celého okolí
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-3/4/2018/ZM bylo schváleno
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ZM Zbýšova ve 20,35 hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 10.09.2018
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Sovová
Ing. Jan Nekuža
Vratislav Široký
starosta

