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Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 23.04.2018 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 starosta, který přivítal přítomné členy
zastupitelstva města i hosty. Informace o konání 2. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 10.04.2018.
Jednání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva (viz prezenční listina – omluveni byli Dalibor Chatrný,
Ludmila Radilová), MUDr. Veronika Kovář Matejová se dostavila v průběhu jednání. Zastupitelstvo
města bylo usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byly schváleni Mgr. Martin Leikep a Bc. Josef
Nedvěd, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 1/2018 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 2/2018 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Mgr. Martina
Leikepa a Bc. Josefa Nedvěda, zapisovatelkou tajemnici MěÚ (12 – 0 – 0)
Usnesení č. 1/2/2018/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
2. Schválení programu
Návrh programu byl součástí písemných pozvánek, zaslaných členům ZM a informace o konání
zasedání ZM zveřejněné v zákonem stanoveném termínu na úředních deskách města. Program byl
přítomnými členy ZM schválen jednomyslně bez připomínek.
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 26.02.2018
4. Informace o jednání RM dne 12.03.2018 a 09.04.2018
5. Hospodaření města za leden až březen 2018, stavy účtů k 31. 3. 2018, projednání RO č. 2/2018
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2017, Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2017 a Účetní závěrky města sestavené
k 31.12.2017
7. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
8. Výběr dodavatele VZMR Zbýšov, čtvrt' Padělky, modernizace a dostavba kanalizace, 2. etapa
Zbýšov, rozšíření části Jiráskovy ulice a úprava parkoviště na Majrově
9. Hospodaření s majetkem města
10. Informace o plnění Veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi městem Rosicemi a městem
Zbýšovem o výkonu úkolů obecní policie, za rok 2017
11. Různé, závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 2. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/2/2018/ZM bylo schváleno

3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 26.02.2018
Na základě usnesení ZM č. 6-2/1/2018/ZM a 6-3/1/2018/ZM byly uzavřeny smlouvy o dílo na VZMR
Zbýšov, Masarykova 248, budova MěÚ – oprava fasády
a VZMR Zbýšov, ul. 9. května 9, zdravotní středisko, zateplení fasády
s firmou Jiří Kliner, Zbýšov.
Po schválení prodeje pozemku – části parc. č. 430/6 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 5 m2 byla
uzavřena smlouva s p. M. Ch., Zbýšov a s panem P. B., Zbýšov, smlouva na prodej části obecní parc.
č. 201/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 26 m2.
Schválený záměr prodeje pozemku parc. č. 781/17 a 811/8 o výměře 26 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
a 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., 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 obecních pozemků parc. č.
1565/2, 706, 703/5, 1923/1, 703/1, 1567/1, 833/2, 696/14 o výměře 4 954 m2, je zveřejněn od 26. 3.
do 25. 4.
Jednání s majitelem o odkoupení části jeho pozemku zastavěné budovou zdravotního střediska na ul.
9. května 9, ke kterému zmocnilo Zastupitelstvo města Zbýšova místostarostu, dosud neproběhlo.
V souladu s usnesením č. 8-1 až 4/1/2018/ZM byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu
města Zbýšova na rok 2018 s příjemci dotací, kterými jsou:
Regionální úzkorozchodná železnice, o. p. s., obdrží částku 100 000 Kč na provoz RÚŽ
a údržbu tratě ve stanicích
Muzeum průmyslových železnic, spolek, částku 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 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
Okresní soud Brno-venkov byl písemně informován o zvolení přísedících soudců na funkční období
2018 až 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 1. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/2/2018/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 12.03. a 09.04.2018
Rada města Zbýšova dne 12. 3. vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 2. schůze Rady města Zbýšova 12.02.2018
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden a únor 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města k 28.02.2018, který činil 21 576 143,86 Kč
- písemnou informaci o výši dotací, získaných v roce 2017 (cca 20 mil. Kč) a o dotacích „na
cestě“
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích
pro rok 2018
- požadavek M. Všetečky na úpravu výkopů po akci ve čtvrti Sička (odstranění kamenů)
- záměr města využít dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 79
a 80 – Sociální bydlení, určené k pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich
adaptace pro potřeby sociálního bydleni a pořízení nezbytného základního vybavení, na
výstavbu nájemního domu na Láně s 3 x 9 malometrážními sociálními byty pro různé věkové
a příjmové kategorie, který by postupně nahradil stávající nemovitost č. p. 53
- trvající záměr města vybudovat rybník na hranici katastru Zbýšova a Padochova; za tímto
účelem pokračuje vykupování pozemků
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 28. 2. 2018
- doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
schválila

- uzavření smlouvy s VRV, a. s., pobočka Brno, na administrativní přípravu akce MŠ Zbýšov –
rozšíření kapacity - včetně zajištění výběrového řízení, dohotovení dokumentace do fáze
připravenosti pro podání žádosti o evropské dotace v případě možnosti jejich získání
a technického dozoru investora; fakturace bude probíhat na základě skutečně odvedených
prací
- záměr pronájmu části pozemku parc. č. 518 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
o výměře 60 m2
rozhodla
- o změnách a podmínkách užívání obecních bytů na ul. J. A. Komenského, Na Láně 372
a na Majrově 636
- o pronájmu části parc. č. 306/6 a části parc. č. 306/19 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 100 m2
(pozemek u Drukocelu) panu Z. K., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m2
schválila
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí dotací na základě smluv těmto žadatelům
1. manželům P. na rehabilitační pobyt dcer, Zbýšov, částky 2 x 10 000 Kč
2. paní J. S. na rehabilitační pobyt B. S., Zbýšov, částky 10 000 Kč
3. Oblastní charitě Rajhrad na odlehčovací služby, které poskytuje občanům Zbýšova hospic
sv. Josefa v Rajhradě, příspěvek formou spolufinancování obce za rok 2017 ve výši 2 600 Kč
4. Občansky prospěšné společnosti DOTYK II na sociální rehabilitaci v roce 2018 částku
15 912Kč
5. Gymnazijní společnosti Zastávka na projekty 2018 ve výši 5 000 Kč
vzala na vědomí
- informaci starosty o úspěšném fungování služby seniortaxi ve Zbýšově od 1. března 2018
- kladné hodnocení plesu města dne 24. 2. a poděkování M. Švancarové za jeho organizaci
- písemnou informaci vedoucí MKC Martiny Švancarové o finančním vyhodnocení plesu města
- oznámení termínů ředitelského volna v Základní škole Zbýšov, p. o., 30. 4. a 7. 5.
- termíny zápisů dětí do Mateřské školy Zbýšov, p. o., - 12. a 19. 4.
- Zprávu Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, územního odboru Brno-venkov,
OOP Rosice, o bezpečnostní situaci v obci Zbýšov za rok 2017; spolupráci s MěÚ Zbýšov
hodnotí P ČR OO Rosice jako velmi dobrou
- připomínku Martina Všetečky k problému propadající se kanalizace na parkovišti u bytového
domu Réna na Majrově – bude řešeno v rámci rozšiřování parkoviště na Majrově.
- upozornění M. Všetečky na poškozování aut na Jiráskově ulici, kvůli kterému parkuje část aut
u MKC – město přijme opatření
- informaci starosty o výsledku šetření kácení stromů ve Zbýšově Českou inspekcí ŽP; město
má m. j. povinnost nahradit pokácené stromy náhradní výsadbou
- požadavek MUDr. Ševčíka na zpevnění komunikace pod parkovištěm firmy Metaldyne na
Láně
- upozornění MUDr. Ševčíka na nutnost evidenčně podchytit těžbu a odběr kůrovcem
napadeného dřeva ze stráně u Neslovického potoka
doporučuje
- zpevnit alespoň hlavní komunikaci na hřbitově dlažbou v šířce cca 120 cm, jelikož se zde
pravidelně po zimním období a během roku po intenzivnějších deštích projevuje vysoká
blátivost a obtížná schůdnost přístupových cest
Rada města Zbýšova, jejíž jednání se konalo 9. 4. 2018,
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 3. schůze Rady města Zbýšova 12.03.2018
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden až březen 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města k 31.03.2018, který činil 29 022 561,74 Kč
vzala na vědomí
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích
pro rok 2018
schválila
- zadávací dokumentaci akce Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, Školní ul., termín realizace 8/2018

až 6/2019, hodnoticím kritériem je výše nabídkové ceny díla
vzala na vědomí
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31. 3. 2018
- doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
rozhodla
- o změnách užívání obecních bytů na ul. J. A. Komenského a na Majrově 636
- o pronájmu parc. č. 1511/4 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan (pozemek zastavěný chatkou)
na Majrově o výměře 15 m2 J. P., Zbýšov, za cenu 1 000 Kč/rok
schválila
- pronájem části pozemku parc. č. 518 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 60 m2
paní J. O., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m2/rok
projednala a schválila
- záměr pronájmu parc. č. 1458/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 1085 m2 (pozemek na Láně)
- záměr pronájmu části parc. č. 279 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 30 m2 (pozemek na
Školní ul. ke zřízení dětského hřiště)
schválila
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí dotace na základě smlouvy
Sboru Jednoty bratrské Ivančice 10 000 Kč na realizaci projektu Naplňování lidských potřeb
v léčebně dlouhodobě nemocných v Nemocnici Ivančice v roce 2018
vzala na vědomí
- doručené písemné poděkování SSK Zbýšov za poskytnutou dotaci na činnost střeleckého klubu
v roce 2018
rozhodla
- požádat KÚ Jihomoravského kraje o udělení souhlasu ke zřízení přípravné třídy Základní
školy Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Zbýšov, ul. J. A. Komenského 473,
IČO 71007628 v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pro školní rok 2018/2019, pro děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že
zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad
povinné školní docházky; místem, kde se bude uskutečňovat vzdělávání, je budova Základní
školy Zbýšov, p. o., na adrese Zbýšov, Masarykova 188
schválila
- dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, účetní závěrku příspěvkových organizací obce - ZŠ Zbýšov
a MŠ Zbýšov, sestavenou k 31.12.2017
doporučila
- zastupitelstvu města uzavřít projednání Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2017
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou
- zastupitelstvu města schválit Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2017
schválila
- program 2. zasedání ZM dne 23.04.2018
vzala na vědomí
- informaci starosty o úspěšném fungování služby seniortaxi ve Zbýšově v březnu 2018
- požadavek MěÚ Rosice na garanci potřebnosti a spolufinancování sociálních služeb pro občany
Zbýšova na rok 2019; RM doporučuje ZM schválit systém spolufinancování sociálních služeb

pro správní obvod ORP Rosice a příslib spolufinancování pro rok 2019 pro konkrétně uvedené
poskytovatele a rozsah úvazků přímé péče
- informaci starosty o společné akci obcí Mikroregionu Kahan, díky které získá město s dotací
MŽP 100 kusů kompostérů
- požadavek občanky Majrova na zpevnění příjezdové komunikace, zřízení chodníku a vykácení
náletových dřevin kolem příjezdové cesty
- informaci starosty o připravovaných zákonech o střetu zájmů a změně rozpočtového určení
daní, která bude mít negativní dopad na příjmy obcí po 1. 1. 2019
- výsledky kontroly Školní inspekce v Mateřské škole Zbýšov
- oznámení MUDr. Ševčíka o organizační změně – vzniku Společnosti MeditrinePraktik s. r. o.,
IČO 06578624, se sídlem Zbýšov, 9. května 9, k 1. 1. 2018; jejími jednateli jsou
MUDr. František Ševčík a MUDr. Irena Zelníčková
- informaci starosty o řízeném kácení stromů na Láně, u parkoviště firmy Metaldyne
a o kontrole stavu stromů na hřbitově a v parku před MěÚ
schválila
- jako auditora hospodaření města Zbýšova za rok 2018 KÚ Jihomoravského kraje – město
požádá v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, o přezkoumání
hospodaření Města Zbýšova za rok 2018
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů ze schůzí RM dne 12.03. a 09.04.2018
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/2/2018/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až březen 2018, stavy účtů k 31. 3. 2018, projednání RO č. 2/2018
Ke dni 31. 3. 2018 je na účtech města zůstatek financí ve výši 29 022 561,74 Kč. Příjmy
předpokládané v rozpočtu města na rok 2018 ve výši 64 110 000 Kč, jsou za leden až březen 2018
naplněny na 41 % (26,294 mil. Kč), plánované výdaje 80 360 tis. Kč jsou čerpány na 20 % (16 104 tis.
Kč). Přebytek hospodaření dosáhl za 1. čtvrtletí roku výše 10 190 tis. Kč.
RO č. 2/2018 nebylo třeba schvalovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden až březen 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města k 31.03.2018, který činil 29 022 561,74 Kč
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/2/2018/ZM bylo schváleno
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2017, Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2017 a Účetní závěrky města sestavené
k 31.12.2017
Závěrečný účet za rok 2017
Závěrečný účet města Zbýšova byl sestaven v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Jeho součástí je i Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2017. I na základě doporučení Rady města Zbýšova
rozhodlo ZM uzavřít projednání Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2017 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradou s ohledem na nedostatek, který byl zjištěn při kontrole
hospodaření města a spočíval v neschválení konkrétních smluv o poskytnutí ID žadatelům –
zájmovým organizacím, pro něž byly částky souhrnně objemově schváleny v rámci rozpočtu. Zpráva
o výsledku přezkoumání byla členům ZM rozeslána jako součást ZÚ elektronicky. Zjištěná chyba není
závažná, nemá vliv na výsledek hospodaření ÚSC, nedošlo jí ke zkreslení účetní závěrky a nebyla jí
způsobena městu škoda.

Návrh Závěrečného účtu města za rok 2017 je zveřejněn v zákonem stanoveném rozsahu na úředních
deskách města od 05.04.2018. O plnění rozpočtu jsou členové ZM informováni pravidelně, zásadní
informace byly uvedeny i v Ozvěně 1/2018. Občané mohli uplatnit připomínky k Závěrečnému účtu
bud' písemně do 23. dubna 2018 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města dne 23. 4. Této možnosti
však nikdo z občanů nevyužil.
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2017 dále obsahuje:
Plnění rozpočtu příjmů
Plnění rozpočtu výdajů
Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Stavy a obraty na bankovních účtech
Peněžní fondy
Majetek
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům kraje, obcí, DSO a vnitřní převody
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
Ostatní doplňující údaje – přílohy, komentáře
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření města za rok 2017 byl zjištěn nedostatek,
projednalo zastupitelstvo města Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2017 včetně Zprávy KÚ JmK o
přezkoumání hospodaření města za rok 2017 v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a s § 17 odst. 7, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města s výhradou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo
- Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2017 včetně Zprávy KÚ JmK o přezkoumání hospodaření
města za rok 2017 v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a s § 17 odst. 7, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města s výhradou
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6-1/2/2018/ZM bylo schváleno

Účetní závěrka města sestavená k 31.12.2017
Podle zákona č. 220/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, je pravomoc zastupitelstva obce v § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozšířena o schvalování účetní
závěrky obce, t. j. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh, inventarizační zprávy sestavené
k rozvahovému dni, t. j. 31.12.2017.
Účetní závěrka byla sestavena v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast a její ověření bylo
součástí přezkumu hospodaření města Zbýšova za rok 2017.
V souladu s platným zněním zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhl. č. 270/2010 o inventarizaci
majetku a závazků byl skutečný stav veškerého majetku a závazků k 31.12.2017 zjištěn inventarizací
a bylo ověřeno, že skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2017
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6-2/2/2018/ZM bylo schváleno
7. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Dokončuje se rekonstrukce obřadní síně, na které se podílejí místní firmy, zajišťující stavební,
elektroinstalační a nábytkářské práce. Provádí se dovybavení interiéru nábytkem a dekoracemi.

Firma M. Soukupa dokončila termínově odloženou dodávku prací na opravě kanalizace u Hornického
domu.
Firma Jiří Kliner, Zbýšov, zahájila akci Oprava fasády budovy radnice. Po jejím dokončení a montáži
klimatizace v budově zdravotního střediska bude firma pokračovat úpravami fasády tohoto objektu.
Firma DUR plus Zastávka pokračuje v pracích na rekonstrukci a rozšíření VO před penzionem
PAMIR ve čtvrti Padělky a ve čtvrti Sička.
V rámci zřizování muzejní expozice v těžní věži dolu Simson byl objekt připojen k elektrické síti.
Oprava chodníku na Oslavanské ulici bude pokračovat – na již opravenou část bude navazovat úprava
až po základní školu na Masarykově ulici.
Firma Miloš Soukup, Zbýšov, provede opravy výtluků, které vznikly v zimním období na místních
komunikacích.
Rada města spolurozhodovala o způsobu rekonstrukce obřadní smuteční síně a schválila její úpravy po
technologických etapách.
Město bude jako investora při přípravě a provádění akce Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, Školní ul.,
zastupovat na základě smlouvy firma VRV, a. s., pobočka Brno. Rada města schválila zadávací
dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, která stanovuje jako rozhodující kritérium výši nabídkové
ceny zakázky. Termín zahájení realizace je 8/2018, dokončení 6/2019, délka záruky 60 měsíců, cena
díla stanovená dle VCSP činí bez DPH 14 630 tis. Kč, součástí zadání jsou i venkovní úpravy areálu –
oplocení, parkovací místa, terénní úpravy, VO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcích města ve 2. čtvrtletí 2018
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/2/2018/ZM bylo schváleno
8. Výběr dodavatele VZMR Zbýšov, čtvrt' Padělky, modernizace a dostavba kanalizace, 2. etapa
Zbýšov, rozšíření části Jiráskovy ulice a úprava parkoviště
na Majrově
S administrativní přípravou VZMR a závěry jednání komise pro otevírání obálek seznámil přítomné
Ing. Jakub Dobšík.
Veřejná zakázka malého rozsahu Zbýšov – čtvrť Padělky, Rekonstrukce kanalizace úsek P2
Zahájení soutěže: 27. 3. 2018
Termín pro příjem nabídek: 13. 4. 2018
Předpokládaná hodnota VZ dle VCSP: 3 376 264 Kč bez DPH
Oslovení dodavatelé: Miloš Soukup s. r. o.
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o.
Swietelsky stavební s.r.o.
Dušan Hort
M-silnice a. s.
Předložené nabídky:
Miloš Soukup s. r. o. 3 120 000 Kč bez DPH
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o. 3 038 723 Kč bez DPH
Swietelsky stavební s.r.o.
3 208 010,67 Kč bez DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu Zbýšov – čtvrť Padělky, Rekonstrukce kanalizace
úsek P2, kterým bude Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o., cena prací 3 038 723 Kč
bez DPH
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 8-1/2/2018/ZM bylo schváleno
Veřejná zakázka malého rozsahu Zbýšov, Jiráskova – rozšíření parkoviště a komunikace

Zahájení soutěže: 9. 4. 2018
Termín pro příjem nabídek: 23. 4. 2018
Předpokládaná hodnota VZ dle VCSP: 2 974 366 Kč bez DPH
Oslovení dodavatelé: Miloš Soukup s. r. o.
Dušan Hort
MIKO Neslovice
Předložené nabídky: Miloš Soukup s. r. o.
Dušan Hort
MIKO Neslovice
Vybraný dodavatel:

Miloš Soukup s. r. o.

2 677 049,60 Kč bez DPH
2 804 447,22 Kč bez DPH
2 936 926,44 Kč bez DPH
2 677 049,60 Kč bez DPH
3 239 230 Kč vč. DPH

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu Zbýšov, Jiráskova – rozšíření parkoviště
a komunikace, kterým bude firma Miloš Soukup s. r. o., cena prací 2 677 049,60 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8-2/2/2018/ZM bylo schváleno
Zbýšov – Základní škola Komenského, kompletní rekonstrukce a modernizace teplovodní
kotelny
Zahájení soutěže: 9. 4. 2018
Termín pro příjem nabídek: 23. 4. 2018
Předpokládaná hodnota VZ dle VCSP: 1 423 168 Kč bez DPH
Oslovení dodavatel Thermona s. r. o.
Předložená nabídka: Thermona s. r. o.

1 066 530 Kč bez DPH

Vybraný dodavatel: Thermona s. r. o.

1 066 530 Kč bez DPH
1 290 501 Kč vč. DPH

. S r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu Zbýšov, Základní škola Komenského, kompletní
rekonstrukce a modernizace teplovodní kotelny – firmě Thermona, s. r. o. Zastávka, cena dodávky
1 066 530 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8-3/2/2018/ZM bylo schváleno
DAVATEL: MILOŠ RYŠAVÝ stavební a obchodní firma, s.
3.038.723,- Kč bez DPH
9. Hospodaření s majetkem města
Na základě schváleného záměru prodeje pozemku parc. č. 781/17 a 811/8 o výměře 26 m2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan rozhodlo ZM o uzavření smlouvy o prodeji uvedených pozemků panu M. B.,
Kralice nad Oslavou, za cenu 300 Kč/m2.
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o uzavření smlouvy na prodej pozemku parc. č. 781/17 a 811/8 o výměře 26 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan s panem M. B., Kralice nad Oslavou, za cenu 300 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-1/2/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u
Oslavan, parc. č. 1598/132 o výměře 19 m2
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo

- záměr prodeje pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1598/132
o výměře 19 m2
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-2/2/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo záměr prodeje parc. č. 1528/3, 1528/7, 1528/8, 1528/9, 1528/10, 1528/11, 1528/12,
1528/13 o celkové výměře 405 m2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan pro účely rozšíření sadu
ovocných stromů a záměr prodeje uvedených pozemků jednomyslně zrušilo (13 – 0 – 0) z důvodu
vedení potrubí odpadních vod pod částí uvedených pozemků.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a zamítlo
- záměr prodeje parc. č. 1528/3, 1528/7, 1528/8, 1528/9, 1528/10, 1528/11, 1528/12, 1528/13 o
celkové výměře 405 m2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslava, pro účely rozšíření sadu ovocných
stromů
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-3/2/2018/ZM bylo schváleno
Rodina K. na Dolině požádala o prodej 40 m2 a pronájem 30 m2 pozemku parc. č. 1573/1, sousedícího
s jejich rodinným domem, který v současné době již využívá jako oplocenou zahradu a plochu pro
skládku dřeva po dobu výstavby opěrné zdi. ZM záměr prodeje pozemku jednomyslně zamítlo (na
dotčeném pozemku je vodoměrná šachta Vodárny Zbýšov a vedení elektrické sítě) a RM doporučilo
řešit záměr pronájmu části pozemku od fasády budovy po oplocení.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a zamítlo
- záměr prodeje pozemku o výměře 40 m2 parc. č. 1573/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, sousedícího
s rodinným domem na Dolině (na dotčeném pozemku je vodoměrná šachta Vodárny Zbýšov a nad
ním vedení elektrické sítě)
doporučilo
- radě města řešit užívání části pozemku parc. č. 1573/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan od fasády budovy
po oplocení formou pronájmu
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1
Usnesení č. 9-4/2/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 201/1 a 1923/9 o výměře 48 m2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan (za Hornickým domem) pro výstavbu garáže. Bc. Nedvěd doporučil zvážit
vybudování garáží městem a odprodej zájemcům – záměr možné řadové výstavby garáží by se netýkal
uvedených pozemků.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- záměr prodeje pozemku parc. č. 201/1 a 1923/9 o výměře 48 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (za
Hornickým domem) pro výstavbu garáže
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-5/2/2018/ZM bylo schváleno
ZM vzalo na vědomí odpověď KÚ Jihomoravského kraje, týkající se stížnosti Mgr. E. Š. na postup
města ve věci umístění kontejnerů na odpad u štítové zdi jejího RD ve Zbýšově na Poustkách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- odpověď KÚ Jihomoravského kraje, týkající se stížnosti Mgr. E. Š. na postup města ve
věci umístění kontejnerů na odpad u štítové zdi jejího RD ve Zbýšově na Poustkách
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-6/2/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemku
parc. č. 1916 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – přípojky plynu, vodovodu a kanalizace pro novostavbu ve
čtvrti Anenské – délka plynové přípojky cca 50 bm, jednorázová cena 5 000 Kč, délka vodovodní

přípojky 3,2 bm, jednorázová úplata 2 000 Kč, délka kanalizační přípojky 4 bm, jednorázová úplata
2 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemku parc. č. 1916 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan – přípojky plynu, vodovodu a kanalizace pro novostavbu ve čtvrti Anenské –
délka plynové přípojky cca 50 bm, jednorázová cena 5 000 Kč, délka vodovodní přípojky 3,2 bm,
jednorázová úplata 2 000 Kč, délka kanalizační přípojky 4 bm, jednorázová úplata 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-7/2/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro připojení
RD manž. H. – uložení vodovodního porubí v délce 6 bm – cena 2 000 Kč, připojení na kanalizaci
v délce 3 bm, jednorázová úplata 2 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro připojení RD manž. H. –
uložení vodovodního porubí v délce 6 bm – cena 2 000 Kč, připojení na kanalizaci v délce 3 bm,
jednorázová úplata 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-8/2/2018/ZM bylo schváleno
10. Informace o plnění Veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi městem Rosicemi a městem
Zbýšovem o výkonu úkolů obecní policie, za rok 2017
Pozvání na zasedání zastupitelstva města přijal velitel Městské policie Rosice Ing. Petr Hub. Ocenil
funkční spolupráci s vedením města Zbýšova. Za dobu, kdy MěP ve Zbýšově působí, navázala
kontakty, získala přehled o místních problémech, využívá záznamy z pěti funkčních kamer místního
systému a spolupracuje s Policií ČR. Pravidelnou službu zajišťuje na přechodech v ranních hodinách,
kdy nastupují děti do školy, v sezóně řeší kolem koupaliště problémy s parkováním, specifickou
problematiku představuje odchyt psů – zatím se je vždy podařilo vrátit majitelům. Policie působí
v plném plánovaném stavu 11 osob a zajišťuje služby pro 17 obcí regionu. Přednost mají obce, které
hradí činnost MěP paušálně, pro ostatní funguje MěP na zavolání. Do Zbýšova zajíždí městská policie
čtyřikrát až pětkrát denně. V řešení je problematika měření rychlosti v obci, které musí být prováděno
se souhlasem P ČR. Městská policie má sídlo vedle hotelu Crystal, kontaktní telefon je 733 733 156.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění Veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi městem Rosicemi a městem
Zbýšovem o výkonu úkolů obecní policie, za rok 2017
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 10/2/2018/ZM bylo schváleno
11. Různé
ZM schválilo Smlouvu o výpůjčce movité věci, uzavřenou mezi Mikroregionem Kahan dso, se sídlem
Hutní osada 14, Zastávka, IČO 71214038 – předmětem výpůjčky jsou kompostéry pro občany MK
v rámci Operačního programu ŽP – pro MK celkem 396 kusů několika typů, z toho pro Zbýšov 100
kusů vel. 1380 l, smlouva o výpůjčce se sjednává na 5 let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- Smlouvu o výpůjčce movité věci, uzavřenou mezi Mikroregionem Kahan dso, se sídlem Hutní
osada 14, Zastávka, IČO 71214038 – předmětem výpůjčky jsou kompostéry pro občany MK v rámci
Operačního programu ŽP – pro MK celkem 396 kusů několika typů, z toho pro Zbýšov 100 kusů
vel. 1380 l, smlouva o výpůjčce se sjednává na 5 let

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 11-1/2/2018/ZM bylo schváleno
Starosta informoval o jednání dozorčí rady společnosti KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka dne 12. 4.
2018. Členové DR byli informováni o vývoji hospodářského výsledku společnosti od založení v roce
2008 do roku 2017, který skončil ziskem po zdanění ve výši 987 249,30 Kč. Členové DR vzali na
vědomí informaci o auditu společnosti k 31.12.2017 a o činnosti společnosti v roce 2017. Jednání VH
společnosti se uskuteční 14. 6. 2018 v Rapoticích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o výsledku jednání Dozorčí rady společnosti KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka
dne 12. 4.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11-2/2/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo návrh Okresního soudu Brno-venkov a zvolilo přísedícím Okresního soudu Brnovenkov na funkční období let 2018 až 2022 Ing. J. K., bytem Zbýšov.
ZM vzalo na vědomí písemnou informaci OkS o ukončení funkčního období přísedících Okresního
soudu Brno-venkov paní H. J. a paní E. F.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a zvolilo
- na základě návrhu Okresního soudu Brno-venkov přísedícím Okresního soudu Brno-venkov
na funkční období let 2018 až 2022 Ing. J. K., bytem Zbýšov
vzalo na vědomí
- ukončení funkčního období přísedících Okresního soudu Brno-venkov paní H. J.
a paní E. F.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11-3/2/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo na základě žádosti sociálního odboru MěÚ Rosice a v souladu s
ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, systém spolu financování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice, který se zakládá
na aktuálně platných Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a Dodatku č. 1
k Pravidlům řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
Příslib spolufinancování pro rok 2019 se týká těchto poskytovatelů sociálních služeb v rozsahu
uvedených úvazků přímé péče:
Penzion pro důchodce Rosice, pečovatelská služba, pro úvazek v přímé péči 0,05;
Dotyk II, o.p.s., služba sociální rehabilitace, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,15;
Slezská diakonie, služba rané péče, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,04
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
po projednání a v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, systém spolu financování sociálních služeb pro správní obvod
ORP Rosice, který se zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o stanovení a přiznání
finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních
služeb a Dodatku č. 1 k Pravidlům řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Příslib spolufinancování pro
rok 2019 se týká těchto poskytovatelů sociálních služeb v rozsahu uvedených úvazků přímé péče:
Penzion pro důchodce Rosice, pečovatelská služba, pro úvazek v přímé péči 0,05;
Dotyk II, o.p.s., služba sociální rehabilitace, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,15;

Slezská diakonie, služba rané péče, pro úvazek v přímé péči ve výši 0,04
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Protokol finančního výboru o kontrole hospodaření
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11-4/2/2018/ZM bylo schváleno
Vedení Mateřské školy Zbýšov informovalo písemně zřizovatele o úpravě provozu MŠ v souvislosti se
státními svátky začátkem května a o termínu konání zápisu dětí do předškolního zařízení, který se
koná dne 15. 5.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedení MŠ Zbýšov o úpravě provozu MŠ v souvislosti se státními svátky začátkem
května
- termín zápisu dětí do mateřské školy, stanovený ředitelstvím MŠ na 15. května
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11-5/2/2018/ZM bylo schváleno
Vedoucí MKC paní Martina Švancarové pozvala přítomné na nejbližší připravované akce města
30. 4. – pálení čarodějnic společně s SDH
7. 6. olympiáda ZŠ
9. 6. Dětský den na koupališti
8. 5. Baby pochod s opékáním špekáčků na cihelně, 100 permoníků – Pochod VS RO – Zbýšov
Dlouhodobě je plánován a připravován Zbýšovský běh v barvách v délce 4 km a to v termínu 8. září.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci vedoucí MKC Zbýšov M. Švancarové o připravovaných akcích
30. 4. – pálení čarodějnic společně s SDH
8. 5. Baby pochod s opékáním špekáčků na cihelně, 100 permoníků – Pochod VS RO – Zbýšov
7. 6. olympiáda ZŠ
9. 6. Dětský den na koupališti
Dlouhodobě je plánován a připravován Zbýšovský běh v barvách v délce 4 km a to 8. září
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11-6/2/2018/ZM bylo schváleno
Bc. Josef Nedvěd poděkoval četě VPP a firmě M. Soukupa za úklid po zimě a požádal o nátěr stojanů
na vodu na hřbitově.
Četa VPP sváží odpady připravené občany k odvozu v pondělí a v pátek. Občané budou v Ozvěně
vyzváni, aby mimo tyto dny na veřejné plochy bioodpad neodkládali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- poděkování Bc. Josefa Nedvěda četě VPP a firmě M. Soukupa za úklid po zimě a jeho požadavek,
týkající se nátěru stojanů na vodu na hřbitově
- informaci starosty o svážení odpadu četou VPP v pondělí a v pátek; občané budou v Ozvěně
vyzváni, aby mimo tyto dny na veřejné plochy bioodpad neodkládali
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 11-7/2/2018/ZM bylo schváleno
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ZM Zbýšova ve 20 hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 02.05.2018
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

Ověřovatelé: Mgr. Martin Leikep
Bc. Josef Nedvěd

Vratislav Široký
starosta

