Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova

Zápis
o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 25.06.2018 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 3. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 14.06.2018.
Jednání bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Martin Všetečka a Daniel Morávek,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 2/2018 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 3 /201
/20188 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova
Martina Všetečku
a Daniela Morávka
Morávka,, zap
zapisovatelkou
isovatelkou tajemnici MěÚ (1
(155 – 0 – 0)
Usnesení č. 1/3/2018/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 15, 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 po doplnění bodu Schválení žádosti o
dotaci na akci Zbýšov – rozšíření kapacity MŠ na návrh starosty.
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 23.04.2018
4. Informace o jednání RM dne 21.05. a 11.06.2018
5. Hospodaření města za leden až květen 2018, stavy účtů k 31. 5. 2018,
projednání RO č. 2/2018
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Výběr dodavatele investiční akce Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, Školní ulice
8. Schválení žádosti o dotaci na akci Zbýšov – rozšíření kapacity MŠ
9. Hospodaření s majetkem města
10. Schválení záměru prodeje požárního vozidla CAS 32 T 815
11. Příprava voleb do zastupitelstva města – informace, stanovení počtu členů ZO
12. Různé, závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 3 . zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 23.04.2018
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Zbýšova byly uzavřeny smlouvy s vybranými dodavateli
VZMR

Zbýšov – čtvrť Padělky, Rekonstrukce kanalizace, úsek P2, s firmou Miloš Ryšavý, s. r. o., cena prací
3 038 723 Kč bez DPH
Zbýšov, Jiráskova – rozšíření parkoviště a komunikace, s firmou Miloš Soukup s. r. o., cena prací
2 677 049,60 Kč bez DPH
Zbýšov, Základní škola Komenského, kompletní rekonstrukce a modernizace teplovodní kotelny – s
firmou Thermona, s. r. o. Zastávka, cena dodávky 1 066 530 Kč bez DPH
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Zbýšova byly uzavřeny 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
- smlouva 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
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro připojení RD manž. H. –
uložení vodovodního potrubí a připojení na kanalizaci
Schválený záměr prodeje pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č.
1598/132 o výměře 19 m2 a 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 garáží byl zveřejněn na úředních deskách
města od 21. 5. do 11. 6.
Městský úřad Rosice byl písemně informován o usnesení Zastupitelstva města Zbýšova
č. 11-4/2/2018/ZM, kterým schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, systém spolufinancování sociálních služeb pro
správní obvod ORP Rosice pro rok 2019.
Návrh uusnesení:
snesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 2 . zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 3/3/2018/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 21.05. a 11.06.2018
Rada města Zbýšova dne 21. 5.
vzala na vědomí
- program 5. schůze Rady města Zbýšova
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly ze 4. schůze Rady města Zbýšova 09.04.2018
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden až duben 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města k 30.04.2018, který činil 28 672 969,03 Kč
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích pro
rok
2018
- termíny jednání a složení komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise pro výběrové řízení
VZMR Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, Školní ulice
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních bytů
k 30. 4. 2018
- doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
- informaci starosty o finančním vyrovnání mezi městem a bývalou nájemnicí bytu na Jiráskově
ul. 515 za jí pořízené vybavení bytu
- informaci starosty o požadavcích nájemníků na opravy obecních bytů
- žádosti o koupi parcel pro stavbu rodinného domu, které podaly paní D. F., Zbýšov, paní M. P.,
Zbýšov, paní J. P., Zbýšov
rozhodla
- o změně užívání obecních bytů v nájemním domě na Majrově 636 a na ul. J. A. Komenského 413
- o prodloužení lhůty pro snížení nájemného za užívání komerčních prostor v kině Horník Ing.
T. Ludvou na 17 000 Kč/měsíčně do 31.12.2018
schválila
- záměr pronájmu části pozemku parc. č. 306/6 (zahrada na Školní ulici) v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře 60 m2
projednala a schválila
- záměr pronájmu pozemku parc. č. 1573/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 40 m2 (oplocená

- záměr pronájmu pozemku parc. č. 1573/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 40 m2 (oplocená
část přídomního pozemku na Dolní kolonii)
projednala a zamítla
- záměr pronájmu části obecního pozemku parc. č. 1573/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan mimo
zahrádku (nezpevněná plocha o výměře 30 m2) z důvodu kolize s veřejným zájmem (umístění
vodoměrné šachtice, vedení NN)
schválila
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí dotace na základě smlouvy
Oddílu aerobiku M. Hortové 20 000 Kč na nákup tělocvičného nářadí pro tréninky
4 000 Kč na Zbýšovskou tenisovou ligu
3 000 Kč na 2. ročník Memoriálu J. Štilárka v kopané
Pobočnému spolku zdravotně postižených Brněnska – Zbýšov částku 10 000 Kč jako příspěvek
na dopravu na rekondiční pobyt
3 500 Kč na provoz Linky bezpečí v roce 2018
vzala na vědomí
- poděkování Gymnazijní společnosti Zastávka za příspěvek pro letošní rok
- požadavek vedení MŠ, p. o., na navýšení prostředků na provoz předškolního zařízení, který
bude řešen až po vyčerpání pro letošní rok rozpočtem přidělených financí
- Oznámení o provedené inspekční činnosti v MŠ
- termíny jízd na trati Muzea průmyslových železnic a RÚŽ
- termín návštěvy vedení Jihomoravského kraje v regionu a prohlídky železniční expozice
na Sičce dne 29. 5.
- termín konání Nohejbalového turnaje trojic o pohár starosty města dne 16. 6. na Sokolském
hřišti
- informaci delegace Sboru dobrovolných hasičů Zbýšov o situaci v místní jednotce, aktivitách
Spolku Rebelové 2017 na sociálních sítích a probíhající inventarizaci majetku SDH
doporučila
- na základě informací členů SDH další postup řešení problémů
rozhodla
- o poskytnutí jednorázové finanční výpomoci ve výši 10 000 Kč K. S. a R. K., Zbýšov,
ze závažných rodinných důvodů
vzala na vědomí
- informaci starosty o uzavření smlouvy na likvidaci plastového odpadu ve spalovně za cenu
400 Kč/1 tunu
- vyúčtování jízd za měsíc duben, předložené panem Kamenickým, zajišťujícím pro město
službu SENIORTAXI
Rada města Zbýšova dne 11. 6.
schválila
- program 6. schůze Rady města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 5. schůze Rady města Zbýšova 21.05.2018
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden až květen 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města k 31.05.2018, který činil 29 289 620,67 Kč
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích
pro rok 2018
schválila
- uzavření smlouvy o dílo s firmou Miloš Soukup s. r. o., Zbýšov, na rozšíření kapacity parkovišť
ve čtvrti P. Bezruče a to formou obnovy 11 stávajících parkovacích míst a zřízení 17 nových
stání pro vozidla – cena prací po slevě poskytnuté dodavatelem činí cca 839 tis. Kč
doporučuje ZM
- ke schválení zadání zpracování nového územního plánu obce z důvodu zastaralosti jeho platné
verze
vzala na vědomí
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních

- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31. 5. 2018
- doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání
rozhodla
- o změně užívání obecních bytů v nájemním domě na Majrově 636
- o pronájmu parc. č. 1458/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 1085 m2 (pozemek na Láně),
p. M. S., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m2/rok
- o uzavření smlouvy na pronájem části parc. č. 279 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 30 m2
(pozemek na Školní ul. ke zřízení dětského hřiště), s panem R. T., Zbýšov; cena pronájmu
5 Kč/m2/rok, pozemek nebude oplocen
schválila
- záměr pronájmu části pozemku parc. č. 518 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře cca 50 m2
(zahrádka u bytového domu č. p. 460 ve čtvrti Padělky)
- záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1062/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 48 m2
- v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmo b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení pro Mateřskou školu Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkovou
organizaci, Zbýšov, Školní 412, která se týká
- změny nejvyššího povoleného počtu žáků mateřské školy ze 118 na 102
- souhlasu s umístěním 16 dětí v jednom oddělení v místě výkonu činnosti na adrese
Zbýšov, Masarykova 188 a 86 dětí ve čtyřech odděleních v místě výkonu činnosti na adrese
Zbýšov, Školní 412, s účinností od 1. 9. 2018
- podání žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, zřizovatelem
vzala na vědomí
- informaci vedení MŠ Zbýšov o výsledku zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok
2018-2019
- udělení souhlasu KÚ Jihomoravského kraje ke zřízení přípravné třídy Základní školy Zbýšov,
p. o., s pracovištěm na Masarykově ul. 188
schválila
- v souladu s dotačním programem města poskytnutí dotace na základě smlouvy
Mysliveckému sdružení Háje Zbýšov ve výši 20 000 Kč
- poskytnutí daru Hudební skupině Regon (p. Pavel Štěpánek) ve výši 10 000 Kč na výdaje akcí
pořádaných u příležitosti výročí založení kapely (koncerty, vydání CD)
- program 3. zasedání ZM dne 25.06.2018
vzala na vědomí
- vyúčtování jízd za měsíc květen, předložené panem Kamenickým, zajišťujícím pro město
službu SENIORTAXI
- Obecnou informaci ke zpracování osobních údajů města Zbýšova a kontaktní adresu
pověřence pro ochranu osobních údajů JUDr. Ivo Šauera – informace jsou určeny pro
zveřejnění na webu města
projednala a schválila
- Vnitřní směrnici města Zbýšova o ochraně a zpracování osobních údajů, která se vydává za
účelem naplnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES
rozhodla
- o úhradě spoluúčasti ve výši 10 % pojistného plnění na škodě způsobené pádem stromu poblíž
parkoviště u Šikotexu vlivem poryvů větru na zaparkovanou novou dodávku
vzala na vědomí
- informaci starosty a tajemnice MěÚ o přípravě komunálních voleb, které se budou konat ve
dnech 5. a 6. 10. 2018; MěÚ Zbýšov je registračním úřadem, kandidátní listiny bude přijímat
do 31. července
doporučila
- s ohledem na očekávaný počet volebních subjektů ve Zbýšově (zřejmě minim. 8), ke schválení
v zastupitelstvu zvýšení počtu členů ZM, který má být volen, ze stávajících 15 na 17 (§ 68

zákona o obcích); počet členů RM se nemění
- po projednání požadavků na pronájem garáží, příp. odkoupení pozemků pro výstavbu garáží,
čtyři možná místa pro stavbu rozšířením počtu stávajících garáží, po úpravách plochy za
Hornickým domem se nabízí možnost realizace další 11 řadových garáží, které by měly mít
jednotný vzhled
schválila
- rozšířený počet jednání orgánů města – RM bude navíc v termínu 17. 9., zasedání ZM se bude
konat ještě 1. 10.
vzala na vědomí
- informaci o objednání dotisku 600 kusů knihy Zbýšov – kapitoly z minulosti autorky paní
Jarmily Plchové, tisk zajistí Gloria Rosice
- informaci starosty o zakoupení komunální techniky s dotací JEDu Dukovany ve výši 72 tis. Kč
se spoluúčastí města ve výši min. 25 % - minitraktoru pro údržbu areálu koupaliště
a pojízdné sekačky pro četu VPP
- informaci starosty o aktivitách DSO Mikroregion Kahan – VH svazku se konala 7. 6.,
20. 6. se na hřišti Čechie na Zastávce uskuteční fotbalové utkání FC Zbrojovka Brno – ŠK Slovan
Bratislava v rámci akcí k 100. výročí samostatnosti Čechů a Slováků
- písemný přehled o prodeji palivového dřeva občanům v roce 2017
- informaci ÚP o nezaměstnanosti ve Zbýšově za měsíc květen – z 2 423 obyvatel ve věku
od 15 do 64 let bylo 76 dosažitelných uchazečů, což je 3,1 %, počet volných míst ve Zbýšově
ke stejnému termínu byl 12
- ocenění firmy EKO-KOM, a. s. za rozvoj a provoz systému tříděného odběru a recyklaci
využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, kterými město přispělo ke
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy
rozhodla
- o odprodeji nepojízdného traktoru (rok pořízení 2004) a plechové garáže za cenu 40 tis. Kč
panu M. T., Zbýšov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o výsledcích jednání RM dne 21
21.0
.055. a 11
11..0 6 . 2018
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/3/2018/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až květen 2018, stav účtů k 31. 5. 2018
Ke dni 31. 5. 2018 byl na účtech města zůstatek financí ve výši 29 289 620,67 Kč. Příjmy
předpokládané v rozpočtu města na rok 2018 ve výši 64 110 000 Kč, jsou za leden až květen 2018
naplněny na 57,6 % (36 958 mil. Kč), plánované výdaje 80 360 tis. Kč jsou čerpány na 33,7 % (27
043 tis. Kč). Přebytek hospodaření dosáhl za pět měsíců roku výše 9 915 tis. Kč.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na základě požadavku FO města rozpočtové opatření
č. 2/ 2018:
Příjmy (Kč)
0000 4116 - dotace MŠMT na MŠ Zbýšov
0000 1334 - odvody za odnětí půdy
3639
- prodej pozemku a materiálu
6171
- dar Energoregionu 2020
Celkem

174 400
14 000
120 000
72 000
380 400

Výdaje (Kč)
2212 - silnice
3111 - MŠ (mzdy+dotace MŠMT 270+174,4)
3613 - nebytové hospodářství – ZUŠ
3631 - veřejné osvětlení
3745 - zahradní technika
6409 - dotace neziskovým organizacím
Celkem

5 000 000
444 400
250 000
1 000 000
115 000
100 000
6 909 400

8115 Financování

6 735 000

8124 splátka úvěru

206 000

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden až květen 2018 a
o stavu
finančních prostředků na účtech města k 31.0
31.055.2
.2018,
018, který činil 29 289 620,67 Kč
projednalo a schválilo
- rozpočtové opatření č. 2/2018
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/3/2018/ZM bylo schváleno
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Firma Jiří Kliner, Zbýšov, dokončila opravu a zateplení fasády budovy radnice. Vodorovným
značením bylo vyřešeno parkování vozidel u štítové zdi MěÚ. Práce budou pokračovat úpravou
zpevněné plochy a prostranství před radnicí.
Termín úpravy fasády objektu zdravotního střediska negativně ovlivnilo hnízdění rorýsů na budově,
které zamezilo zahájení prací. Stavba musela být přerušena po odmontování agregátů klimatizace na
pokyn OŽP MěÚ Rosice. Časový prostor, který vznikl firmě J. Kliner, Zbýšov, byl využit k zateplení a
úpravě fasády budovy Na Láně 53.
Firma DUR plus Zastávka pokračuje v rekonstrukci a rozšíření VO ve čtvrti Padělky a ve čtvrti Sička.
Firma Miloš Soukup, Zbýšov upravila parkoviště na Majrově, rozšířila komunikaci na Jiráskově ulici
a na základě množících se požadavků občanů, bydlících ve čtvrti P. Bezruče, sjednotila a zkvalitnila
vzhled a povrch parkovišť v této lokalitě. Cena prací činí cca 839 tis. Kč, uzavření smlouvy o dílo
s firmou M. Soukup na uvedené práce schválila rada města.
Administrativně jsou připraveny akce na komunikaci III. tř. – záliv pro autobusovou zastávku ve čtvrti
Sička a Anenská.
Termínově jsou opožděny práce na opravě chodníku na Oslavanské a Masarykově ulici a rekonstrukce
obřadní smuteční síně.
Připravuje se studie sportovní haly včetně zázemí a 38 míst pro parkování vozidel návštěvníků. Objekt
bude mít půdorysné rozměry 40 x 20 m, bude propojen krytou spojovací chodbou s objektem ZŠ a
bude určen zejména pro kolektivní míčové hry. Předpokládaná cena stavby činí cca 35 mil. Kč. Po
jejím dokončení bude rekonstruována školní tělocvična na ul. J. A. Komenského. Již nyní, ve fázi
projektové přípravy, vyvolává akce diskuse občanů zejména na téma potřebnosti její realizace a obavy
ze zhuštění zástavby v lokalitě školních budov, z nedostatečných prostor pro parkování a úbytku
zeleně (názor veřejnosti tlumočil m. j. D. Morávek). Z diskuse členů ZM k tomuto tématu vyplynula
nutnost informovat veřejnost o záměru města ve všech souvislostech – např. i o tom, že v případě, že
investice nebude realizována, bude město nuceno vrátit Pozemkovému úřadu parcelu, kterou k tomuto
účelu bezúplatně získalo. Možností, jak zapojit veřejnost do řešení problematiky, by byla i
dotazníková akce, příp. referendum.
Mgr. Kotačka uvedl, že přes pokles zájmu o sport je tělocvična ZŠ plně využitá a vyžaduje nezbytně
rekonstrukci.
Pro Mgr. Leikepa se nabízí řešení ve formě pronájmu krytých sportovišť v okolí.
M. Všetečka si od realizace haly pro sport slibuje modernější vybavení a bezpečnější podmínky
provozu.
M. Švancarová uvedla, že obavy veřejnosti pramení z nedostatku informací. Část občanů odmítá
budování nového sportoviště i z titulu investování značných prostředků města za situace, kdy ve městě
citelně prořídla obchodní síť (její obnova je však záležitostí soukromých investorů, město má v tomto
ohledu omezené možnosti).
Prvky dětského hřiště u základní školy vyžadují kvůli zachování jejich bezpečnosti opravu.
Připravují se akce Rozšíření MKC na Jiráskově ulici a Vybudování rybníka – situování plochy rybníka
o 200 m níže po proudu potoka oproti původnímu záměru stavbu výrazně zlevní a zvětší užitnou
plochu vodního díla. Počítá se s možností využití dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
v zalo na vědomí
- informaci starosty o stavu přípravy a realizace investičních akcích města ve 3 .
čtvrtletí 2018
doporučilo
- informovat občany o záměru vybudování sportovní haly v prostoru školní zahrady
na ul. J. A.

na ul. J. A.
Komenského, příp. vyvolat veřejnou diskusi k této investici např. i formou
dotazníku či místního
referenda
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6-1/3/2018/ZM bylo schváleno
Město Zbýšov zadá ve spolupráci s MěÚ Rosice zpracování nového územního plánu Zbýšova, po
vyhodnocení stávajícího ÚP bylo konstatováno, že je zastaralý a městu bylo doporučeno pořízení
nového. Zpracovatelem bude atelier KOBEN Ostrava, doporučený po dobrých zkušenostech SO MěÚ
Rosice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o zadání zpracování nového územního plánu Zbýšova atelier
atelieruu KOBEN Ostrava
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6-2/3/2018/ZM bylo schváleno
Bylo vypsáno výběrové řízení na VZMR – povrchy vozovek a parkoviště ve čtvrti Padělky – úpravy
po rekonstrukci kanalizace. V lokalitě o 32 bytech vznikne 34 parkovacích míst, majitelé rodinných
domků budou parkovat vozidla ve vjezdech. S průběhem výběrového řízení seznámil přítomné Ing. J.
Dobšík.
AKCE ZBÝŠOV, PADĚLKY, P2 – oprava komunikace a parkoviště
Zahájení soutěže: 11. 6. 2018
Termín pro příjem nabídek: 22. 6. 2018
Předpokládaná hodnota VZ: 3 352 750,- Kč bez DPH
Oslovení dodavatelé: MILOŠ SOUKUP s. r .o.
 MILOŠ RYŠAVÝ, stavební a obchodní firma, s. r. o.
 MIKO NESLOVICE
 DUŠAN HORT
 M-SILNICE a.s.
Předložené nabídky:
 SOUKUP MILOŠ s. r. o.
3 447 048,57,- Kč bez DPH
 MILOŠ RYŠAVÝ, stavební a obchodní firma, s. r. o.
omluven
 MIKO NESLOVICE
3 610 298,29,- Kč bez
DPH
 DUŠAN HORT
3 561 372,27,- Kč bez DPH
 M-SILNICE a.s.
omluven
Vybraný dodavatel:
SOUKUP MILOŠ s. r. o.
3 447 048,57,- Kč bez DPH
4 170 928,77,- Kč vč. DPH
Zastupitelstvo města Zbýšova rozhodlo o dodavateli VZMR Zbýšov, Padělky, P2 – oprava
komunikace a parkoviště, kterým bude firma M. Soukup, s. r. o. Zbýšov; hodnoticím kritériem je
nejnižší nabídková cena 3 447 048,57,- Kč + DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o dodavateli VZMR Zbýšov, Padělky, P2 – oprava komunikace a parkoviště, kterou
bude
realizovat firma M. Soukup, s. r. o. Zbýšov v hodnotě 3 447 048,57,- Kč + DPH
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6-3/3/2018/ZM bylo schváleno
7. Výběr dodavatele investiční akce Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, Školní ulice
Výběrové řízení akce Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, Školní ulice, ve kterém město zastupuje na
základě smlouvy firma VRV, a. s., pobočka Brno, bylo zahájeno 28. 5., termín předání nabídek byl
stanoven na 12. 6. Komise pro otevírání obálek, která zasedala v sídle VRV v Brně, byla složena ze
starosty a zástupců VRV. Hodnoticí komisi tvořili zástupci města, MěÚ a VRV – Vratislav Široký, Ing.
arch. Hladík, Ing. Jakub Dobšík, Ing. Vladimír Ryška + jeden člen z firmy VRV, a. s.

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 18/007 Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, Školní ulice

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 18/007 Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, Školní ulice
Předpokládaná hodnota VZ: 14 786 680,- Kč bez DPH
Oslovení dodavatelé:
 otevřené řízení


Předložené nabídky:
MILOŠ RYŠAVÝ, stavební a obchodní firma, s.r.o.
ATLANTA a.s. , stavební a obchodní společnost

15 223 056,55 Kč bez DPH
15 949 842,69 Kč bez DPH


Vybraný dodavatel:
MILOŠ RYŠAVÝ, stavební a obchodní firma, s.r.o.



15 223 056,55 Kč bez DPH
18 419 898,43 Kč vč. DPH
 Bez finanční rezervy projektu ve výši 500 000,- Kč

V diskusi k výběrovému řízení a postupu přípravy zakázky zdůvodňoval starosta a Ing. Dobšík
kritické připomínky k bohužel nevyhnutelné likvidaci většího množství vzrostlé a zdravé zeleně, která
pobouřila veřejnost. K dotazům Bc. Nedvěda a I. Izsófa, které se týkaly značných nákladů na realizaci
díla, Ing. Dobšík uvedl, že půdorysné rozměry přístavby jsou větší než rozměry stávajícího objektu a
vybavení musí splňovat náročné normy a hygienické požadavky. Rezerva ve výši 0,5 mil. Kč by měla
v případě využití dotace pokrýt možné změny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o dodavateli VZMR Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, Školní ulice
ulice,, stavební a
obchodní firmě
MILOŠ RYŠAVÝ, s. r. o., z důvodu nejnižší podané cenové nabídky – cena zakázky
činí
15 223 056,55 Kč bez DPH bez finanční rezervy projektu ve výši 500 000,- Kč pro
případ využití
dotace
s chvál
chválilo
ilo
- podpis smlouvy o dílo po splnění všech zákonných požadavků plynoucích z veřejné
zakázky
a po uplynutí lhůty pro odvolání
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7/3/2018/ZM bylo schváleno
8. Schválení žádosti o dotaci na akci Zbýšov – rozšíření kapacity MŠ
Tento bod programu souvisí s ukončeným výběrovým řízením na dodavatele VZMR č. 18/007
Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, Školní ulice. ZM rozhodlo, že město bude usilovat o získání dotace na
uvedenou investiční akci buď z prostředků EU nebo z výzev MŠMT
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o zpracování a podání žádosti o dotaci na akci Rozšíření kapacity MŠ Zbýšov,
Školní ulice
ulice,,
z aktuálně dosažitelných zdrojů
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/3/2018/ZM bylo schváleno
RYŠAVÝ stavební a obchodní firma, s.
3.038.723,- Kč bez DPH
9. Hospodaření s majetkem města
ZM projednalo a schválilo na svém 2. zasedání záměr prodeje pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky,
k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1598/132 o výměře 19 m2, který byl zveřejněn od 21. 5. do 11. 6.
ZM rozhodlo o prodeji pozemku zastavěného garáží manž. Š., Zbýšov, za cenu 300 Kč/m2
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- smlouvu na prodej obecního pozemku pod garáží ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u
Oslavan, parc. č. 1598/132 o výměře 19 m 22s manž. ŠŠ.., Zbýšov, za cenu 300 Kč/m 22
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-1/3/2018/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., zájemci o koupi chtějí
znát předběžně cenu, podle které se budou rozhodovat. Bc. Josef Nedvěd doporučil s ohledem na

znát předběžně cenu, podle které se budou rozhodovat. Bc. Josef Nedvěd doporučil s ohledem na
výměru dotčeného pozemku zadat zpracování odborného znaleckého posudku – návrh byl
jednomyslně schválen.
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- zadat 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
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-2/3/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo záměr prodeje parc. č. 201/1 a 1923/9, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 75 m2 –
pozemky za Hornickým domem, vhodné pro stavbu garáží, o které je ze strany občanů zájem, celkem
se jedná o pozemky pro pět garáží. Záměr prodeje pozemku parc. č. 201/1 a 1923/9 o výměře 48 m2
v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro výstavbu garáží byl schválen 2. ZM a zveřejněn na úředních deskách
města od 21. 5. do 11. 6.
Další lokalita pro výstavbu zhruba osmi garáží za Hornickým domem vznikla v trase zrušeného
teplovodu, kde by měla realizace proběhnout jednotně a společně.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 201/1 a 1923/9 o výměře 75 m 22 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan (za Hornickým domem) pro výstavbu garáží
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-3/3/2018/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města projednalo 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. ZM záměr prodeje jednomyslně
schválilo.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 753/1 o výměře 55 m 22 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan (ve čtvrti
Sička) k využití na užitkovou zahradu
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-4/3/2018/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města projednalo 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. ZM záměr prodeje jednomyslně schválilo.
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 786/1 o výměře 50 m 22 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan (ve čtvrti
Sička)k využití na zahrádku
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-5/3/2018/ZM bylo schváleno
Ing. Dobšík přiblížil na mapě KN se zakreslenými inženýrskými sítěmi města situaci, která vznikla
v minulosti na Malém díle chybným zaměřením hranic parcel, které byly následně využity a upraveny
na přístupové komunikace. Vedení města dlouhodobě jedná s dotčenými majiteli soukromých
pozemků p. P. Ž., M. N. a V. P. a snaží se dospět k dohodě o narovnání vlastnických vztahů. Řešením
je odkoupení soukromých parcel a prodej obecních pozemků – ZM projednalo a schválilo záměr
prodeje pozemků parc. č. 962/27 a 965/4 (pro vyrovnání s p. P. Ž.), ZM projednalo a schválilo záměr
prodeje pozemků parc. č. 965/1, 850/3 a 850/5 včetně závazku věcného břemene umístění komunikace
(kompenzace za zabrané pozemky rodiny N.).
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
za účelem narovnání vlastnických vztahů mezi městem a soukromými majiteli
pozemků, zčásti využívaných na Malém díle pro přístupovou komunikaci
- záměr prodeje pozemku parc. č. parc. č. 962/27 a 965/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
- záměr prodeje pozemků parc. č. 965/1, 850/3 a 850/5 včetně závazku věcného
břemene umístění
komunikace
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-6/3/2018/ZM bylo schváleno

Usnesení č. 9-6/3/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemku
parc. č. 1511/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro E.ON ČR– přípojka NN pro garáž pana M. S. v délce 7
bm, jednorázová cena 2 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR na
pozemku parc. č.
1 511/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan – přípojk
přípojkaa NN pro garáž – délka přípojky 7 bm,
jednorázová
úplata 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-7/3/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro E.ON
ČR pro připojení RD v ul. B. Němcové č. p. 48 – uložení kabelu NN v délce 6 bm na pozemku parc. č.
1547/1 – 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 č.
p. 48 –
uložení kabelu NN pro E.ON ČR v délce 6 bm – jed
jednorázová
norázová úplata 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-8/3/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro připojení
RD v ul. B. Němcové č. p. 295 – uložení přípojky plynu v délce 4 bm na pozemku parc. č. 1547/1 –
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 č.
p. 295 –
uložení přípojky plynu v délce 4 bm na pozemek parc. č. 1547/1 – jed
jednorázová
norázová
úplata 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-9/3/2018/ZM bylo schváleno
Dne 9. 5. 2016 byla schválena zastupitelstvem města Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni
pro 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, čísla parcel byla upřesněna takto: 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 činí 32 740 Kč + DPH schválena jednomyslně, stavba byla provedena, ZM schválilo
smlouvu o zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu 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
1929/19,
j ednorázová
úhrada za věcné břemeno 32 740 Kč + DPH - smlouva byla schválena jednomyslně
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-10/3/2018/ZM bylo schváleno
Přípravy zateplení a opravy fasády radnice vyvolaly reakci ČEZ, týkající se umístění sirén – dvě
stávající sirény budou nahrazeny čtyřmi – na MěÚ, u Šikotexu, na Sičce a ve čtvrti Anenské. Nemalé
náklady na pořízení a instalaci hradí ČEZ, který připravil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva věcného břemene pro umístění varovných zařízení na pozemky parc. č. 1915/2, 707/25,

práva věcného břemene 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu 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
1/1;; jjelikož
elikož se jedná o
systém zajištění
bezpečnosti obyvatelstva, je umístění zařízení bezúplatné
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-11/3/2018/ZM bylo schváleno
10. Schválení záměru prodeje požárního vozidla CAS 32 T 815
Pořízením velkokapacitní požární cisterny kategorie CAS 30/9000 pro velkoobjemové hašení s dotací
z IROP dokončila ZJ SDH Zbýšov obnovu svého vozového parku. Prodej vozidla CAS 32 T 815 je
plánován už od loňského roku, podmínky poskytování dotací z uvedeného Integrovaného regionálního
operačního programu umožňují odprodat stávající funkční vozidlo až letos.
Ing. Dobšík po objasnění situace požádal členy ZM o schválení záměru prodeje movitého majetku
města, cena bude stanovena soudním znalcem. Jelikož nejbližší termín konání zasedání ZM je 3. 9.,
delegovalo ZM pravomoc rozhodnout o prodeji vozidla na radu města na základě získaných nabídek,
minimální prodejní cena činí 960 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- záměr prodeje movitého majetku města - hasičského vozidla CAS 32 T 815
delegovalo
- pravomoc rozhodnout o prodeji požárního vozidla konkrétnímu zájemci na základě
získaných
nabídek na radu města
města,, minimální prodejní cena činí 960 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 10/3/2018/ZM bylo schváleno
11. Příprava voleb do zastupitelstva města – informace, stanovení počtu členů ZO
Termín voleb do zastupitelstev obcí byl prezidentem republiky vyhlášen na 5. a 6. října 2018.
MěÚ Zbýšov je registračním úřadem, kandidátní listiny bude přijímat do 31. července. Termín pro
odstranění příp. závad na kandidátních listinách je 13. 8. (na výzvu registračního úřadu). Do 5. 9. mají
volební subjekty možnost delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do OVK (ve Zbýšově jsou tři
volební okrsky). 66 - 60 dnů přede dnem voleb (31. 7. až 6. 8.) - možnost doplňovat další kandidáty
na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách), 48 hodin před
zahájením voleb – možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona o
volbách).
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách"), prováděcím
právním předpisem je vyhláška 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 (dále
jen "vyhláška"). V širším pojetí také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích").
Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách volební stranou mohou být registrované politické strany a
politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení
nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Na kandidátní listině je možno uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do
příslušného zastupitelstva obce (viz ustanovení § 22 odst. 2) Náležitosti kandidátní listiny upravuje
ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) až i) zákona o volbách. Vzor kandidátní listiny stanoví dle ustanovení
§ 74 písm. d) bodu 2 zákona o volbách Ministerstvo vnitra vyhláškou. Vzor kandidátní listiny
naleznete v příloze č. 1 vyhlášky jako vzor č. 6
Kolik členů bude do zastupitelstva obce voleno, stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů
přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích, t. j. do 12. 7.. Tento počet se oznámí na úřední desce
obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení - ustanovení §§ 67, 68 zákona o obcích.
S ohledem na očekávaný zvýšený počet volebních subjektů kandidujících ve volbách do ZO,
doporučila RM zastupitelstvu ke schválení zvýšit počet členů ZM, který má být volen, ze stávajících

doporučila RM zastupitelstvu ke schválení zvýšit počet členů ZM, který má být volen, ze stávajících
15 na 17 (§ 68 zákona o obcích); počet členů RM se nemění. K tomuto návrhu se rozvinula bouřlivá
diskuse a dotazy – Ing. Nekuža, D. Chatrný, I. Izsóf, L. Radilová považují navýšení za zbytečné a
očekávají možné obtíže při komunikaci, projednávání návrhů a hlasování v budoucím ZM, Bc.
Nedvěd projevil s návrhem RM zásadní nespokojenost, jelikož volební strana ANO 2011 má
kandidátní listinu již projednánu a schválenu s 15 osobami, navýšení představuje komplikaci.
Hlasování o protinávrhu – zachování stávajícího počtu 15 členů ZM – pro 5 (Ing. Nekuža, L.
Radilová, I. Izsóf, D. Chatrný, Bc. Nedvěd)
Hlasování o návrhu RM – stanovení počtu členů ZM na 17 – pro 8 členů ZM, hlasování se zdrželi 3
členové ZM (D. Morávek, Mgr. M. Leikep, L. Radilová), proti 4 členové ZM (Bc. Nedvěd, Ing.
Nekuža, I. Izsóf, D. Chatrný)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- s ohledem na oče
očekávaný
kávaný počet volebních subjektů, kandidujících ve volbách do
ZM Zbýšov
Zbýšovaa,
(zřejmě minim. 8), zvýšení počtu členů ZM, který má být volen, ze stávajících 15 na
17 (§ 68
zákona o obcích); počet členů RM se nemění
Výsledek hlasování: pro 8 členů ZM
hlasování se zdrželi 3 členové ZM (D. Morávek, Mgr. M. Leikep,
L. Radilová)
proti 4 členové ZM (Bc. Nedvěd, Ing. Nekuža, I. Izsóf, D. Chatrný)
Usnesení č. 11-1/3/2018/ZM bylo schváleno
Ke kandidátní listině musí být také přiloženo dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona o volbách
vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy
překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal
souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.
Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození. Vzor
prohlášení kandidáta naleznete v příloze č. 1 vyhlášky jako přílohu ke vzoru č. 6.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21
odst. 4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími
kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů voličů na peticích pro nezávislého
kandidáta ve Zbýšově je minimálně 120, pro sdružení nezávislých kandidátů nejméně 266.
U petice není k dispozici žádný vzor (formulář), tak jako např. u kandidátní listiny. Důležité je, aby v
záhlaví petice a na každé její další straně byl uveden název volební strany, název zastupitelstva obce,
do kterého volební strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho
jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro
podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
Za přípravu a průběh voleb zodpovídá na MěÚ Zbýšov tajemnice. Ing. Zahradníčková nabídla
kandidujícím subjektům metodickou pomoc a možnost využít k předvolební agitaci místní sdělovací
prostředky. Termín pro předání materiálů určených pro zveřejnění v Ozvěně č. 3/2018, která bude
vydána před volbami, je 14. 9. Další informace k volbám jsou umístěny na webových stránkách města,
sekce Volby 2018 a Městský úřad – Úřední deska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzal
vzaloo na vědomí
- informaci starosty a tajemnice MěÚ o přípravě komunálních voleb, které se budou
konat ve
dnech 5. a 6. 10. 2018; MěÚ Zbýšov je registračním úřadem, kandidátní listiny
bude přijímat
do 31. července
července,, další termíny jsou stanoveny harmonogramem úkolů a lhůt
- informaci tajemnice o potřebném počtu podpisů voličů na peticích - pro
nezávislého kandidáta
ve Zbýšově je to minimálně 120, pro sdružení nezávislých kandidátů nejméně 266
- nabídku tajemnice na možnost 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.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 11-2/3/2018/ZM bylo schváleno

12. Různé
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozšíření počtu jednání RM o schůzi v termínu 17. 9. a schválilo
s ohledem na vyhlášený termín voleb přesunutí termínu konání zasedání ZM na 1. 10.
Vedoucí MKC pozvala přítomné na nejbližší akce – promítání kina 4. a 5. 7. v zahradě Hornického
domu a Pouťové odpoledne s dechovkou na svátek sv. Cyrila a Metoděje, rovněž v Hornickém domě.
Požádala o prodloužení provozu dětského hřiště v prázdninových měsících do 20 hodin a informovala
o plánovaném večerním koupání ve středu a v pátek z iniciativy p. Vorlové, provozovatelky
občerstvení na koupališti.
Bc. Nedvěd požádal o umístění dvou laviček na trasu cyklostezky k Zakřanům pro odpočinek chodců
a stojanů se sáčky na psí exkrementy na trasu chodníku ke čtvrti Anenské. Rovněž doporučil využít
žulové obrubníky, vytěžené při rekonstrukci povrchů vozovek ve čtvrti Padělky. Ocenil zadání dotisku
knihy paní Jarmily Plchové o Zbýšově a těžbě uhlí.
Starosta informoval o výsledcích jednání VH DSO Kahan dne 7. 6. a seznámil členy ZM se zápisem
z červnové školské rady.
Výnos z dividend akcií města u České spořitelny činí za loňský rok 246 400 Kč
Starosta informoval o výsledku zápisu dětí do mateřské školy, kterého se zúčastnilo 53 dětí, z nichž
nebylo z důvodu nízkého věku přijato 21 dětí.
KÚ JmK vyhověl žádosti města a udělil souhlas ke zřízení přípravné třídy ZŠ Zbýšov na pracovišti
v budově na Masarykově 188.
Mgr. E. Š. požádala město o přemístění kontejnerů na odpad od štítové zdi rodinného domu na
pozemek města v zahradě. Město žádosti vyhoví, což by mělo ukončit dlouhotrvající, pro obě strany
nepříjemnou situaci.
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- přesunutí termínu konání 5. zasedání ZM na 1. 10. 2018
- změnu umístění kontejnerů u rodinného domu na Poustkách
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 12-1/3/2018/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- pozvání vedoucí MKC M. Švancarové na nejbližší akce – promítání kina 4. a 5. 7.
a Pouťové
odpoledne s dechovkou na svátek sv. Cyrila a Metoděje, místem konání je
zahrada Hornické
Hornického
ho
dom
domuu
- požadavek M. Švancarové na prodloužení provozu dětského hřiště v prázdninových
měsících
do 20 hodin
- informaci o plánovaném večerním koupání ve středu a v pátek z iniciativy p.
Vorlové,
provozovatelky občerstvení na koupališti
- požadavek Bc. Nedvěd
Nedvědaa na umístění dvou laviček na trasu cyklostezky k Zakřanům
pro odpočinek
chodců a stojanů se sáčky na psí exkrementy na trasu chodníku ke čtvrti Anenské
- doporuč
doporučení
ení Bc. Nedvěda využít žulové obrubníky, vytěžené při rekonstrukci
povrchů vozovek ve
čtvrti Padělky a jeho ocenění zadání dotisku knihy paní Jarmily Plchové o Zbýšově
a těžbě uhlí
- informaci sstarost
tarostyy o výsledcích jednání VH DSO Kahan dne 7. 6. a školské rady
při ZŠ Zbýšov
- výši dividend z akcií města u České spořitelny
spořitelny,, která za loňský rok činí 246 400
Kč
- inform
informaci
aci starosty o výsledku zápisu dětí do mateřské školy, kterého se zúčastnilo
53 dětí, z nichž
nebylo z důvodu nízkého věku přijato 21
- souhlas KÚ JmK ke zřízení přípravné třídy ZŠ Zbýšov na pracovišti v budově

- souhlas KÚ JmK ke zřízení přípravné třídy ZŠ Zbýšov na pracovišti v budově
školy na Masarykově
188
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 12-2/3/2018/ZM bylo schváleno
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ZM Zbýšova ve 20,30 hodin ukončil s přáním
příjemně strávených prázdninových měsíců a zasloužené dovolené.

Zápis byl vyhotoven dne 04.07.2018
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková

Ověřovatelé: Martin Všetečka
Daniel Morávek

Vratislav Široký
starosta

