Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 10.12.2018 od 17,00 hodin na MěÚ ve Zbýšově
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulých zasedání
Jednání Zastupitelstva města Zbýšova zahájil a řídil starosta, který přivítal přítomné členy
zastupitelstva města i hosty. Informace o konání 8. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 30.11.2018.
Jednání bylo přítomno všech 17 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Martin Všetečka a Dalibor Chatrný,
vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis ze 7/2018 zasedání ZM byl schválen bez připomínek.
Starosta upozornil přítomné, že je pořizován zvukový záznam jednání pro potřeby zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 8/2018 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Martina Všetečku
a Dalibora Chatrného, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
Usnesení č. 1/8/2018/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 17, 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 ze 7. zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 12.11.2018
4. Informace o jednání RM dne 03.12.2018
5. Hospodaření města za leden až listopad 2018, stavy účtů k 30. 11. 2018,
projednání a schválení RO č. 6/2018
6. Projednání a schválení Rozpočtu města Zbýšova na rok 2019, Střednědobého výhledu
rozpočtu na období 2020-2022 a Rozpočtu sociálního fondu města na rok 2019
7. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
8. Hospodaření s majetkem města
9. Plán zasedání zastupitelstva města na rok 2019
10. Stanovení výše odměn neuvolněných členů ZM s platností od 1. 1. 2019
11. Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek města – místní poplatek odpady,
koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
12. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 8. zasedání ZM
Usnesení č. 2/8/2018/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0

3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 12.11.2018
Složení nově zvolených výborů zastupitelstva bylo zakomponováno do organizačního schématu
města, platného od 13.11.2018.
Informace o stanovení obřadníků pro uzavírání manželství ve Zbýšově a dne pro uzavírání manželství
byla dána na vědomí matrikářce MěÚ Zbýšov p. Pavle Beránkové.
Zastupitelstvem města schválené dokumenty
- rozpočtové opatření č. 5/2018
- Návrh rozpočtu města na rok 2019, který předpokládá příjmy ve výši 73 660 000 Kč, z toho příjmy
z daní, poplatků a dotací 60 000 000 Kč a výdaje plánuje ve výši 83 800 000 Kč, deficit rozpočtu tak
činí – 10 140 000 Kč
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020 až 2022
jsou zveřejněny na úředních deskách města
Schválený záměr prodeje pozemku zastavěného garáží na Poustkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan – parc. č.
652 o výměře 22 m2 je zveřejněn na ÚT města.
K podpisu jsou připraveny smlouvy
- v souvislosti s provedenými úpravami komunikace ve čtvrti Anenské na prodej 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, prodejní i kupní cena 200 Kč/m2
- smlouva s E.ON ČR o zřízení práva věcného břemene na pozemku parc. č. 1573/1 k. ú. Zbýšov
u Oslavan pro uložení kabelu NN, jednorázová úplata 3 200 Kč bez DPH
- smlouva s E.ON ČR o zřízení práva věcného břemene na pozemku parc. č. 306/6 a 306/19 na Školní
ul. v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro uložení kabelu NN pro MŠ, jednorázová úplata 1 000 Kč bez DPH
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemku parc. č. 1547/1 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan pro uložení plynové přípojky v délce 4,5 m pro RD č. p. 149 na ul. B. Němcové,
jednorázová úplata 2 000 Kč
- přípojky NN v délce 42 m pro novostavbu RD, jednorázová úplata 2 900 Kč
- smlouva o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce o zřízení práva věcného břemene na pozemku parc.
č. 1916 ve čtvrti Anenské, k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro uložení kabelové přípojky NN v délce 42 m
pro novostavbu RD, jednorázová úplata 2 900 Kč
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemcích parc. č. 1557/1 a 1560
ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro uložení přípojek vodovodu v celkové délce 17,7 m
pro výstavbu RD a BD, jednorázová úplata celkem 16 000 Kč
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemcích parc. č. 1560 a 1563/3
ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro uložení přípojek kanalizace v celkové délce 33,8 m
pro výstavbu RD a BD, jednorázová úplata celkem 10 000 Kč
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene na pozemku parc. č. 1560 ve čtvrti
Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro uložení přípojek plynu v celkové délce 8,4 m pro výstavbu RD
a BD, jednorázová úplata celkem 12 000 Kč
- smlouva o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce o zřízení práva věcného břemene pro uložení
přípojky vedení NN a změnu vedení na pozemcích parc. č. 1563/3, 350, 1560, 518, 1557/1, 1561
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, pro výstavbu RD a BD PAMIR s. r. o. ve čtvrti Padělky – celková délka
300 m, jednorázová úplata 25 500 Kč bez DPH
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky vodovodu na
pozemcích parc. č. 1927/18, 1713/6, 1713/1, 1120/3, 1120/1, 1575/1, 1063/3 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, pro RD na Dolní kolonii – délka 9,5 m, jednorázová úplata 2 000 Kč bez DPH
- smlouva na úhradu klimatizačních jednotek, pořízených městem do ordinací a provozoven nájemců
v objektu zdravotního střediska ve Zbýšově, ul. 9. května 9 a následný převod do jejich vlastnictví
Diskuse o rozsahu nutných oprav a možnostech většího využití sálu kina Horník a přilehlých vnitřních
prostor, zejména k obnovení pořádání filmových představení, vyústila v návrh na zvýšení rozpočtu
v § Kino pro rok 2019.

Trvá požadavek Martina Všetečky na úpravu komunikace na Majrově – propadů vzniklých
vymíláním materiálů v důsledku chybného napojení přípojky na hlavní kanalizační potrubí.
Doporučení MUDr. Zelníčkové zajistit zakoupení defibrilátoru a umístit ho v některém z často
navštěvovaných zařízení města v rekreační sezoně na koupališti, po zbytek roku např. v kině, bude
realizováno před zahájením provozu koupaliště.
Problematika odpadového hospodářství a s ním související výše místního poplatku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu, která by pro rok 2019 měla zůstat nezměněna, je řešena návrhem OZV
Díky souhlasu členů ZM s využíváním telefonických a e-mailových kontaktů se zjednodušila a
funguje komunikace s vedením města a městského úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů ze 7. zasedání ZM
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování
Usnesení č. 3/8/2018/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 03.12.2018
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 10. schůze Rady města Zbýšova 05.11.2018
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden až listopad 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města k 30.11.2018, který činil 24 694 520,27 Kč
doporučila ZM
- úpravu návrhu rozpočtu města na rok 2019 zvýšením výdajů v § 3313 filmová tvorba, kina
o 500 tis. Kč na zahájení rekonstrukce kina Horník
vzala na vědomí
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích
pro zbytek roku 2018
- upřesnění písemné informace správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání
obecních bytů k 31.10.2018 po vyčíslení dluhu vymáhaného soudně
rozhodla
- o změně užívání obecního bytu na ul. J. A. Komenského 415
schválila
- pronájem pozemku o výměře 260 m2 na Majrově v k. ú. Zbýšov u Oslavan na parc. č.
1528/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 1527/15 k využití pro výsadbu ovocných stromů Ing. L. H., Zbýšov,
za cenu 5 Kč/m2/rok
- pronájem části pozemku na Sportovní ul. užívaného jako přídomní zahrada o výměře 60 m2
v k. ú. Zbýšov u Oslavan na parc. č. 463, M. S., Zbýšov,
za cenu 5 Kč/m2/rok
- pronájem části pozemku užívaného jako přídomní zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan na parc. č. 518, J. H., Zbýšov, za cenu 5 Kč/m2/rok
- výpověď smlouvy o nájmu pozemku mezi městem a p. J. V., Zbýšov,
části parc. č. 1577/1 (nyní parc. č. 1577/4) v k. ú. Zbýšov u Oslavan, výměra 40 m2
- program 8. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 10.12.2018
- doporučení pro jednání ZM, týkající se odměňování neuvolněných členů ZM po 1. 1. 2019
a návrhů OZV
schválila poskytnutí dotace
- ve výši 20 000 Kč Klubu mažoretek Zakřany na rozvoj a činnost v roce 2018 – s ohledem na
zapojení 14 dívek ze Zbýšova (ze 42 členek) a dosahované výsledky
- Hokejovému klubu HC Zastávka s., Červený vrch 235, na projekty pro děti a mládež Školička
bruslení a Hokejová přípravka - dotace 10 000 Kč je určena zejména na pronájem ledové

plochy na Zimním stadionu v Rosicích
vzala na vědomí
- návrh volebního hnutí Zbýšov pro lidi na ustavení a náplň činnosti protidrogové komise –
návrh na pětičlenné složení RM nedoporučuje, komise by měla být tříčlenná. S ohledem na
termín doručení kryjící se s termínem jednání RM, i s ohledem na to, že materiály měla
k dispozici pouze část členů RM a s ohledem na předem naplánovaný program jednání rady,
nezaujala rada města konkrétní stanovisko. Pouze uvedla, že v květnu 2015 využilo město
nabídku a iniciativu Mgr. Ondřeje Ipsera, koordinátora týmu pro mládež Brno-venkov
projektu "Na správnou cestu!" Probační a mediační služby Brno a uspořádalo besedu
v MKC k problematice závislostí dětí a mládeže za účasti deseti odborníků na úrovni
okresu v dané oblasti. Zájem veřejnosti byl i přes rozsáhlou propagaci akce minimální, kromě
několika jednotlivců se zúčastnili pouze zástupci města a škol.
- záměr zřízení nové základny Hasičského záchranného sboru JmK včetně střediska
pohotovostní lékařské služby v Rosicích - město nemá výhrady k plánovanému záměru, pro
občany Zbýšova však nebude bezprostředním přínosem; Zbýšov projekt podpoří, ale nebude se
na něm finančně podílet
schválila
- rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 až 2021
Základní školy Zbýšov, p. o., Zbýšov, ul. J. A. Komenského 473 a Mateřské školy Zbýšov, p. o.,
Zbýšov, Školní 412
doporučila ZM ke schválení
- poskytnutí úhrady na provoz IDS JmK v roce 2019 ve výši 189 300 Kč
vzala na vědomí
- termín ředitelského volna ZŠ Zbýšov dne 21. 12. 2018
- Plán schůzí Rady města Zbýšova na rok 2019
- plánované termíny zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2019
- informaci ÚP ČR o nezaměstnanosti ve Zbýšově za říjen 2018, která činila 2,2 %, z 2 423 osob
v produktivním věku je 54 osob nezaměstnaných, ve městě je 11 volných pracovních míst
- informaci starosty o jednání VH KTS Ekologie Zastávka, s. r. o., která soustřeďuje 42
členských a 10 nečlenských obcí se 70 000 obyvateli
- pozvání Martiny Švancarové na akce v závěru roku a její informaci o přípravě plesu města
- informaci o jednání Energoregionu 2020 v Náměšti n. Osl., které se konalo za účasti členů
vlády – jedná se o záměru dostavby JED
přijala opatření
- k zamezení růstu nákladů na úseku odpadového hospodářství města a k zamezení tvorby
černých skládek ve městě v důsledku stavebních úprav v bytech a likvidace zařízení
domácností (např. nábytku) - svážení odpadů bude zajišťovat četa VPP jeden pracovní den
v týdnu, zakládání černých skládek bude pokutovat Městská policie Rosice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o výsledcích jednání RM dne 03.12.2018
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 4/8/2018/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až listopad 2018, stavy účtů k 30. 11. 2018,
projednání a schválení RO č. 6/2018
Ke dni 30.11.2018 byl na účtech města zůstatek financí ve výši 24 694 520,27 Kč. Příjmy,
předpokládané v rozpočtu města na rok 2018 ve výši 64 110 000 Kč, jsou za leden až listopad 2018
naplněny na 125,9 % (80,701 mil. Kč), plánovaný příjem z daní, poplatků a dotací ve výši 50 mil.. Kč
je naplněn na 124,9 % (62 440 tis. tis. Kč), plánované výdaje 80 360 tis. Kč jsou čerpány na 94,2 %
(75 733 tis. Kč). Přebytek hospodaření dosáhl za jedenáct měsíců roku výše 4 968 tis. Kč.

Příjmy (Kč)
0000
– Daně
0000 4116 – dotace SDH
1069
- pokuty za porušení OZP
3111
- MŠ
3314
- Městská knihovna
3511
- všeobecná ambulantní péče
3632
- pohřebnictví
3639
- komunální služby a územní rozvoj
Celkem
Výdaje (Kč)
3314 - Městská knihovna
5512 - SDH
6171 - činnost místní správy
Celkem
8115 Financování

1 700 000
27 000
50 000
20 000
5 000
100 000
100 000
50 000
2 052 000

50 000
27 000
500 000
577 000
1 475 000

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za leden až listopad 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města k 30.11.2018, který činil 24 694 520,27 Kč
projednalo a schválilo
- rozpočtové opatření č. 6/2018 (17 – 0 – 0)
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 5/8/2018/ZM bylo schváleno
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Na žádost Martina Leščinského bylo změněno pořadí bodů programu, aby informace o investičních
akcích předcházela jednání o rozpočtu města. Schváleno jednomyslně bez připomínek.
Firma M. Soukupa upravila po rekonstrukci kanalizace v lokalitě Padělky následně povrchy vozovek
a parkovacích stání.
Firma M. Ryšavý Vémyslice pokračuje s mírným časovým skluzem na akci rozšíření MŠ.
Četa pana M. Tahiroviče zahájila po úpravách několika obecních bytů a vydláždění vstupního prostoru
na Sokolském hřišti práce na rekonstrukci obřadní smuteční síně. Jejich rozsah a postup přiblížil Ing.
Jakub Dobšík. Stavební úpravy obslužných prostorů OSS budou probíhat po dohodě s pohřebními
službami, využívajícími toto zařízení, za provozu. Úprava dispozice umožní vytvoření menšího
prostoru pro rozloučení v kruhu rodiny a navazujícího sociálního zázemí. Vznikne i veřejně přístupné
WC, zvažuje se propojení areálu hřbitova a okolí OSS. Úpravy interiéru zahrnují opravy povrchů stěn
a sloupů, výměnu osvětlení a související rekonstrukci elektroinstalace, novou dlažbu, výměnu lavic,
oken a vstupních dveří. Změnou technologie spouštění rakve se zvětší prostor pro veřejnost. Úpravy
hlavního prostoru OSS si vyžádají přerušení provozu na 2 až 3 měsíce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- pořadí projednání bodů 6. a 7. programu (17 – 0 - 0)
vzalo na vědomí
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích
pro zbytek roku 2018 a na rok 2019
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/8-1/2018/ZM bylo schváleno

Výběr dodavatelů VZMR k realizaci v roce 2019
Zahájení soutěží: 22.11.2018
Termín pro příjem nabídek: 10.12.2018
Veřejná zakázka malého rozsahu č. 18/015
Akce Zbýšov, čtvrť Sička – rekonstrukce zastávek autobusů
Předpokládaná hodnota VZ: 1 669 725,- Kč bez DPH
Oslovení dodavatelé:
Soukup Miloš s. r. o.
COLAS CZ, a.s.
MIKO Neslovice – Jaroslav Mikulášek
Dušan Hort
M-SILNICE a.s.
Předložené nabídky:
Soukup Miloš s. r. o.
1 586 237,93 Kč bez DPH
COLAS CZ, a.s.
omluven
MIKO Neslovice
1 619 632,58 Kč bez DPH
Dušan Hort
1 602 935,26 Kč bez DPH
M-SILNICE a.s.
1 686 152,99 Kč bez DPH
S ohledem na nejnižší nabídkovou cenu díla byla jako dodavatel vybrána firma
Soukup Miloš s. r. o., cena prací 1 586 237,93 Kč bez DPH, 1 919 347,89 Kč vč. DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu č. 18/015 Zbýšov, čtvrť Sička –
rekonstrukce zastávek autobusů, kterým bude firma Miloš Soukup s. r. o., Zbýšov,
i s ohledem na nejnižší nabídkovou cenu díla, cena prací činí 1 586 237,93 Kč bez DPH,
1 919 347,89 Kč vč. DPH, termín realizace březen, duben 2019
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 1 (M. Leščinský)
Usnesení č. 6/8-2/2018/ZM bylo schváleno
Veřejná zakázka malého rozsahu č. 18/014
Akce Zbýšov, čtvrť Anenská – rekonstrukce zastávky autobusů
Předpokládaná hodnota VZ: 2 218.304,- Kč bez DPH
Oslovení dodavatelé:
Soukup Miloš s.r.o.
COLAS CZ, a.s.
MIKO Neslovice – Jaroslav Mikulášek
Dušan Hort
M-SILNICE a.s.
Předložené nabídky:
Soukup Miloš s.r.o.
2 107 388,91 Kč bez DPH
COLAS CZ, a.s.
omluven
MIKO Neslovice
2 151 755,62 Kč bez DPH
Dušan Hort
2 129 657,46 Kč bez DPH
M-SILNICE a.s.
2 240 518,22 Kč bez DPH
S ohledem na nejnižší nabídkovou cenu díla byla jako dodavatel vybrána firma
Soukup Miloš s.r.o., cena prací 2 107 388,91 Kč bez DPH, 2 549 940,58 Kč vč. DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo

- o dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu č. 18/014 Zbýšov, čtvrť Anenská –
rekonstrukce zastávky autobusů, kterým bude firma Miloš Soukup s. r. o., Zbýšov,
i s ohledem na nejnižší nabídkovou cenu díla, cena prací činí 2 107 388,91 Kč bez DPH,
2 549 940,58 Kč vč. DPH, termín realizace duben, květen 2019
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 1 (M. Leščinský)
Usnesení č. 6/8-3/2018/ZM bylo schváleno
7. Projednání a schválení Rozpočtu města Zbýšova na rok 2019, Střednědobého výhledu
rozpočtu na období 2020-2022 a Rozpočtu sociálního fondu města na rok 2019
Příprava rozpočtu města pro rok 2019
Návrh rozpočtu města na rok 2019, projednaný v zastupitelstvu města, byl i na základě diskuse v ZM
navýšen v § 3313 filmová tvorba, kina o 500 tis. Kč výdajů na 1. etapu rekonstrukce kina Horník
a v § 6402 výdajů Finanční vypořádání minulých let na 33 000 Kč. Předpokládané příjmy města
Zbýšova pro rok 2019 tak činí 73 660 000 Kč, z toho příjmy z daní, poplatků a dotací 60 000 000 Kč,
výdaje města jsou pro rok 2019 plánovány ve výši 84 313 000 Kč, deficit rozpočtu tak činí
– 10 653 000 Kč.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města pro rok 2019 jako schodkový, plánovaný deficit
rozpočtu bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let. Návrh rozpočtu byl schválen 7. ZM dne
12.11.2018, zveřejněn byl od 20.11.2018 do 11.12.2018. Nikdo z občanů nevyužil možnosti uplatnit
své případné připomínky písemně nebo osobně na zasedání ZM. Rozpočet na rok 2019 byl počtem
17 hlasů členů ZM schválen.
V průběhu projednávání rozpočtu zodpovídal starosta a Ing. Dobšík konkrétní dotazy k plánovaným
investičním akcím, příp. diskutovali s nově zvolenými členy ZM, zejména s M. Leščinským,
k tématům:
provozu koupaliště – přibude konkurence v okolních městech (Oslavany, Rosice), město si je
vědomo opotřebovanosti areálu - bazény, sociální zázemí, technologie, po 20 letech provozu, M.
Švancarová již dříve doporučovala zatraktivnit možnosti rekreace doplněním nových prvků do bazénů
i mimo ně. Zkušenost potvrzuje, že areál je více využíván přespolními rekreanty, než místními. Počet
návštěvníků je limitován kapacitou parkovišť (uvedl M. Všetečka), problém je s využíváním
škvárového hřiště – připomínky ke vzdálenosti od koupaliště, obavy z možného vykradení vozidla na
nehlídaném parkovišti. M. Leščinský navrhl diskusi k uvedené problematice se zapojením veřejnosti.
Stejný postup by mělo dle jeho názoru město zvolit i v případě dalšího využití kina Horník (úpravy
venkovního vzhledu - opravy střechy, odstranění rušivých prvků z fasády, vyřešení reklamy na provoz
i směrování motorizovaných návštěvníků akcí na nedaleké parkoviště u požární zbrojnice pomocí
infotabulí- doporučila MUDr. Zelníčková, rekonstrukce interiéru – sálu a vestibulu) a záměru
realizace sportovní haly ve školní zahradě na ul. J. A. Komenského – studie a cenový odhad budou
zpracovány zhruba v lednu, následně je možno pokusit se o možnost získat dotaci.
Ing. Dobšík podal vysvětlení i k postupu města v případě zálivů pro autobusové zastávky ve čtvrtích
Sička a Anenská – úprava na Sičce je nákladným řešením stavu, kdy nebyly ze strany P ČR přijaty
návrhy města na vyřešení bezpečnosti přístupu na zastávku autobusu formou přechodu pro chodce
nebo rozšíření obce nad čtvrť Sička a tím omezení rychlosti na 50 km v hodině nebo snížení rychlosti
dopravní značkou. Náklady na záliv na vozovce na Anenské se zvýšily souvisejícími úpravami
vozovky pro přístup do průmyslové zóny v této lokalitě (výkupy pozemků pro rozšíření komunikace,
přeložky sítí).
Ve čtvrti Padělky se pro příští rok neplánuje oprava kanalizace, pouze opravy povrchů vozovky a
parkovišť. Na jaře bude v této čtvrti v upravených úsecích doplněna zeleň.
K problematice mostu na Majrov pan starosta uvedl, že existují dvě varianty řešení – buď oprava
stávající zděné mostní obloukové konstrukce nebo její zbourání a nahrazení valem se sníženou výškou
– v příštím roce se se žádným zásahem do mostu nepočítá, v rozpočtu nejsou pro tento účel vyčleněny
prostředky.
Přístavba budovy městského kulturního centra na Jiráskově ulici se zahájením ve 2. pololetí 2019 si
vyžádá celkové náklady v odhadované výši 7 až 8 mil. Kč, z toho k proinvestování v příštím roce
3 mil. Kč.

Kamerový systém v obci by měl být doplněn o monitoring prostoru vstupu na hřbitov a okolí obřadní
smuteční síně, okolí objektu zdravotního střediska a stadionu.
Dotazy se dále týkaly i plánovaných výdajů na územní plán v roce 2019. Stávající ÚP je zastaralý,
doznal již dvou změn. Momentálně se provádějí aktuální průzkumy a rozbory a stanovují limity
území.
Předmětem diskuse v rámci přípravy rozpočtu na rok 2019 byl i stav objektů v areálu Junáku na
Majrově. Příležitost zúčastnit se místního šetření k této problematice budou mít zájemci z řad členů
ZM v únoru 2019. V lednu proběhne návštěva areálu koupaliště na Majrově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, rozpočet města na rok 2019 jako schodkový, v němž plánované příjmy dosahují částky
73 660 000 Kč, předpokládané výdaje činí 84 313 000 Kč. Plánovaný deficit rozpočtu ve výši
10 653 000 Kč bude pokryt finančními prostředky z minulých let; závazným ukazatelem rozpočtu je
paragraf (17- 0 – 0)
vzalo na vědomí
- doporučení členů ZM, týkající se provozu a oprav koupaliště a kina Horník, návrh zorganizování
veřejné diskuse k záměru výstavby sportovní haly a dalšímu provozování koupaliště
- termíny místních šetření na koupališti a v areálu mládežnických organizací na Majrově
- vysvětlení starosty a Ing. Dobšíka k výdajům rozpočtu na investice, zejm. na přístavbu budovy
MKC na Jiráskově ulici a na zásahy do dopravní infrastruktury formou úpravy autobusových
zastávek na Anenské a ve čtvrti Sička
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-1/8/2018/ZM bylo schváleno
V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, projednalo ZM střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 až 2022, který
obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a
pohledávkách, s dlouhodobě realizovanými záměry se pro uvedené období zatím nepočítá, dlouhodobé
závazky města nebudou mít zásadní dopad na hospodaření ÚSC po celou dobu trvání závazku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo
- Střednědobý výhled rozpočtu města Zbýšova na období 2020 až 2022
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 7-2/8/2018/ZM bylo schváleno
Členové ZM byli seznámeni i s rozpočtem sociálního fondu města na rok 2019, který je zřízen jako
účelový peněžní fond v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění. ZM schválilo rozpočet sociálního fondu – příjmy ve výši 3 % z objemu
skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců obce zařazených do MěÚ (14 osob) a hrubé odměny
za výkon funkce uvolněného člena ZM. Výdaje – čerpání sociálního fondu se řídí Metodickým
pokynem tajemnice MěÚ č. 1/2005 vč. dodatků. Rozdíl finančních prostředků bude pokryt z přebytku
hospodaření minulých let.
Z prostředků sociálního fondu se dle § 80 zákona o obcích poskytne
příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, starostovi a místostarostovi, kteří jsou
pověřeni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech
příspěvek na stravování, doplňkové penzijní spoření, odměna při významném životním výročí,
příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, doplňkové penzijní spoření,
příspěvek na rekreaci, vše se týká uvolněného člena zastupitelstva obce (starosty), příspěvek na
pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce.

Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za
podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance obce a v jejich mezích podle
pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce, stanovených zastupitelstvem
obce. Za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva obce pro účely cestovních náhrad se považuje
místo jeho trvalého pobytu. Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad,
zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění úkolů, způsob dopravy a ubytování,
určuje členům zastupitelstva obce před zahájením pracovní cesty písemně starosta.
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- Rozpočet sociálního fondu města Zbýšova, ve kterém jsou příjmy schváleny ve výši 3 % z hrubých
mezd zaměstnanců MěÚ a knihovny (14 osob) a z odměn za výkon funkce uvolněného člena ZM
- rozsah plnění, poskytovaných členům zastupitelstva obce z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce
a podmínky poskytování cestovních náhrad ZO pro funkční období 2018 až 2022
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-3/8/2018/ZM bylo schváleno
8. Hospodaření s majetkem města
ZM projednalo a schválilo prodej části pozemku parc. č. 753/1 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
o výměře 48 m2 manž. Z., Zbýšov, z důvodu zarovnání parcel, prodejní cena se stanoví ve výši 200
Kč/m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej části pozemku parc. č. 753/1 (nyní 753/15) ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře
48 m2 manž. Z., Zbýšov, prodejní cena se stanoví ve výši 200 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8-1/8/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene - uložení
vedení NN pro E.ON ČR na pozemek parc. č. 1577/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce 5 bm,
jednorázová úhrada 2 000 Kč (pro nemovitost M. T. na Láně)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene - uložení vedení NN pro E.ON ČR
na pozemku parc. č. 1577/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce 5 bm, jednorázová úhrada 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8-2/8/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene
- uložení vedení NN pro ROSMONT s. r. o. na parc. č.: 1488/7, 1499/1, 1511/1 v délce cca 6 m,
jednorázová cena 2 000 Kč
- uložení vodovodního potrubí na parc. č. 1488/7, 1499/1, 1511/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce
cca 12 m za cenu 4 000 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene - uložení vedení NN pro ROSMONT
s. r. o. na parc. č. 1488/7, 1499/1, 1511/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 6 m, jednorázová
úhrada 2 000 Kč
- pro uložení vodovodního potrubí na parc. č. 1488/7, 1499/1, 1511/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,

v délce cca 12 m za cenu 4 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8-3/8/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene za uložení
vedení NN pro E.ON ČR pro přístavbu MŠ na Školní ul. na parc. č. 310/1, 306/6 a 306/19 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan za cenu 8 400 Kč bez DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene za uložení vedení NN pro E.ON ČR
pro přístavbu MŠ na Školní ul. na parc. č. 310/1, 306/6 a 306/19 v k. ú. Zbýšov u Oslavan za cenu
8 400 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8-4/8/2018/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo darovací smlouvu mezi Městem Zbýšovem a panem M. S., Zbýšov, kterou
se převádí do majetku obce jím zřízené inženýrské sítě - vodovod, kanalizace dešťová, kanalizace na
Láně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- darovací smlouvu mezi Městem Zbýšovem a panem M. S., Zbýšov, kterou se
bezúplatně převádí do majetku obce jím zřízené inženýrské sítě - vodovod, kanalizace dešťová
a kanalizace na Láně
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8-5/8/2018/ZM bylo schváleno
Bc. Josef Nedvěd upozornil na povinnost vyřešit provozování jednotlivých úseků v kině Horník
(kavárny, pivnice) formou zveřejnění záměru pronájmu prostor kina.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- upozornění Bc. Josefa Nedvěda na povinnost vyřešit budoucí provozování jednotlivých úseků
v kině Horník (kavárny, pivnice) formou zveřejnění záměru pronájmu prostor kina
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8-6/8/2018/ZM bylo schváleno
9. Plán zasedání zastupitelstva města na rok 2019
Plán schůzí Rady města Zbýšova, který přijala RM dne 3. 12., počítá s 11 jednáními (každý měsíc
v roce kromě srpna), Zastupitelstvo města Zbýšova by se mělo sejít na 10 zasedáních (kromě
prázdninových měsíců). Rada města je plánována většinou dva týdny před zasedáním ZM.
1. zasedání ZM
21. ledna
2. zasedání ZM
25. února
3. zasedání ZM
25. března
4. zasedání ZM
29. dubna
5. zasedání ZM
27. května
6. zasedání ZM
24. června
7. zasedání ZM
23. září
8. zasedání ZM
21. října
9. zasedání ZM
25. listopadu
10. zasedání ZM
16. prosince

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- termíny zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2019
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/8/2018/ZM bylo schváleno
10. Stanovení výše odměn neuvolněných členů ZM s platností od 1. 1. 2019
ZM projednalo odměny neuvolněných členů ZM a stanovilo s platností od 01.01.2019 odměny za
výkon funkcí v orgánech města v maximální výši dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Odměna neuvolněného místostarosty (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) se ke stejnému datu schvaluje ve
výši 20 000 Kč měsíčně. Z výše uvedených odměn budou prováděny zákonné srážky, odměny budou
zasílány v termínu do 12. dne následujícího kalendářního měsíce na číslo účtu, poskytnuté členem
ZM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a stanovilo
- s platností od 1. 1. 2019 odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZM v orgánech města
v maximální výši dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků
- měsíční odměna neuvolněného místostarosty (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) se ke stejnému datu
stanoví ve výši 20 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 1 (MUDr. František Ševčík)
Usnesení č. 10/8/2018/ZM bylo schváleno
11. Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek města – místní poplatek odpady,
koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 1/2018, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu, která stanoví poplatek pro rok 2019 ve výši 500 Kč/osobu.
Skutečné náklady na služby, související s likvidací odpadů ve městě, činily za rok 2017 na jednoho
občana města 865 Kč. OZV účinná od 1. 1. 2019 byla jednomyslně schválena (17 -0 – 0).
OZV, kterou se měl sjednotit koeficient pro výpočet daně z nemovitostí pro Zbýšov na 1,4, bude
navržena a projednána ve 2. pololetí 2019, s platností od 1. 1. 2020 (musí být přijato do října 2019
předchozího roku).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
která stanoví poplatek pro rok 2019 ve výši 500 Kč/osobu; skutečné náklady na služby, související
s likvidací odpadů ve městě, činily za rok 2017 na jednoho občana města 865 Kč (17 -0 – 0)
- vzalo na vědomí odložení projednání a schválení OZV, kterou se stanoví koeficient daně
z nemovitostí, na rok 2019
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 11/8/2018/ZM bylo schváleno
12. Různé
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo jednomyslně návrh Dotačního programu „Podpora
zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2019“, kterým stanoví podmínky pro poskytování
individuálních dotací v následujícím roce – ZM umožňuje podávat žádosti o dotace v průběhu roku až

do 10. 12. 2019. Na tento dotační program vyčlenilo Zastupitelstvo města Zbýšova v rámci
navrženého rozpočtu města na rok 2019 celkem 2 000 000 Kč, navíc si město vyhrazuje právo upravit
rozpočtovým opatřením objem finančních prostředků dle potřebnosti jednotlivých žádostí.
ZM schválilo poskytnutí úhrady na provoz IDS JmK v roce 2019 ve výši 189 300 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- dotační program Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2019; objem prostředků,
vyčleněných rozpočtem na tento účel pro rok 2019 činí 2 000 000 Kč (jednomyslně)
- poskytnutí úhrady na provoz IDS JmK v roce 2019 ve výši 189 300 Kč (jednomyslně)
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 12-1/8/2017/ZM bylo schváleno
Starosta v rámci informací o jednání rady města ještě znovu upozornil na nutnost předkládat materiály
k projednání na schůzi včas – týká se i návrhů k projednání v ZM. Jinak nemohou orgány města jednat
operativně a rozhodovat bezodkladně, vyřízení se posune do příštího jednacího termínu.
MUDr. Zelníčková jedná s místními podnikateli o podpoře záměru prodeje ekologických čisticích
prostředků pro domácnosti či podnikatelské provozy do vlastních nádob pro opakované využití.
S pochopením se zatím setkala pouze v Šikotexu. Město je ochotno napomoci při nutných stavebních
úpravách prostoru pro uložení barelů o objemu 25 litrů.
Jako vysoce problémový se jeví nedostatek prodejních kapacit ve městě a restauračních provozoven.
Ve městě chybí kupní síla pro výstavbu marketu většího obchodního řetězce. Základní potraviny a
doplňkový sortiment (zejm. drogistické zboží, částečně textil a obuv) nabízejí čtyři prodejny.
Plánovaná výstavba obchodního centra na vjezdu do Zbýšova od čtvrti Sička se komplikuje mařením
stavebního řízení ze strany jednotlivců.
Martina Švancarová informovala přítomné o překvapivě zdařilých charitativních akcích, pořádaných
jako každoročně v předvánočním období MKC – Sbíráme Kinder, letos nově Krabice od bot –
iniciativa pro SOS dětské vesničky se sbíráním dárků pro děti do 14 let a pro klienty sociálních
zařízení (domovy pro seniory apod. v termínu do 9. 12. a o kulturních akcích v závěru roku.
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- upozornění starosty na včasné předkládání materiálů k projednání v RM a ZM
- iniciativu MUDr. Zelníčkové zajistit ve městě prodej ekologických čisticích prostředků pro
domácnosti či podnikatelské provozy do vlastních nádob, město je ochotno záměr podpořit
- problémovou situaci ve městě z hlediska prodejních kapacit a restauračních provozoven, záměr
vybudování obchodního centra je stále mařen
- a vítá iniciativu hnutí Zbýšov pro lidi, vztahující se k plánování výsadby a udržování zeleně ve
městě i v krajině ve vazbě na maximálně možné eliminování následků sucha
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 12-2/8/2018/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ZM Zbýšova v 20,30 hodin ukončil s přáním prožití
krásných a klidných svátečních dní a pevného zdraví, spokojenosti, úspěchů a štěstí v novém roce.
Zápis byl vyhotoven dne 19.12.2018
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Dalibor Chatrný
Martin Všetečka
Vratislav Široký, starosta

