Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 21.01.2019 od 17,00 hodin na MěÚ ve Zbýšově
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání
Jednání Zastupitelstva města Zbýšova zahájil a řídil starosta, který přivítal přítomné členy
zastupitelstva města i hosty. Informace o konání 1. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 10.01.2019.
Jednání bylo přítomno všech 17 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Mgr. Markéta Cendelínová a Mgr. Jiří
Urbánek, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny
protinávrhy.
Zápis z 8/2018 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 1/2019 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Mgr. Markétu
Cendelínovou a Mgr. Jiřího Urbánka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
Usnesení č. 1/1/2019/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 z 8/2018 zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 10.12.2018
4. Informace o jednání RM dne 07.01.2019
5. Hospodaření města za rok 2018, stavy účtů k 31.12.2018
6. Informace o dokončených a připravovaných investičních akcích města, varianty opravy mostu
na Majrov, příprava stavby Centrum sportovních aktivit - architektonická studie
7. Hospodaření s majetkem města
8. Projednání a schválení žádostí o dotace z rozpočtu města
9. Řešení problematiky prevence patologických jevů ve Zbýšově
10. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 1. zasedání ZM
Usnesení č. 2/1/2019/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 10.12.2018

Na základě rozhodnutí ZM, které provedlo výběr dodavatelů VZMR k realizaci na začátku roku 2019,
byly uzavřeny smlouvy s dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu č. 18/015 Zbýšov, čtvrť Sička
– rekonstrukce zastávek autobusů, kterým bude firma Miloš Soukup s. r. o., Zbýšov, cena prací činí
1 586 237,93 Kč bez DPH, 1 919 347,89 Kč vč. DPH, termín realizace březen, duben 2019
a se stejným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu č. 18/014 Zbýšov, čtvrť Anenská –
rekonstrukce zastávky autobusů, firmou Miloš Soukup s. r. o., Zbýšov, cena prací činí 2 107 388,91
Kč bez DPH, 2 549 940,58 Kč vč. DPH, termín realizace duben, květen 2019.
Rozpočet města na rok 2019, který ZM projednalo a schválilo v souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jako schodkový, v němž plánované
příjmy dosahují částky 73 660 000 Kč, předpokládané výdaje činí 84 313 000 Kč a plánovaný deficit
rozpočtu ve výši 10 653 000 Kč bude pokryt finančními prostředky z minulých let, je zveřejněn na
úředních deskách a na webu města, stejně jako Střednědobý výhled rozpočtu města Zbýšova na období
2020 až 2022. Jsou to základní dokumenty pro oblast finančního hospodaření, kterými se bude město
v tomto roce řídit.
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, budou
realizována postupně. Termíny místních šetření na koupališti a v areálu mládežnických organizací na
Majrově budou dohodnuty dle časových možností zainteresovaných členů ZM na zasedáních
zastupitelstva.
Schválení Rozpočtu sociálního fondu města Zbýšova a rozsahu plnění, poskytovaných členům
zastupitelstva obce z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce a stanovení podmínek poskytování
cestovních náhrad ZO pro funkční období 2018 až 2022, je podmínkou pro možnost vyplacení
uvedených peněžitých plnění v případě nároku na ně.
V souladu s rozhodnutím ZM byly uzavřeny smlouvy
- na prodej části pozemku parc. č. 753/1 (nyní 753/15) ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
o výměře 48 m2 s manž. Z., Zbýšov, prodejní cena 200 Kč/m2
- Smlouva 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
- Smlouva 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
- Smlouva 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
a darovací smlouva 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
Upozorněním Bc. Josefa Nedvěda na povinnost vyřešit budoucí provozování jednotlivých úseků
v kině Horník (kavárny, pivnice) formou zveřejnění záměru pronájmu prostor kina se řídila RM při
svém rozhodování dne 7. 1. 2019.
Schválené termíny zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2019 jsou zveřejněny na úředních
deskách města.
Výše odměn, které stanovilo ZM s platností od 1. 1. 2019 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 a stanovená měsíční odměna neuvolněného
místostarosty, jsou podkladem pro odměňování členů ZM v roce 2019 mzdovou účtárnou MěÚ.
Na základě schválené Obecně závazné vyhlášky Města Zbýšova č. 1/2018, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, je vybírán stanovený poplatek pro rok 2019 ve výši 500 Kč/osobu.
V souladu se schváleným dotačním programem Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově
v roce 2019 jsou přijímány žádosti a budou poskytovány dotace v letošním roce.
Schválená úhrada na provoz IDS JmK v roce 2019 ve výši 189 300 Kč byla odeslána KÚ JmK.
Záměr MUDr. Zelníčkové zajistit ve městě prodej ekologických čisticích prostředků pro
domácnosti či podnikatelské provozy do vlastních nádob je v jednání, prostředky dodává firma Tierra
Verde se sídlem v Popůvkách, registrovaný zákazník má slevu 15 % z ceny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 8. zasedání ZM
Usnesení č. 3/1/2019/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 07.01.2019
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 11. schůze Rady města Zbýšova 03.12.2018
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za rok 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města - ke dni 31.12.2018
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a o připravovaných investicích
pro začátek roku 2019
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 30.11.2018
- žádost o přidělení obecního bytu do užívání
rozhodla
- o změně užívání obecního bytu na ul. J. A. Komenského 415 a o podmínkách uzavření smlouvy
- o přípravě úpravy cen pronájmů nemovitostí města – pozemků – tak, aby zvýšení nájemného
z 5 Kč na 10 Kč/m2/rok mohlo začít platit jednotně od 1. 1. 2020
schválila
- záměr pronájmu interiéru kina Horník s příslušenstvím kromě sálu na Masarykově ul. č. p.
582, parc. č. 310/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, při výběru nájemce a uzavírání smlouvy budou
současně řešeny podmínky pronájmu včetně požadavku na zkulturnění vnějšího vzhledu objektu
(požadavek připomněl Bc. M. Leščinský)
- záměr města Zbýšova pronajmout garáž na parc. č. 220/9 ve čtvrti Majrov v k. ú. Zbýšov
u Oslavan
- program 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 21.01.2019
- smlouvu na údržbu veřejného rozhlasu v roce 2019, zároveň schválila rekonstrukci zařízení
a doplnění hnízd rozhlasu ve městě, nově byl vznesen požadavek na zlepšení slyšitelnosti místního
rozhlasu ve čtvrti Padělky
- Ondřeje Kubiše jako zástupce města v dozorčí radě RÚŽ
rozhodla
- o zařazení návrhu volebního hnutí Zbýšov pro lidi na řešení problematiky prevence
patologických jevů ve Zbýšově do programu jednání ZM dne 21. 1. 2019

- o přizvání zástupců investiční skupiny DRFG – České investiční fondy na zasedání ZM
dne 21. 1. k informování o nabídce společnosti na zhodnocení volných finančních prostředků
města formou investic do komerčních nemovitostí v ČR
zamítla
- žádost Ing. Tomáše Ludvy, nájemce provozu pivnice a kavárny v kině Horník, o snížení
nájemného i v roce 2019, nájemné nadále činí 25 000 Kč měsíčně
vzala na vědomí
- požadavek Mgr. Š. na zlepšení informovanosti občanů pomocí moderních
technologií; stávající předávání informací prostřednictvím hlášení místního rozhlasu a
zveřejňováním zpráv MR denně na webu města považuje rada města ve vztahu k veřejnosti
za dostačující, ze strany občanů nejsou v této oblasti připomínky
- informaci starosty
o kontrole hospodaření KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka
o termínu schůzky obcí správního obvodu Rosice, které využívají Městskou policii Rosice,
dne 8. ledna na Městském úřadě Rosice, bude vypsán další termín jednání k této problematice
- Zprávu PČR, KŘ JmK, o kontrole dodržování stanovených limitů rychlosti
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o výsledcích jednání RM dne 07.01.2019
Usnesení č. 4/1/2019/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za rok 2018, stavy účtů k 31.12.2018
Ke dni 31.12.2018 byl na účtech města zůstatek financí ve výši 23 737 270,37 Kč. Příjmy,
předpokládané v rozpočtu města na rok 2018 ve výši 64 110 000 Kč, jsou za leden až prosinec 2018
naplněny na 136,7 % (87 643 mil. Kč), plánovaný příjem z daní, poplatků a dotací ve výši 50 mil. Kč
je naplněn na 136,4 % (68 219 tis. Kč), plánované výdaje 80 360 tis. Kč jsou čerpány na 102,8 %
(82 583 tis. Kč). Přebytek hospodaření dosáhl za rok 2018 výše 5 060 tis. Kč, plánován byl deficit ve
výši 16 250 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o plnění rozpočtu města za rok 2018 a o stavu
finančních prostředků na účtech města - ke dni 31.12.2018 byl na účtech města zůstatek
financí ve výši 23 737 270,37 Kč; příjmy, předpokládané v rozpočtu města na rok 2018 ve výši
64 110 000 Kč, jsou za leden až prosinec 2018 naplněny na 136,7 % (87 643 mil. Kč), plánovaný
příjem z daní, poplatků a dotací ve výši 50 mil. Kč je naplněn na 136,4 % (68 219 tis. Kč),
plánované výdaje 80 360 tis. Kč jsou čerpány na 102,8 % (82 583 tis. Kč), přebytek hospodaření
dosáhl za rok 2018 výše 5 060 tis. Kč, plánován byl deficit ve výši 16 250 tis. Kč
Usnesení č. 5/1/2019/ZM bylo schváleno
6. Informace o dokončených a připravovaných investičních akcích města, varianty opravy mostu
na Majrov, příprava stavby Centrum sportovních aktivit - architektonická studie
Firma M. Ryšavý Vémyslice pokračuje od 8. ledna ve stavebních pracích na akci rozšíření MŠ.
Četa pana M. Tahiroviče zahájila po opravě sprch v kabinách TJ Baník Zbýšov práce na rekonstrukci
obřadní smuteční síně a to částečnou demolicí a stavebními úpravami obslužných prostorů OSS a
betonáží podlah za jejího provozu. Úprava dispozice umožní vytvoření menšího prostoru pro
rozloučení v kruhu rodiny a navazujícího sociálního zázemí. Vznikne i veřejně přístupné WC.

Administrativně se připravuje 3. etapa prací ve čtvrti Padělky.
Před zahájením prací je i realizace autobusových zálivů ve čtvrtích Sička a Anenská, ZM vybralo
na svém 8. zasedání dodavatele prací, kterým bude firma Miloš Soukup, Zbýšov.
14 oken objektu zdravotního střediska bude doplněno o venkovní žaluzie, které ochrání před sluncem
zejména prostory čekárny.
Projekčně se připravuje přístavba nového pavilonu MKC (do konce ledna) a propojení chodníku na ul.
9. května na vjezdu do Zbýšova od Zakřan s cyklostezkou na Rovinách.
Na rok 2019 je plánováno m. j. rozšíření kamerového systému ve městě včetně přípojek na síť NN –
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, požadavek byl vznesen i na kameru
k OD BYDO.
V řešení je úprava veřejného prostranství na Láně pod kaštany. Jednání ZM o mostu na Majrov se
přesunuje na únorový termín ZM
Ing. Jakub Dobšík představil architektonickou studii akce Centrum sportovních aktivit, zpracovanou
atelierem ZETA s. r. o., Kuřim.
K výstavbě by měl být využit pozemek o výměře 4 000 m2 ve školní zahradě v centru města, který
město pro tento účel získalo bezúplatně do vlastnictví od Pozemkového fondu ČR. Návrh je
konzultován s vedením ZŠ a respektuje jeho požadavky, např. propojení s budovou školy. Prostor pro
umístění objektu je sice velký, ale stísněný. Budova je navržena jako patrová, hala má půdorys
velikosti 40x20 m, výšku 8 m, za ní směrem ke Školní ulici je zázemí sportovního zařízení – šatny,
sociální zařízení, posilovna, tribuna, přepažitelný prostor pro „malé sporty“ aj. Vstupní prostory jsou
zděné, prosklené, základ haly tvoří lehká ocelová konstrukce, střecha haly je šikmá se zvýšenou
atikou. Přízemí je v zářezu terénu, střecha provozní budovy je ve výši parapetu 1. nadzemního podlaží
domů na Školní ulici. Navržená studie představuje kompromis mezi funkčností, estetikou a finančními
možnostmi města. Předpokládané investiční náklady činí 52 mil Kč, vč. DPH téměř 63 mil. Kč.
Náklady na provoz se odhadují na 1,5 mil. Kč za rok, příjmy z pronájmu 1,2 mil. Kč, dotace města cca
360 tis. Kč ročně. Předpokládané nájemné 450 Kč/hod.
Studie bude rozeslána členům ZM, veřejnosti bude představena formou osobní prezentace
s komentářem po březnovém termínu zasedání ZM, na kterém by se mělo rozhodnout o realizaci a
příp. dalším postupu přípravy stavby. Město bude usilovat o získání dotace.
Materiály Plán investičních akcí pro rok 2019+ a Studie stavby centra sportovních aktivit
I. verze budou členům ZM rozeslány v elektronické podobě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o průběhu realizace investičních akcí města a Ing. Jakuba Dobšíka
o připravovaných investicích pro začátek roku 2019
- podrobnou informaci Ing. Dobšíka o architektonické studii akce Centrum sportovních aktivit
Zbýšov, zpracované atelierem ZETA s. r. o., Kuřim
Usnesení č. 6/1/2019/ZM bylo schváleno
7. Hospodaření s majetkem města
ZM projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1573/1 – přídomní parcela v místní
části Dolina, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 40 m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 1573/1 – přídomní parcela v místní části Dolina, k. ú. Zbýšov
u Oslavan, o výměře 40 m2

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-1/1/2019/ZM bylo schváleno
Usnesením č. 11-1/7/2018/ZM schválilo Zastupitelstvo města Zbýšova dne 12. 11. 2018
záměr prodeje pozemku zastavěného garáží na Poustkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan – parc. č. 652
o výměře 22 m2. ZM rozhodlo o prodeji uvedené parcely Ing. T. L., Zbýšov, za cenu 300 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej parc. č. 652 o výměře 22 m2, zastavěné garáží na Poustkách, Ing. T. L., Zbýšov,
za cenu 300 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-2/1/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení práva věcného břemene - uložení přípojky vodovodu
v délce 9,5 m pro nemovitosti rodiny L. a U. na parc. č. 1927/18, 1713/6, 1713/1, 1120/3, 1120/1,
1575/1, 1063/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, schválena cena 2000,- Kč bez DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o zřízení práva věcného břemene - přípojky vodovodu v délce 9,5 m pro nemovitosti
rodiny L. a U. na parc. č. 1927/18, 1713/6, 1713/1, 1120/3, 1120/1, 1575/1,
1063/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, schválena jednorázová úhrada 2000,- Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-3/1/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení práva věcného břemene – uložení přípojky plynu k RD
na ul. B. Němcové č. p. 295 (D. M.) na parc. č. 1547/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 5,7 m
schválena jednorázová úhrada 2 000 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o zřízení práva věcného břemene – uložení přípojky plynu k RD na ul. B. Němcové
č. p. 295 (D. M.) na parc. č. 1547/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 5,7 m, schválena
jednorázová úhrada 2 000 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-4/1/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení práva věcného břemene za uložení kanalizačního potrubí
na parc. č. 1547/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 2,6 m, jednorázová úhrada 2 000 Kč, za uložení
přípojky vody na stejné parcele v délce 5,5 bm jednorázová úhrada 2 000 Kč – žadatel Z. H. pro
nemovitost na ul. B. Němcové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o zřízení práva věcného břemene za uložení kanalizačního potrubí na parc. č. 1547/1
v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 2,6 m, jednorázová úhrada 2 000 Kč, za uložení přípojky vody
na stejné parcele v délce 5,5 bm jednorázová úhrada 2 000 Kč – žadatel Z. H. pro
nemovitost na ul. B. Němcové
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-5/1/2019/ZM bylo schváleno

ZM projednalo a schválilo záměr prodeje movitého majetku – návěsu ASN 1500, nákladního,
traktorového, nekompletního, r. v. 2010, nutná celková oprava – koroze podlahy a bočnic, pořizovací
cena 65 tis. Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- záměr odprodeje movitého nevyužitelného majetku města – návěsu ASN 1500 nákladního
r. v. 2010
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-6/1/2019/ZM bylo schváleno
V souvislosti se schvalováním smluv o zřízení věcných břemen pro přípojky k nemovitostem na ul. B.
Němcové budou zdejší obyvatelé upozorněni na nutnost rekonstrukce přípojek na inženýrské sítě
v případě jejich zastaralosti a to před plánovanou úpravou komunikace.
Při výběru nájemce a uzavírání smlouvy na pronájem kina Horník radou města budou současně řešeny
podmínky pronájmu včetně požadavku na zkulturnění vnějšího vzhledu objektu (požadavek
z minulého jednání ZM připomněl Bc. M. Leščinský a Bc. Jos. Nedvěd). Úpravu vstupní části budovy
bude zřejmě muset zainvestovat město. Z diskuse vyplynul i úkol vyznačit na parkovišti před vstupem
do kina volný prostor pro příchod návštěvníků kulturních akcí.
S ohledem na časovou náročnost dnešního programu se jednání o přípravě provozu koupaliště na
letošní sezonu přesouvá na pořad zasedání ZM v únorovém termínu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- plánovanou úpravu povrchu komunikace na ul. B. Němcové, které musí předcházet rekonstrukce
přípojek na inženýrské sítě v případě jejich zastaralosti, na kterou budou majitelé zdejších
nemovitostí upozorněni
- upozornění členů ZM na nutnost současně s výběrem nájemce a uzavírání nájemní smlouvy
na pronájem kina Horník Radou města Zbýšova řešit podmínky pronájmu včetně požadavku
na zkulturnění vnějšího vzhledu objektu
- přesunutí jednání o přípravě provozu koupaliště na letošní sezonu na pořad zasedání ZM
v únorovém termínu s ohledem na časovou náročnost programu 1. zasedání ZM
Usnesení č. 7-7/1/2019/ZM bylo schváleno
8. Projednání a schválení žádostí o dotace z rozpočtu města
Na základě schváleného dotačního programu „Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce
2019“, který stanoví podmínky pro poskytování dotací v roce 2019, na který vyčlenilo Zastupitelstvo
města Zbýšova v rámci navrženého rozpočtu města na rok 2019 celkem 2 000 000 Kč, rozhodovalo
ZM o poskytnutí dotací žadatelům
TJ Baník Zbýšov na tělovýchovnou a sportovní činnost v roce 2019 ve výši 500 000 Kč, což činí 83 %
nákladů na aktivity spolku (v rozpočtu města 2019 je částka plánována v § 3419 výdajové části)
schváleno jednomyslně
Římskokatolické farnosti Zbýšov na opravu fasády kostela sv. Martina ve Zbýšově 500 000 Kč, což
představuje 38 % předpokládaných výdajů na akci (v rozpočtu § 3322 výdajů)
V této souvislosti bylo oznámeno, že Ministerstvo kultury ČR prohlásilo kostel sv. Martina za kulturní
památku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo

poskytnutí dotací z rozpočtu města žadatelům
- TJ Baník Zbýšov na tělovýchovnou a sportovní činnost v roce 2019 ve výši 500 000 Kč, schváleno
jednomyslně
- Římskokatolické farnosti Zbýšov na opravu fasády kostela sv. Martina ve Zbýšově 500 000 Kč, což
představuje 38 % předpokládaných výdajů na akci, schváleno jednomyslně
vzalo na vědomí
- rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, kterým prohlásilo kostel sv. Martina za kulturní památku
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/1/2019/ZM bylo schváleno
9. Řešení problematiky prevence patologických jevů ve Zbýšově
Projednávání uvedené problematiky v ZM předcházela diskuse na sociálních sítích a výměna
stanovisek mezi Bc. Martinem Leščinským a místostarostou MUDr. Ševčíkem prostřednictvím
e-mailů, což atmosféru jednání předznamenalo. Z jednání RM o tomto tématu vyplynulo, že vedení
města na základě informací z různých zdrojů – místní lékaři, lékárna, škola, policie, veřejnost, rodiče,
přijalo závěr, že zásadní problémy z dřívějška odezněly a užívání drog se v současné době týká
několika dnes již dospělých jedinců, kteří jsou pod kontrolou.
Naproti tomu spouštěčem tohoto tématu pro hnutí Zbýšov pro lidi byla odpověď několika místních
občanů, kteří vyplnili předvolební dotazník ZpL, v němž vyjádřili obavu o bezpečnost v návaznosti na
údajnou konzumaci drog mladistvými osobami.
Bc. M. Leščinský uvedl, že město má podle názoru ZpL zahájením preventivních opatření možnost
pozitivně ovlivnit budoucnost dalších generací jeho občanů a eliminovat jevy, které se na
problematiku užívání drog váží – vandalismus, závislosti, prostituce. Podle něho ani fungující rodina
není sama o sobě schopna nebezpečí závislosti na drogách u dětí zabránit. Představil graficky
zpracovaný návrh protidrogového programu. Zástupkyně občanského sdružení Podané ruce Brno
informovala o možnostech pomoci, poskytovaných touto organizací – monitoring prostředí, situační
analýza, vyhledávání problémových lokalit, preventivní programy na školách, kontaktování veřejnosti.
Před 7 lety byl takový průzkum ve Zbýšově z důvodu naléhavosti problému proveden.
Z rušné diskuse vyplynulo, že základní škola má vlastního pedagoga, preventistu, ročně ve škole
probíhá 7 až 15 programů pro různé věkové skupiny, což je dostatečný počet. Škola tento problém
nyní nepociťuje, na vedení školy ani na školskou radu se s tímto problémem žádný z rodičů neobrátil.
Ing. Nekuža opět připomněl akci z roku 2015 k prevenci drogových a jiných závislostí, pořádanou
městem, o kterou byl ze strany rodičů minimální zájem.
Zdravě fungující rodina je v tomto ohledu nejlepší prevencí a zárukou zdravého rozvoje dětí. Sociálně
slabých rodin a matek – samoživitelek je ve Zbýšově v porovnání s okolními obcemi, bohužel, značné
procento. Stát i obec by měla podporovat rodiny. Zjištění výskytu užívání drog v rodině je tak
choulostivou a delikátní záležitostí, že zodpovědní rodiče ji budou řešit obratem sami a s odborníky,
nejlépe mimo místo bydliště.
M. Švancarová spatřuje řešení v smysluplném využívání volného času dětí a mládeže a jejich zapojení
do volnočasových aktivit – sport, kultura, kroužky. Nabídka MKC je široká a různorodá, není však
vyčerpávající, problémem je sehnat obětavé a schopné dospělé vedoucí. Navíc je problém s věkovou
kategorií 14+, s mládeží, která opouští základní školu a hledá zájmové aktivity mimo město. Např. o
sport, kterému se dříve věnovala, přestává jevit zájem.
Miroslav Vespalec ze svých zkušeností činovníka a sportovce TJ Baník Zbýšov uvedl, že hrazený
monitoring není třeba, jelikož ti, kdo ve Zbýšově žijí a denně se pohybují, kritická místa a jedince
znají.
Bc. Josefa Nedvěda jako příslušníka P ČR překvapilo, že hnutí ZpL má údajně k dispozici informace
od soudu a policie o kriminalitě ve Zbýšově, spáchané pod vlivem drog. Policie shromažďuje
informace tohoto typu, ale rozhodně je neposkytuje. Doporučil, aby občané z hnutí ZpL, kteří mají
s uvedenou problematikou zkušenosti a mají zájem s městem spolupracovat, zjišťovali skutečnosti,
předložili výsledky a navrhli řešení.
Jelikož řada informací, které zazněly v příspěvku Bc. M. Leščinského a následné diskusi, je nových a
liší se od návrhů ze začátku roku, jak uvedl Ing. Dobšík, bylo doporučeno odložit rozhodnutí o zřízení
protidrogové komise jako poradního orgánu rady města o měsíc. V mezičase je příležitost aktualizovat
akční plán i zapracovat konkrétní požadavky města. M. Leščinský uvedl, že statut člena komise, o

který usiluje, by jemu a dalším členům podle jeho názoru umožnil jednat na zainteresovaných
institucích.
Pan starosta uvedl, že na město přišla nabídka publikace Pozor, drogy! Bc. Nedvěd si ji vyžádal
k posouzení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- odložit hlasování o zřízení a náplni činnosti protidrogové komise jako poradního orgánu RM
na zasedání zastupitelstva dne 25. února
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/1/2019/ZM bylo schváleno
10. Různé
Rada města rozhodla na své schůzi dne 7. ledna o přizvání zástupců investiční skupiny DRFG – České
investiční fondy, pana Pavla Prokeše, ředitele investiční skupiny Brno a paní Romany Brázdové,
investiční konzultantky, na zasedání ZM k informování o nabídce společnosti na zhodnocení volných
finančních prostředků města formou investic do komerčních nemovitostí v ČR. Fond zhodnocuje
peníze investorů, výnosy jsou vypláceny z nájmů, nájemní smlouvy s prominentními nájemci
(obchodní centra, banky) jsou dlouhodobé, pronajatelnost 94 %, smluvně zaručené minimální
zhodnocení vložených prostředků činí 102,5 % za rok, výnos se připisuje na účet měsíčně, likvidita je
2 měsíce, peníze nejsou pevně vázány. Záměrem fondu je zhodnotit finance obcí i v krátkém časovém
horizontu – měsíčně cca 0,4 %.
Činnost DRFG se rozvíjí v oblasti
- nákupu, správy a pronajímání komerčních nemovitostí v ČR
- telekomunikací – dodávka vysokorychlostního Internetu do mobilů
- energií – vlastnictví obnovitelných zdrojů
- zdravotnictví – lékárny, polikliniky
Pan Prokeš, ředitel investiční skupiny Brno, uvedl příklady obcí, které se společností spolupracují. Na
dotaz Bc. M. Leščinského, zda v některé z obcí nabídka neuspěla a z jakých důvodů byla odmítnuta,
sdělil, že ano a to kvůli nejednotnosti názorů členů ZM, příp. z politických důvodů.
Na základě návrhů bylo rozhodnuto ponechat členům ZM lhůtu na rozmyšlenou a příp. pro získání
dalších informací pro rozhodnutí na nejbližším jednání ZM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- nabídku zástupců investiční skupiny DRFG – České investiční fondy, na zhodnocení volných
finančních prostředků města formou investic do komerčních nemovitostí v ČR; výnosy jsou
vypláceny z nájmů, smluvně zaručené minimální zhodnocení vložených prostředků činí 102,5 %
za rok, výnos se připisuje na účet měsíčně, likvidita je 2 měsíce, peníze nejsou pevně vázány
rozhodlo
- ponechat členům ZM lhůtu na rozmyšlenou a příp. pro získání dalších informací pro přijetí
usnesení k problematice investování financí města na nejbližším jednání ZM
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 10/1/2019/ZM bylo schváleno
Starosta informoval o konání kontrolního dne na akci Přístavba MŠ dne 14. 12. – práce probíhají bez
problémů a v souladu se schváleným harmonogramem stavby.
VH společnosti KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka řešila nabídku elektromobilů a přípravu Výroční
zprávy za rok 2018.

Podle písemného přehledu Úřadu práce Brno-venkov za prosinec 2018 je ve Zbýšově nezaměstnanost
2,5 % (61 osob bez práce, v nabídce je 10 pracovních míst).
Členové ZM diskutovali i k oblasti odpadového hospodářství ve městě:
Martin Všetečka po osobní zkušenosti s provozem sběrného dvora na Majrově doporučil vyčištění
a vybetonování prostoru, doplnění oplocení, odkanalizování areálu a pořízení uzavíratelných
kontejnerů. Tato opatření zajistí pořádek a zabrání výskytu hlodavců kolem kontejnerů.
Stížnosti na nedostatečnou kapacitu kontejnerů na papír jsou neopodstatněné, město vydává modré
igelitové pytle na tříděný papír, které sváží četa VPP. Sběr papíru zajišťuje i základní škola. Řešením
je i pořízení lisu na papír na sběrný dvůr. V této souvislosti doporučila MUDr. Zelníčková zajistit a
uhradit ze strany města zaměstnancům čety VPP očkování proti žloutence typu B.
Bc. M. Leščinský se zaměřil na umístění a četnost odpadkových košů ve středu města v prostoru
kolem kina. Členové ZM i občané mohou podat požadavky na jejich doplnění, příp. opravu
stávajících. M. Leščinský doporučuje, aby ZM šlo příkladem a přispělo k redukování plastů
podáváním pitné vody ve džbánech během jednání.
Město Zbýšov požádalo Městskou policii Rosice o měření rychlosti na silnici III. třídy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o konání kontrolního dne na akci Přístavba MŠ dne 14. 12. – práce probíhají
bez problémů a v souladu se schváleným harmonogramem stavby
- informaci starosty o jednání VH společnosti KTS Ekologie, s. r. o. Zastávka, která řešila nabídku
elektromobilů a přípravu Výroční zprávy za rok 2018
- stav nezaměstnanosti ve Zbýšově - podle písemného přehledu Úřadu práce Brno-venkov za
prosinec 2018 je ve Zbýšově nezaměstnanost 2,5 % (61 osob je bez práce, v nabídce je
10 pracovních míst)
- doporučení Martina Všetečky ke zlepšení provozu sběrného dvora na Majrově (vyčištění
a vybetonování prostoru, doplnění oplocení, odkanalizování areálu a pořízení uzavíratelných
kontejnerů, opatření zajistí pořádek a zabrání výskytu hlodavců kolem kontejnerů)
- doporučení pro občany, aby využívali v domácnostech na třídění papíru modré igelitové pytle,
které sváží četa VPP
- doporučení MUDr. Zelníčkové zajistit a uhradit ze strany města zaměstnancům čety VPP očkování
proti žloutence typu B
- požadavek Bc. M. Leščinského na doplnění odpadkových košů ve středu města v prostoru kolem
kina, kterých je podle jeho názoru nedostatek; členové ZM i občané mohou podat požadavky na
jejich doplnění ve městě, příp. opravu stávajících
- doporučení M. Leščinského, aby ZM šlo příkladem a přispělo k redukování plastů podáváním
pitné vody ve džbánech během jednání orgánů města
- požadavek města Zbýšova na měření rychlosti na silnici III. třídy přes Zbýšov, který adresovalo
Městské policii Rosice
Usnesení č. 10/2/2019/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva města i hostům za účast a zasedání ZM ve 21,20
hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 29.01.2019
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Mgr. Markéta Cendelínová
Mgr. Jiří Urbánek
Vratislav Široký
starosta

