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

Zápis
o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 23.09.2019 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. Informace o konání 7. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce Městského
úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 11.09.2019.
Jednání bylo přítomno 16 členů zastupitelstva (viz prezenční listina, omluven Mir. Vespalec).
Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Jan Nekuža
a Mgr. Jaroslav Kotačka, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ.
K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 6/2019 zasedání ZM byl schválen bez připomínek.
Byl pořizován zvukový záznam jednání pro potřeby zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 7/2019 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Ing. Jana Nekužu
a Mgr. Jaroslava Kotačku, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
Usnesení č. 1/7/2019/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel 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 bez připomínek.
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení zápisu z minulého zasedání
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 24.06.2019
4. Informace o jednání RM dne 22.07., 31.07., 07.08., 02.09.2019 (7. až 10. schůze)
5. Hospodaření města za leden až srpen 2019, stavy účtů k 31. 8. 2019, projednání RO č. 7/2019
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Hospodaření s majetkem města
8. Projednání návrhu OZV č. 2/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých
věcí
9. Různé, závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 7. zasedání ZM (16 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
Usnesení č. 2/7/2019/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 24.06.2019

Byly uzavřeny smlouvy s vybranými dodavateli prací pro město
se zpracovatelem projektové dokumentace Centra sportovních aktivit Zbýšov, J. A. Komenského
- Atelierem ZETA s. r. o., Kuřim, cena zakázky 1 500 000,- Kč bez DPH, 1 850 000,- Kč vč. DPH
s dodavatelem VZMR Zbýšov, čtvrť Padělky, P3 – komunikace a parkoviště, firmě Miloš Soukup, s. r.
o., Zbýšov, cena dodávky stavebních prací 4 952 194,98 Kč bez DPH, 5 992 155,93 Kč vč. DPH
s dodavatelem VZMR Zbýšov, Masarykova, modernizace osvětlení scény kina Horník, firmou TS
technik s. r. o. , Újezd u Brna, cena elektromontážních prací činí 638 425 Kč bez DPH,
772 494,25 Kč vč. DPH
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo záměr pronájmu objektu na křižovatce ulice Sportovní
a 9. května č. p. 642 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, přednostně k využití na prodejnu ovoce, zeleniny,
bezobalové drogerie, příp. dalšího zboží - usnesením č. 4/8/2019/RM rozhodla Rada města Zbýšova
o pronájmu uvedené nemovitosti č. p. 642 na parc. č. 342/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan na ul. 9. května,
OSVČ paní S. G., bytem Neslovice, s účinností od 1. 11. 2019 na
6 měsíců v závislosti na postupu prací na úpravě interiéru dle požadavků hygienické stanice; cena
pronájmu se stanoví ve výši 5 000 Kč měsíčně, v ceně jsou zahrnuty i náklady na energie.
Byla uzavřena smlouva na nákup pozemků pod Lánem, k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 1874/2,
1471/2, 1876/6, 1578/3 o výměře 983 m2 od pana J. N., Zbýšov, za cenu 50 Kč/m2 k využití na
přístupovou komunikaci a od 4. do 22. 7. 2019 zveřejněn na ÚT záměr prodeje pozemku v majetku
města parc. č. 3077 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 937 m2.
Na základě rozhodnutí ZM byla uzavřena
smlouva o pronájmu pozemků parc. č. 1458/19 a 1923/18 o výměře 124 a 20 m2, v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, sousedících s pozemky města, za cenu 1872 Kč za rok, se SPÚ Praha, pracoviště Brno
a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky NN pro E.ON
ČR pro výstavbu RD S. a I. na Dolině v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 42 bm – jednorázová
úhrada 5 000 Kč
V souladu s usnesením ZM a uzavřenou smlouvou byla Muzeu průmyslových železnic Zbýšov
poskytnuta dotace na činnost spolku v roce 2019 (na opravu strážního domku, opravy a rozšíření
historických exponátů muzea) ve výši 80 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 6/2019 zasedání ZM dne 24. 6. 2019
Usnesení č. 3/7/2019/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 22.07., 31.07., 07.08., 02.09.2019
Rada města Zbýšova na své schůzi dne 22.07.
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 6. schůze Rady města Zbýšova 10.06.2019
schválila
- 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
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků mateřské školy ze 102 na 136
- výmazu místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese Zbýšov, Masarykova 188
- výmazu místa, kde se uskutečňuje stravování, na adrese Zbýšov, Masarykova 188
- snížení kapacity školní jídelny – výdejny ze stávajících 150 strávníků na 136 strávníků
s účinností od 26. 8. 2019

- podání žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, kterým pověřuje
Ing. arch. Miroslava Hladíka
vzala na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města - ke dni
30.06.2019 byl na účtech města zůstatek 22 974 037,27 Kč, hospodaření města je za šest měsíců
roku v deficitu 657 tis. Kč
- písemnou informaci starosty o dokončených investicích, o průběhu realizace investičních akcí města
a o připravovaných investicích pro 2. pololetí roku 2019
Rada města na svém 8. jednání dne 31.07.2019
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 7. schůze Rady města Zbýšova 22.07.2019
- informaci starosty o dokončených investicích, o průběhu realizace investičních akcí města
a o připravovaných investicích pro 2. pololetí roku 2019
- informaci Ing. Dobšíka o úspěšné kolaudaci autobusových zastávek na Sičce a Anenské
- termín slavnostního otevření nového pavilonu mateřské školy dne 23. 8. a Dne otevřených dveří
pro veřejnost v sobotu 24. 8. od 10 do 12 hodin
rozhodla
- o zrušení původní Smlouvy o dílo č. 2019-04-16 ze dne 24. 4. na rekonstrukci střechy kina Horník
schválila
- náhradní postup řešení havarijní situace střechy kina Horník a cenu 1. etapy prací 596 405 Kč
+ DPH; dodavatelem prací bude firma K. Skokan, Klempířství Babice u Rosic
rozhodla
- o pronájmu nemovitosti č. p. 642 na parc. č. 342/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan na ul. 9. května
(býv. Drogerie), která byla zakoupena do majetku města, OSVČ paní S. G.,
bytem Neslovice, s účinností od 1. 11. 2019 na 6 měsíců v závislosti na postupu
prací na úpravě interiéru dle požadavků hygienické stanice; součásti sortimentu bude kromě
ovoce a zeleniny i bezobalová drogerie, cena pronájmu se stanoví ve výši 5 000 Kč měsíčně,
v ceně jsou zahrnuty i náklady na energie
schválila
- smlouvu na pronájem části parc. č. 463 o výměře 140 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov
u Oslavan, k využití na zahrádku s J. S., Zbýšov, za cenu
5 Kč/m2
- záměr pronájmu části parc. č. 463 o výměře 44 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
k využití na zahrádku
- pronájem pozemků parc. č. 1685/12 o výměře 275 m2 a 1685/3 o výměře 318 m2, ostatní plochy
v areálu bývalého JZD na Družstevní ulici, k. ú. Zbýšov u Oslavan, panu L. P.,
Zbýšov, za cenu 5 Kč/m2 pro využití k parkování vozidel
rozhodla
- o úpravě nájemného za užívání obecních pozemků v intravilánu obce, využívaných jako zahrady,
příp. k rekreaci, s platností od 1. 1. 2020 na cenu 10 Kč/m2/rok
doporučuje
- zastupitelstvu města ke schválení stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitostí v katastru
města od 1. 1. 2020 na 2
vzala na vědomí
- informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 7., který činí
15 615 677,76 Kč
- upozornění Martina Všetečky na poruchy osvětlení na křižovatce a na Sičce (blikající světla)
a jeho požadavky na dovoz frézovaného asfaltu ke hřišti na Sičce a na umístění odpadkových
košů na nově vybudované autobusové zastávky
- upozornění na přetrvávající situaci kolem RD na J. A. Komenského 168, kde nájemníci
produkují odpad bez zajištění jeho následné likvidace majitelem nemovitosti
přijala opatření
- k fungování sběrného dvora - zpevnit příjezdovou cestu na ekodvůr na Majrově, zajistit
důsledné třídění odpadu na sběrném dvoře, zamezit podnikajícím osobám v ukládání odpadu

a omezit přístup do areálu na Majrově třetím osobám
schválila
- příspěvek z rozpočtu města na akci Dračích lodí na koupališti dne 21. 9. ve výši 5 000 Kč
Usnesení z 9. schůze Rady města Zbýšova dne 7. 8. 2019
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 8. schůze Rady města Zbýšova 31.07.2019
vzala na vědomí
Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství č. j. JMK 108083/2019 ze dne 5.
8. 2019, ve věci zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízení pro Mateřskou školu, IZO
107 604 256 a Školní jídelnu – výdejnu, IZO 171 000 765, jejichž činnost vykonává právnická osoba s
názvem Mateřská škola Zbýšov, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Školní 412, 664 11
Zbýšov,
která se týká nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole - 136
nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školském zařízení - 136
a výmazu místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Zbýšov,
Masarykova 188
vše s účinností od 26.08.2019
schvaluje
- vzdání se práva na odvolání proti uvedenému rozhodnutí KÚ JmK
vzala na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města - ke dni
31.07.2019 byl na účtech města zůstatek 15 615 677,76 Kč, hospodaření města je za sedm
měsíců roku v deficitu 9,3 mil. Kč
Rada města Zbýšova na svém 10. jednání dne 02.09.2019
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 9. schůze Rady města Zbýšova 07.08.2019
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města - ke dni
31.08.2019 byl na účtech města zůstatek 16 967 695,71 Kč
- informaci starosty o dokončených investicích, o průběhu realizace investičních akcí města
a o připravovaných investicích do konce roku 2019
rozhodla
- o realizaci a dodavateli 2. etapy prací na opravě střechy kina - firmě K. Skokan, Klempířství
Babice u Rosic, cena prací na zaklopení základních vrstev konstrukce střechy a položení
definitivní vrstvy střešní izolace činí 661 711 Kč + DPH
- o provedení rekonstrukce fasády kabin na stadionu TJ Baník Zbýšov v rozsahu cca 519 m2
venkovních omítek včetně vyspravení stávající fasády + sokl, dodavatelem bude firma Miloš
Ryšavý, s. r. o. Vémyslice, cena dodávky byla schválena ve výši 876 032 Kč + DPH
vzala na vědomí
- doručené žádosti o přidělení bytů do užívání
- přihlášení pana J. J. do obecního bytu na Sportovní ulici 493, v užívání paní
M. I.
- žádost o opravu bytu na Majrově 173, který užívá paní M. B.
rozhodla o přidělení bytů
- na ul. 9. května 116 – byt byl přidělen do užívání pana L. J., Zbýšov
(náhradníkem je pan Š. – rozšíření bytu pro 4 osoby)
- na ul. 9. května – byt přidělen K. M. s rodinou
- na ul. J. A. Komenského – byt přidělen p. Š. se 2 dětmi
byty budou užívány vybranými žadateli po jejich nejnutnější rekonstrukci, nájemné se stanoví
od uzavření nájemní smlouvy za sazby, schválené RM s platností po 1. 1. 2020
- o pronájmu části parc. č. 463 o výměře 44 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
k využití na zahrádku, panu R. M., Zbýšov, za cenu
10 Kč/m2/rok (stanoveno již pro podmínky roku 2020)

schválila
- záměr pronájmu části parc. č. 497 a 481 ve Zbýšově, čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
o výměře 48 m2 k využití pro zahrádku
- záměr pronájmu části parc. č. 335/1 ve Zbýšově na Sportovní ulici, k. ú. Zbýšov u Oslavan,
o výměře 60 m2, k využití na zahrádku
- Smlouvu o výpůjčce mezi Římskokatolickou farností Zbýšov u Brna a Městem Zbýšovem,
připravenou Biskupstvím brněnským, týkající se pozemků na místním hřbitově – parc. č.
107/1, ostatní plocha a p. č. 1394, zastavěná plocha a nádvoří; půjčitel přenechává smlouvou
vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky za účelem provozování hřbitova a to na dobu určitou
15 let ode dne 1. 10. 2019, výpůjčka je bezúplatná
zamítla
- žádost Ing. L., nájemce pivnice kina Horník, o vyrovnání nákladů, které investoval v roce
2007 do rekonstrukce WC a dalšího zázemí v kině ve výši 212 tis. Kč - investice Ing. L. byla
kompenzována již v době provádění prací
schválila
- program 7. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 23.09.2019
schválila
- příspěvek na organizační výdaje Sportovního dne v Zakřanech ve výši 2 000 Kč
vzala na vědomí
- informaci starosty o uzavření dohody o odkoupení vyřazených důlních mechanismů pro
rozšíření expozice v muzeu na dole Simson na Láně od Dolu Paskov a Staříč
schválila
- úhradu příspěvku firmě KORDIS JmK na provoz integrovaného dopravního systému ve výši
50 Kč na občana, t. j. 189 200 Kč
vzala na vědomí
- doručenou písemnou informaci vedení MŠ Zbýšov o organizaci školního roku 2019-2020
a doporučila požádat ředitelku MŠ o rozšíření výuky o 14 dní začátkem července v případě
dostatečného zájmu rodičů
- písemnou omluvu ministra školství R. Plagy, kterého pozvalo město jako hosta na otevření
nové přístavby MŠ dne 22. 8.
- informaci vedoucí školní jídelny paní Jitky Novákové o organizaci stravování v MŠ a ZŠ
Zbýšov a o změnách výše stravného po 1. 1. 2019
- informaci starosty o ukončení sezony 2019 na koupališti v neděli dne 1. září, příjem ze
vstupného za sezonu činí cca 900 tis. Kč, rekreanti byli spokojeni, nebylo třeba řešit žádné
stížnosti
- termíny akcí pořádaných v areálu koupaliště - 21. 9. soutěž dračích lodí, 5. 10. soutěž požární
všestrannosti Sdružení hasičů Moravy a Slezska
rozhodla
- vyhovět žádosti provozovatelky občerstvení na koupališti paní V. o snížení výše nájmu
za sezónu 2019, původně stanovené nájemné 50 000 Kč se snižuje na 35 000 Kč s ohledem
na průběh počasí v prázdninových měsících a s tím související návštěvnost
doporučuje
- ZM využít pozemek v areálu dvora za radnicí pro výstavbu dvou garáží pro potřeby obce
a parkovacích míst, kterých je v centrální části města stálý nedostatek (např. pro návštěvníky
obřadů v OSS); rodině R., žadatelům o prodej obecního pozemku ve dvoře pro
stavbu garáže, by mělo ZM vyjít vstříc tím, že jim formou věcného břemene umožní vjezd
do jejich zahrady přes obecní pozemek branou, která je už nyní součástí oplocení; výměra
zahrady umožňuje pořízení garáže na jejich vlastním pozemku.
vzala na vědomí
- informaci starosty o jednání Mikroregionu Kahan, v rámci které byla řešena problematika
fungování Městské policie Rosice pro okolní obce na základě uzavřených veřejnoprávních
smluv; starostové dotčených obcí požádali o vypracování zprávy o činnosti MěP
- informaci ÚP Brno-venkov o nezaměstnanosti ve městě - v měsíci srpnu dosáhla 2,4 %, ve
městě je 57 nezaměstnaných, v nabídce je 10 volných pracovních míst
- informaci o jednání o zakoupení nákladního elektromobilu k využití pro přesun materiálů pro

četu VPP za nabízenou cenu 895 tis. Kč se 40 % dotací MMR
- doporučení Martina Všetečky rozšířit vybavení čety VPP zakoupením nádrže na vodu pro
zalévání veřejné zeleně
- informaci o výnosu třídění odpadů za 2. Q 2019 - město obdrželo od firmy EKOKOM částku
101 tis. Kč
- a nepodpoří petici obcí proti záměru MF zrušit 34 pracovišť finančních úřadů na základě
výzvy Svazu místních samospráv, jelikož se plán našeho regionu netýká
- informaci o změně ve vedení Mikroregionu Kahan – z pozice manažera odešel k 31. 8.
Ing. Jaroslav Bohanes, nahradí ho p. Blažejovská, v přípravě jsou nové webové stránky DSO
- informaci vedoucí MKC o aktivitách MKC, organizovaných během prázdnin, zejména
o průběhu příměstských táborů na začátku července a konci srpna; zúčastnilo se jich postupně
105 dětí, pobyty měly bohatý program, spokojeni byli jak účastníci, tak jejich rodiče
- informaci o připravované akci regionálního významu, kterou připravuje M. Švancarová ve
spolupráci se Zastávkou a Rosicemi, Hornickém dni v sobotu 14. září s bohatým programem
včetně občerstvení, do jehož přípravy je zapojena i část členů ZM
- informaci starosty a místostarosty, kteří byli přítomni jednání s terénním pracovníkem p. o.
Práh Jižní Morava za účasti vedoucí sociálního odboru MěÚ Rosice, o poznatcích z fungování
terénních sociálních služeb ve vazbě na blížící se rozhodnutí ZM města o jejich potřebnosti
v rámci systému komunitního plánování a závazku úhrady části nákladů na jejich působení; po
vysvětlení systému práce s nemocnými v jejich bydlišti, je RM o potřebnosti nárokovaných
sociálních služeb přesvědčena a doporučuje schválení spolufinancování v ZM
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o jednání rady města dne 22.07., 31.07., 07.08., 02.09.2019
Usnesení č. 4/7/2019/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden až srpen 2019, stavy účtů k 31. 8. 2019, projednání RO č. 7/2019
Ke dni 31.08.2019 byl na účtech města zůstatek financí ve výši 16 967 695,71 Kč.
Příjmy předpokládané v rozpočtu města na rok 2019 ve výši 73 660 000 Kč, jsou za leden až srpen
2019 naplněny na 84,2 % (62,050 mil. Kč), plánovaný příjem z daní, poplatků a dotací ve výši 60 mil..
Kč je naplněn na 89,4 % (53 627 tis. Kč), plánované výdaje 84 313 000 Kč jsou čerpány na 83,3 %
(70 193 tis. Kč). Hospodaření je za osm měsíců roku v deficitu 8 143 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č. 6/2019 z měsíce srpna 2019 nepodléhalo schválení ZM, jelikož spočívalo
pouze ve změně rozpočtu v rámci paragrafů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města - ke dni
31.08.2019 byl na účtech města zůstatek 16 967 695,71 Kč, hospodaření města je za osm měsíců
roku v deficitu 8 143 tis. Kč
- informaci, týkající se rozpočtové změny č. 6/2019
Usnesení č. 5-1/7/2019/ZM bylo schváleno
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Příjmy (Kč)
0000 1385 – daň z technických her
2 000 000
0000 1381 - daň z hazardních her
- 2 000 000
0000 4111 - dotace Sčítání LBD 2021 /úz 98018/
12 300
0000 4116 - dotace MŠMT na MŠ Zbýšov (úz 33063)
553 000
1069
- ostatní správa v zemědělství. /sankční platby/
40 000
3725
- využívání a zneškodňování odpadů – EKOKOM
50 000
Celkem
655 300

Výdaje (Kč)
3429 - koupaliště
6399 - platba daní a poplatků
3723 – sběr a svoz ostatních odpadů
Celkem

700 000
1 000 000
500 000
2 200 000

8115 Financování (rozdíl mezi P a V)

1 544 700

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- RO č. 7/2019
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5-2/7/2019/ZM bylo schváleno
6. Informace o dokončených, připravovaných a probíhajících investičních akcích města
Stavební a obchodní firma M. Ryšavý s. r. o., Vémyslice, dokončila realizaci přístavby pavilonu
mateřské školy na Školní ulici s kapacitou 50 dětí, který byl před začátkem školního roku slavnostně
otevřen a předán do užívání. Připravuje se vyhodnocení poskytnuté dotace.
V rámci úprav okolí kina bylo provedeno firmou M. Soukupa předláždění prostoru u kina, doplněno
veřejné osvětlení a vysázena zeleň. Připravují se práce v interiéru kina Horník – oprava
elektroinstalace, výměna opon, oprava podlahy v hledišti, výměna dveří do kinosálu a je zadán projekt
digitalizace s cílem obnovit promítání filmů.
Firma Klempířství K. Skokan Babice u Rosic provedla sanaci havarijního stavu střechy kina Horník.
Během prázdnin byly v budově ZUŠ na Masarykově ulici provedeny vnitřní úpravy I. NP - opraven
byl strop, osvětlení a schodiště.
Firma M. Tahiroviče dokončila práce na sběrném dvoře na Majrově zpevněním plochy pro kontejnery.
Byla opravena fasáda obecního nájemního domu na Majrově č. p. 173, 174. Stejná firma Jiří Kliner,
Zbýšov, pokračuje pracemi na opravě fasády nájemního domu č. p. 96 a 116 ve dvorním traktu na ul.
9. května.
Momentálně probíhají práce na realizaci vnitřních úprav prodejny na křižovatce, které provádí
stavební četa M. Tahiroviče, po jejich dokončení bude pokračovat opravou obřadní smuteční síně
a opravami nájemních bytů.
Klempířství K. Skokan zajišťuje novou střešní konstrukci na kině Horník.
Firma Miloše Soukupa, Zbýšov, je dodavatelem 3. etapy prací ve čtvrti Padělky, komunikace
a parkoviště.
Byly zahájeny venkovní úpravy kabin na stadionu TJ Baník, spočívající ve výměně části oken
a opravě fasády s jejím nátěrem.
Na Láně se i ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Zbýšov realizuje ukázková štola jako součást
muzejní expozice Simson, skladem je zde i část vybavení, pořízená z majetku likvidovaných dolů
OKD.
Pokračují přípravné administrativní práce akce Centrum sportovních aktivit.
Ve fázi koncepčních příprav je m. j. řešení parkování ve dvoře za budovou radnice a ve čtvrti Padělky,
řešení prostoru na Láně a v areálu těžní věže Simson pro širší využití (např. pro konání jarmarku),
řešení zeleně ve městě včetně prostoru hřbitova. V plánu je oprava fasád budov v majetku města –
MŠ, ZŠ, tělocvičny, kina a MKC - pro přístavbu nového pavilonu MKC byla dokončena realizační
dokumentace, předpokládaný termín zahájení akce je březen 2020.

Další připravované akce
- oprava šatny č. II v kině Horník, osvětlení scény kinosálu
- čtvrť Sička, úprava hřiště, odvodňovací žlab
- chodník u nájemního domu Majrov č. p. 173, 174
V rámci přípravy rozpočtu města pro rok 2020 je třeba zvážit potřeby města na úseku investic, které se
nepodařilo zrealizovat v tomto roce a přecházejí do dalšího období (např. rozšíření MKC) a zařadit ty
akce, které jsou dlouhodobě plánovány (např. rybník, oprava objektu Junáku, řešení stavu mostu na
Majrov). Přehled investic na další období připravuje investiční oddělení.
V této souvislosti navrhl MUDr. Ševčík záměr rekonstrukce kuchyně v kině, Bc. M. Leščinský uvedl
potřebu úpravy alespoň čelní části fasády kina, revitalizaci parku před OD BYDO se zapojením
oživujících prvků aj.
MUDr. Zelníčková opakovaně požadovala umístění orientačních cedulí ke kinu směrem k parkovišti
u hasičské zbrojnice s uvedením kapacity parkovací plochy a vzdálenosti k parkovišti.
M. Švancarová usiluje o zachování zeleně konkrétně v prostoru kina, např. parkoviště u MŠ se zaplní
nárazově při nástupu dětí do školy, zbytek dne je jeho kapacita nevyužitá (zaplní se pouze několikrát
do roka při konání akcí v kině).
Bylo konstatováno, že čím víc možností k parkování bude vytvořeno, tím méně se budou občané
pohybovat v rámci města pěšky.
Podané žádosti o dotace
1) Zbýšov, Školní – rekonstrukce dětského hřiště
ČEZ zamítnuto bez udání důvodu
2) Zbýšov, čtvrť Anenská/čtvrť Sička – zvýšení bezpečnosti na komunikaci III. tř.
JMK schváleno 500 000 Kč
3) Protipovodňová opatření města Zbýšova
SFŽP - OPŽP schváleno 2 161 861,80 Kč
4) město Zbýšov – elektrovozidlo
SFŽP – NPŽP ve fázi hodnocení
5) strategické dokumenty Zbýšov
OP-Z
vyhodnoceno, čeká na rozhodnutí
6) podpora jednotek PO JSDHo
MV-GŘ HZS ČR čeká na rozhodnutí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty a Ing. Dobšíka o dokončených investicích, o průběhu realizace investičních
akcí města a o připravovaných investicích pro závěr roku 2019
- informaci Ing. J. Dobšíka o poskytnutých dotacích na akce města a o stavu vyřizování dalších
požadavků na dotace
projednalo a schválilo
- přijetí dotace ve výši 500 000 Kč, poskytnuté Jihomoravským krajem na dopravnětechnická
opatření ve čtvrti Anenské a čtvrti Sička pro zvýšení bezpečnosti na komunikaci III. tř.
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 6/7/2019/ZM bylo schváleno
7. Hospodaření s majetkem města
ZM projednalo na svém 6. zasedání transakce s pozemky, jejichž získání je pro město důležité
z hlediska přípravy stavebních parcel pod Lánem – byla uzavřena smlouva na nákup pozemků parc. č.
1874/2, 1471/2, 1876/6, 1578/3 o výměře 983 m2 od pana J. N., Zbýšov, za cenu 50 Kč/m2 k využití na
přístupovou komunikaci a v souladu se schváleným záměrem (usnesení
č. 8-2/6/2019/ZM) prodeje pozemku v majetku města parc. č. 3077 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře
937 m2 byl schválen jednomyslně prodej uvedené parcely panu J. N., Zbýšov, za cenu 50 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej parc. č. 3077 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 937 m2 panu J. N., Zbýšov,
za cenu 50 Kč/m2

Výsledek hlasování: 16 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 7-1/7/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo odkoupení pozemků, které bylo třeba získat pro vytvoření autobusového zálivu na
Sičce. Odhadní cena pozemků parc. č. 707/30, 707/29, 709/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 129
+ 20 + 23 = 172 m2 činí 37 500 Kč; pozemky jsou majetkem s. p. DIAMO Dolní Rožínka, se kterým
bude uzavřena smlouva o jejich odkoupení do vlastnictví města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- odkoupení pozemků pro vytvoření autobusového zálivu na Sičce od s. p. DIAMO Dolní
Rožínka, parc. č. 707/30, 707/29, 709/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře 172 m2
za odhadní cenu 37 500 Kč
Výsledek hlasování: 16 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 7-2/7/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo záměr prodeje pozemku, části parc. č. 232/1 (232/17 a 232/19) o výměře
14 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, vzniklého rozšířením půdorysných rozměrů novostavby bytového
domu na Majrově – záměr schválen jednomyslně
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- záměr prodeje pozemku, části parc. č. 232/1 (232/17 a 232/19) o výměře 14 m2
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, vzniklého rozšířením půdorysných rozměrů novostavby bytového
domu na Majrově
Výsledek hlasování: 16 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 7-3/7/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo na základě písemné žádosti záměr prodeje pozemků parc. č. 1535/1, 1535/2, 1535/3,
1535/4, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan na Majrově
o výměře 542 m2 a z důvodu zájmů města v uvedené lokalitě záměr prodeje neschválilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a zamítlo
- záměr prodeje pozemků parc. č. 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1535/4, 1536/1, 1536/2, 1536/3,
1536/4 v k. ú. Zbýšov u Oslavan na Majrově o výměře 542 m2 z důvodu veřejně
prospěšných zájmů města v uvedené lokalitě
Výsledek hlasování: 16 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 7-4/7/2019/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města Zbýšova projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
věcného břemene pro uložení přípojky NN pro E.ON ČR na pozemky parc. č. 1018/1 a 1018/8 pro
výstavbu RD S. a I. na Dolině v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 30 bm – jednorázová úhrada 3
500 Kč (změna rozsahu věcného břemene oproti VB projednávanému v červnu)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky NN pro E.ON
ČR na pozemky města parc. č. 1018/1 a 1018/8 pro novostavby S. a I. na Dolině
v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 30 bm – jednorázová úhrada 3 500 Kč (změna rozsahu VB)
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Usnesení č. 7-5/7/2019/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města Zbýšova projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
věcného břemene pro uložení přípojky NN pro E.ON ČR na pozemky parc. č. 1371/3, 1923/49,
1923/48 pro výstavbu areálu firmy M. Soukupa na Láně v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 36 bm –
jednorázová úhrada 3 960 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky NN pro E.ON
ČR na pozemky města par parc. č. 1371/3, 1923/49, 1923/48 pro výstavbu areálu firmy M. Soukupa
na Láně v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 36 bm – jednorázová úhrada 3 960 Kč
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-6/7/2019/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města Zbýšova projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení práva věcného břemene
pro uložení přípojky NN pro E.ON ČR v délce cca 8,7 bm na pozemek parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan pro garáž na Havířské ul., jednorázová úhrada 2 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky NN pro E.ON ČR v délce 8,7 bm
na pozemek parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro garáž na Havířské ul., jednorázová
úhrada 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-7/7/2019/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města Zbýšova projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro
uložení přípojky NN pro E.ON ČR v délce 16 bm na pozemky parc. č. 1494/1, 1923/9 pro RD na ul.
B. Němcové v k. ú. Zbýšov u Oslavan, jednorázová úhrada 2 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky NN pro E.ON ČR v délce 16 bm
na pozemky parc. č. 1494/1, 1923/9 pro RD na ul. B. Němcové v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
jednorázová úhrada 2 000 Kč
Výsledek hlasování: 16 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 7-8/7/2019/ZM bylo schváleno
8. Projednání návrhu OZV č. 2/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých
věcí
Daň z nemovitých věcí je jedna z majetkových daní, kterou je každoročně zdaňováno vlastnictví
nemovitých věcí. Výlučným příjemcem výnosů z daně je obec, správu daně zajištuje stát
prostřednictvím finančních úřadů. Daň z nemovitých věcí je souhrnným označením dvou různých daní
– daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek.
Zásady aktuálně platné obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí, platí s drobnými úpravami od roku 1992 a formou výčtu parcel v příloze OZV
vymezují nemovitosti, pro které platí koeficient 1, zohledňující negativní dopad vlivů veřejné dopravy
v blízkosti obydlí. Rada města navrhovala úpravu místním koeficientem 2, což umožňuje § 12 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, čímž by se město ovšem stávající dvojí úrovni zdanění,
která způsobuje občanům ve vztahu ke správci daně v případě změny parcel (rozdělením, sloučením)

komplikace, nevyhnulo. Po vysvětlení problematiky a možností úprav a jejich vlivu na výši příjmu do
rozpočtu města, rozhodlo zastupitelstvo města zohledňující koeficient 1 zrušit. Pro Zbýšov bude po
1. 1. 2020 platit jednotný koeficient přiřazený jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního
sčítání lidu 1,4, kterým se násobí základní sazba daně. Navrhovaný místní koeficient 2 nebyl schválen.
Finanční úřad Brno-venkov přepočte daň z nemovitých věcí pro nemovitosti na příslušných parcelách
automaticky, poplatníkům nevzniká žádná administrativní povinnost.
Změna proběhne na základě Obecně závazné vyhlášky Města Zbýšova č. 2/2019, kterou se zrušuje
OZV č. 2/2014, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 2/2019, kterou se zrušuje OZV č. 2/2014, o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Výsledek hlasování: 16 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 8/7/2019/ZM bylo schváleno
9. Různé
Na základě požadavku MěÚ Rosice projednávalo ZM zajištění spolufinancování sociálních služeb,
poskytovaných občanům obce, pro rok 2020. Zapojením do systému poskytování sociálních služeb na
území správního obvodu ORP Rosice a příspěvkem na jejich činnost naplňuje obec svoji povinnost
stanovenou zákonem č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení a zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a to pečovat v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro zajištění potřeb osob na území obce v oblasti sociálních
služeb. V měsíci červnu vyjádřilo ZM garanci potřebnosti vybraných služeb, v aktuální fázi schvaluje
město garanci spolufinancování sociálních služeb ze strany obce.
Finanční spoluúčast jednotlivých obcí se stanovuje na základě úvazků přímé péče konkrétní služby,
která připadá na danou obec. Tyto úvazky jsou stanoveny na základě počtu klientů v dané obci
v předchozím roce (2018), u služeb sociální péče na základě vykázaného objemu práce u klientů obce
(tzv. osobohodin). Pravidla JMK stanoví normativní částky pro náklady na úvazky přímé péče a také
procento spolufinancování ze strany obcí pro jednotlivé druhy služeb. Na základě Pravidel JMK tak
lze stanovit maximální možnou výši vyrovnávací platby pro konkrétní sociální službu (tzv.
optimalizované náklady) pro rok 2020, tabulka uvádí optimalizované náklady připadající na Zbýšov.
Sociální rehabilitace, Práh jižní Morava, z. ú., je služba zaměřující se na klienty s duševním
onemocněním, která je poskytovaná v domácím prostředí klienta. Jde do budoucna o zcela zásadní
službu ve vazbě na již zahájenou reformu psychiatrické péče, ve které je kladen důraz na změnu typu
péče o psychiatrické pacienty z péče ústavní na péči v domácím prostředí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- po projednání a v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, systém spolufinancování sociálních služeb pro správní
obvod ORP Rosice, který se zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o stanovení a přiznání
finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb ve znění Dodatku č. 2
Příslib spolufinancování pro rok 2020 se týká těchto poskytovatelů sociálních služeb:
identifikátor služby

Poskytovatel služby

druh služby

Paspoint, z.ú.
Slezská diakonie
DOTYK II, o.p.s.
Práh jižní Morava, z.ú.

raná péče
raná péče
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace

1570739
9734991
1256727
7587852

úvazek
přímé péče
0,06
0,05
0,16
0,25

předpokládaná výše
spolufinancování
ze strany obce
9 680,8 070,19 820,30 960,-

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9-1/7/2019/ZM bylo schváleno
V souvislosti s mimořádně rozsáhlým výskytem štěnic v obecních bytech nejprve v létě na ul. 9.
května, aktuálně na ul. J. A. Komenského, přijalo zastupitelstvo města pro případ, že by někdo
z nájemníků v obecním bytě s výskytem těchto členovců odmítl provedení zákroku desinsekční firmy
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Obecně závaznou vyhlášku Města Zbýšova č. 3/2019, kterou se nařizuje provedení speciální
ochranné dezinsekce
Výsledek hlasování: 16 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 9-2/7/2019/ZM bylo schváleno
V souvislosti s bilancováním sezóny místního koupaliště, která kvůli proměnlivému počasí skončila
finanční ztrátou, m. j. i proto, že personál fungoval v omezeném rozsahu i při zatažené obloze,
starosta uvedl, že po změně obsluhy koupaliště nezaznamenal jedinou stížnost. Paní Vorlová,
provozovatelka občerstvení v areálu, má smlouvu na pronájem prostor ještě na příští rok. MUDr.
Zelníčková doporučila jako námět rozšíření sortimentu jídel ve prospěch těch zdravějších.
Starosta informoval o připravované schůzce s vedením města Rosic a zástupci tamní městské policie,
kterou si vyžádali představitelé okolních obcí, pro něž má MěP fungovat na základě uzavřených
veřejnoprávních smluv. K tomu Bc. Josef Nedvěd na základě znalosti situace u P ČR uvedl, že kvalita
činnosti MěP souvisí s nedostatkem strážníků, omezenými možnostmi náboru, jelikož zejména na
venkově má MěP nedostatečný respekt občanů a její příslušníci nemají možnost kariérního rozvoje.
Řešením by bylo omezení rozsahu plošné místní působnosti na Rosice, Zastávku a Zbýšov, což by se
samozřejmě projevilo na výši platby za služby MěP ve Zbýšově.
Starosta informoval o zvyšujících se nákladech firem, které zajišťují služby pro KTS Ekologie
Zastávka, s. r. o., které budou v konečném důsledku znamenat nutnost přijmout v rámci města opatření
ke snížení podílu nákladů na likvidaci odpadů, hrazených z rozpočtu města. Zvažuje se úprava
místního poplatku od 1. 1. 2020, úprava frekvence svozu komunálního odpadu, zamezení
podnikajícím osobám ukládat odpad bezplatně na sběrný dvůr a do kontejnerů na veřejných
prostranstvích (ve spolupráci s odborem ŽP a živnostenským MěÚ Rosice).
Dle informace ÚP ČR dosáhla v měsíci srpnu 2019 nezaměstnanost ve Zbýšově 2 %, z 2 399 osob
v produktivním věku je 48 osob nezaměstnaných, ve městě je 14 volných pracovních míst.
Dle výkazů dodávaných jako příloha k měsíčním fakturám pana Davida Kamenického, Zakřany, za
provoz SENIORTAXI, je služba místními občany stále intenzivněji využívána a její poskytování je
kladně hodnoceno.
Obec Zakřany pozvala představitele města Zbýšova písemnou pozvánkou na otevření Naučné stezky
na Rovinách v prostoru cyklostezky Zbýšov – Zakřany dne 14. 10. v 10 hodin.
Martina Švancarová informovala o akci, pořádané z iniciativy MKC, díky které ožijí vytipované
vydlážděné plochy na frekventovaných místech ve městě barevnými obrazci – cílem je přitáhnout děti
a jejich rodiče do venkovních prostor a umožnit jim společné jednoduché hry přímo v parku, u školy,
na dětském hřišti apod.
Byl vznesen požadavek na umístění stojanu na kola do prostoru před vchod na dětské hřiště.

MUDr. Zelníčková zajišťuje výrobu, umístění a obsluhu ptačích budek a krmítek pro ptáky na stromy
u dětského hřiště. Budky pomohou oživit prostor, ptáci si v nich odpočinou, zahnízdí a za příbytek se
odvděčí zpěvem i pochytáním velkého množství obtížného hmyzu. Venkovní ptačí krmítka přilákají
různé druhy ptáků a návštěvníci hřiště, zejména děti, je budou moci celý rok pozorovat. Instalace
těchto drobných doplňků přispěje k ochraně přírody a k rovnováze a pestrosti živočichů v našem okolí.
Návrh MUDr. Zelníčkové na zřízení přechodu pro chodce (návštěvníky nově vzniklé jazykové školy)
na Oslavanské ulici je z pohledu dřívějších zkušeností pana starosty a Ing. Dobšíka s vyřizování
obdobných požadavků města u P ČR nerealizovatelný.
Bc. Martin Leščinský požaduje, aby stejně jako na cyklostezce na Zakřany byly na koších na psí
exkrementy ve městě k dispozici papírové sáčky. K tomu pan starosta uvedl, že koše ve městě mají
držáky na sáčky plastové, které bývají zakrátko po umístění znehodnoceny rozvinutím po okolí.
Papírové sáčky na ně umístit nelze. Majitelům psů jsou sáčky vydávány na pokladně MěÚ při hrazení
poplatku za psa, příp. během roku na požádání. Situaci bude možno řešit v souvislosti
s připravovaným povinným čipováním psů. To se týká i problematiky, kterou přednesl pan Jaromír
Lakomý, který navrhl úpravu výše místního poplatku za psa, konkrétně chovaného v bytě – částka 800
Kč za rok je podle jeho názoru neúměrně vysoká. Hlasováním nebylo schváleno projednání úpravy
OZV (problematika nebyla součástí programu). RM posoudí příp. další potřeby města na úseku
místních poplatků a předloží ZM návrh řešení.
Bc. Josef Nedvěd připomněl v souvislosti s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků, které tvoří areál
hřbitova, s ŘK farností Zbýšov k 1. 10. 2019, dřívější požadavek na zpevnění minimálně centrální
přístupové cesty na hřbitov.
Doporučil, aby nedopalky cigaret, odhazované kuřáky před kinem Horník a zapadané mezi spáry
dlažby, likvidovala četa VPP pomocí vysavače na listí.
Dále upozornil na vyvrácenou dopravní značku na Sičce a nefunkční kanál na potrubí ze čtvrti Padělky
– Ing. Nekuža, vedoucí Vodárny Zbýšov, doporučil jeho zrušení.
Bc. Martin Leščinský upozornil na znění § 4 Příprava jednání zastupitelstva obce, bodu 4) Jednacího
řádu Zastupitelstva města Zbýšova, který se týká materiálů pro jednání ZM
V diskusi starosta a pracovníci MěÚ (tajemnice a Ing. Dobšík) uvedli, že materiály k projednání jsou
dle jejich názoru připraveny a rozeslány v dostatečném rozsahu, dosud se nevyskytl případ pro
rozhodování v ZM, který by vyžadoval zpracování důvodové zprávy se zhodnocením dosavadního
stavu, rozborem příčin nedostatků a odůvodněním navrhovaných opatření a jejich ekonomického
důsledku. Vysvětlení obsahu projednávaných dokumentů je na jednání ZM věnován dostatečný
prostor včetně zodpovězení dotazů. Ke způsobu přípravy a zpracování usnesení ZM nebyly dosud
připomínky. K bodu nebylo hlasováno, většina členů ZM nemá k formě přípravy materiálů pro jednání
ZM připomínky a stávající praxi považuje za vyhovující.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- kladné hodnocení ukončené sezóny místního koupaliště ze strany vedení města a doporučení
MUDr. Zelníčkové pro nájemce občerstvení na koupališti rozšířit příští rok sortiment jídel
ve prospěch zdravějších
- informaci starosty o připravované schůzce s vedením města Rosic a zástupci tamní městské policie,
kterou si vyžádali představitelé okolních obcí, pro něž má MěP fungovat na základě uzavřených
veřejnoprávních smluv
- hodnocení možností MěP Bc. Josefem Nedvědem na základě znalosti situace u P ČR - kvalita
činnosti MěP souvisí s nedostatkem strážníků, omezenými možnostmi náboru, jelikož zejména
na venkově má MěP nedostatečný respekt občanů a její příslušníci nemají možnost kariérního
rozvoje a jeho doporučení omezit rozsah plošné místní působnosti na Rosice, Zastávku a Zbýšov
i za cenu zvýšení platby za služby MěP ve Zbýšově
- informaci starosty o zvyšujících se nákladech firem, které zajišťují služby pro KTS Ekologie

Zastávka, s. r. o., které budou v konečném důsledku znamenat nutnost přijmout v rámci města
opatření ke snížení podílu nákladů na likvidaci odpadů, hrazených z rozpočtu města; zvažuje se
úprava místního poplatku od 1. 1. 2020, úprava frekvence svozu komunálního odpadu, zamezení
podnikajícím osobám ukládat odpad bezplatně na sběrný dvůr a do kontejnerů na veřejných
prostranstvích (ve spolupráci s odborem ŽP a živnostenským MěÚ Rosice)
- informaci ÚP ČR, podle níž dosáhla v měsíci srpnu 2019 nezaměstnanost ve Zbýšově 2 %, z 2 399
osob v produktivním věku je 48 osob nezaměstnaných, ve městě je 14 volných pracovních míst
- kladné hodnocení stále se rozvíjející služby SENIORTAXI, zajišťované panem Davidem
Kamenickým, Zakřany
- pozvání obce Zakřany na otevření Naučné stezky na Rovinách v prostoru cyklostezky Zbýšov –
Zakřany dne 14. 10. v 10 hodin
- informaci Martiny Švancarové o akci, pořádané z iniciativy MKC, díky které ožijí vytipované
vydlážděné plochy na frekventovaných místech ve městě barevnými obrazci – cílem je přitáhnout
děti a jejich rodiče do venkovních prostor a umožnit jim společné jednoduché hry přímo v parku,
u školy, na dětském hřišti apod.
- požadavek na umístění stojanu na kola do prostoru před vchod na dětské hřiště
- informaci MUDr. Zelníčkové, která zajišťuje výrobu, umístění a obsluhu ptačích budek a krmítek
pro ptáky na stromy u dětského hřiště - budky pomohou oživit prostor, ptačí krmítka přilákají
různé druhy ptáků a návštěvníci hřiště je budou moci celý rok pozorovat
- návrh MUDr. Zelníčkové na zřízení přechodu pro chodce (návštěvníky nově vzniklé jazykové
školy) na Oslavanské ulici a považuje ho z pohledu dřívějších zkušeností pana starosty a Ing.
Dobšíka s vyřizování obdobných požadavků města u P ČR za nerealizovatelný
- vysvětlení pana starosty k požadavku Bc. Martina Leščinského umístit stejně jako na cyklostezce
na Zakřany na koše na psí exkrementy ve městě papírové sáčky - koše ve městě mají držáky na
sáčky plastové, které ovšem bývají zakrátko po umístění znehodnoceny rozvinutím po okolí,
papírové sáčky na ně umístit nelze, proto jsou majitelům psů sáčky vydávány na pokladně MěÚ při
hrazení poplatku za psa, příp. během roku na požádání; situaci bude možno řešit v souvislosti
s připravovaným povinným čipováním psů
- návrh pana Jaromíra Lakomého na úpravu výše místního poplatku za psa, konkrétně chovaného
v bytě – částka 800 Kč za rok je podle jeho názoru neúměrně vysoká, hlasováním nebylo schváleno
projednání úpravy OZV (problematika nebyla součástí programu), RM posoudí příp. další potřeby
města na úseku místních poplatků a předloží ZM návrh řešení
- opakovaný požadavek Bc. Josefa Nedvěda na zpevnění minimálně centrální přístupové cesty na
hřbitov, reálnější nyní v souvislosti s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků, které tvoří areál
hřbitova, s ŘK farností Zbýšov k 1. 10. 2019
- doporučení Bc. Nedvěda, likvidovat nedopalky cigaret, odhazované kuřáky před kinem Horník
a zapadané mezi spáry dlažby pomocí vysavače na listí
- upozornění Bc. Nedvěda na vyvrácenou dopravní značku na Sičce a nefunkční kanál na potrubí
ze čtvrti Padělky – Ing. Nekuža, vedoucí Vodárny Zbýšov, doporučil jeho zrušení
- vysvětlení starosty, tajemnice MěÚ a Ing. Dobšíka k přípravě materiálů pro jednání ZM
v souvislosti s platností a zněním § 4 Příprava jednání zastupitelstva obce, bodu 4) Jednacího řádu
Zastupitelstva města Zbýšova
Usnesení č. 9-3/7/2019/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva města i hostům za účast a zasedání ZM
ve 20,15 hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 01.10.2019
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Mgr. Jaroslav Kotačka
Ing. Jan Nekuža
Vratislav Široký
starosta

