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

Zápis
o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 24.06.2019 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 6. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 14.06.2019.
Jednání bylo přítomno 15 členů zastupitelstva (viz prezenční listina, omluven Bc. Martin Leščinský a
Jaromír Lakomý). Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni
MUDr. František Ševčík a Ing. Jakub Dobšík, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ.
K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 5/2019 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 6/2019 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova MUDr. Františka
Ševčíka a Ing. Jakuba Dobšíka, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
Usnesení č. 1/6/2019/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 15, 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 27.05.2019
4. Informace o jednání RM dne 10.06.2019
5. Hospodaření města za leden až květen 2019, stavy účtů k 31. 5. 2019, projednání RO č. 5/2019
6. Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Výběr dodavatelů VZMR: Zpracování projektové dokumentace Centra sportovních aktivit
Rekonstrukce osvětlení kina Horník
Zbýšov, čtvrť Padělky – komunikace a parkovací plochy
8. Hospodaření s majetkem města
9. Různé, závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 6. zasedání ZM (15 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
Usnesení č. 2/6/2019/ZM bylo schváleno

3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 27.05.2019
O výsledku projednání Závěrečného účtu Města Zbýšova za rok 2018 včetně Zprávy KÚ JmK o
přezkoumání hospodaření města za rok 2018 a vyjádření souhlasu ZM s celoročním hospodařením
města s výhradou, stejně jako o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků, zjištěných KÚ JmK
při přezkoumání hospodaření města za rok 2018, byl KÚ Jihomoravského kraje neprodleně písemně
informován.
Práce na rekonstrukci střechy budovy kina Horník byly po odkrytí konstrukce, která má jiné, než
předpokládané složení vrstev a materiálů, přerušeny do vyřešení změny technologie opravy ve vazbě
na nadměrné statické zatížení nosníků.
V souladu se změnou záměru umístění Vodní nádrže Brodky, pokračuje vykupování a směny
pozemků. Byla uzavřena smlouva o prodeji pozemku parc. č. 2729/1 o výměře 2 366 m2 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan panu A. Š., Zbýšov, za cenu 20 Kč/m2.
V souladu s usnesením č. 8-2/5/2019/ZM byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva
věcného břemene pro uložení telekomunikační přípojky do objektu v areálu Simson pro M. S. na parc.
č. 1923/9 a 1923/48 k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 46 bm a přípojky pro firmu Metaldyne na
parc. č. 1923 v délce 10 m.
Schválená obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2019, o nočním klidu, nabyla platnosti.
V souladu s usnesením č. 10-1/5/2019/ZM byla prostřednictvím realitní kanceláře uzavřena smlouva
na odkoupení budovy bývalé drogerie na křižovatce ul. Sportovní a 9. května, č. p. 642 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, od soukromého majitele do majetku města Zbýšova za cenu 1,95 mil. Kč.
O schválení garance potřebnosti sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice pro rok 2020 čtyř
poskytovatelů sociálních služeb v rozsahu uvedených úvazků přímé péče byl písemně informován
sociální odbor MěÚ Rosice.
Využívání Sokolského hřiště dětmi a mládeží bylo monitorováno během června, kdy kromě
plánovaných akcí v odpoledních hodinách areál nikdo nevyužil. Hřiště bude po dobu prázdnin
uzavřeno. Sportovní vybavení bylo doplněno.
Na základě doporučení Bc. Martina Leščinského bude některé z dalších zasedání ZM věnováno tématu
životního prostředí a možnostem jeho pozitivního ovlivnění při rozhodovacích procesech města.
Byla uzavřena smlouva o výpůjčce movité věci, která se týká 10 kusů kompostérů pro Zbýšov, cena
dodávky 35 000 Kč s dotací MŽP, úhrada města činí 6 tis. Kč.
Schválená dotace 100 0000 Kč na činnost v roce 2019 byla za základě uzavřené smlouvy poskytnuta
žadateli - Fotbalového klubu mládeže Kahan, Zastávka.
O schválení odepsání dluhu na nájemném zemřelého pana R. K., posledně bytem Zbýšov, ve výši
31 285 Kč byla informována správa majetku města.
Doporučení Bc. Josefa Nedvěda, týkající se úklidu parkovacích ploch, byla realizována.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 5/2019 zasedání ZM dne 27. 5. 2019
Usnesení č. 3/6/2019/ZM bylo schváleno

4. Informace o jednání RM dne 10.06.2019
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 5. schůze Rady města Zbýšova 15.05.2019
- písemnou informaci starosty a Ing. Dobšíka o dokončených investicích, o průběhu realizace
investičních akcí města a o připravovaných investicích pro 2. pololetí roku 2019
stanovila termín otevření areálu rekonstruovaného dětského hřiště na 28. červen v 15 hodin
schválila zařazení výběru dodavatelů VZMR
Zpracování projektové dokumentace Centra sportovních aktivit
Rekonstrukce osvětlení kina Horník
Zbýšov, čtvrť Padělky – komunikace a parkovací plochy do programu zasedání ZM dne 24. 6.
vzala na vědomí
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 31.05.2019
- doručené žádosti občanů o užívání obecních bytů
schválila
- pronájem pozemku parc. č. 485 ve čtvrti Padělky o výměře 75 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
k využití na zahrádku panu J. P., Zbýšov, čtvrť Padělky 441, za cenu 5 Kč/m2
- záměr pronájmu části parc. č. 463 o výměře 140 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan
k využití na zahrádku
- vyznačení vyhrazeného parkovacího místa u domu Na Láně 53
- program 6. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 24.06.2019
- poskytnutí dotací z rozpočtu města 2019
Bc. Martinu Leščinskému na Sousedskou slavnost v září 2 000 Kč za předpokladu, že akce
nebude spojena s propagací politické strany
Mgr. Jaroslavu Kotačkovi, organizátorovi zbýšovské tenisové ligy, 4 000 Kč na letošní ročník
Lukáši Horkému 4 000 Kč na Memoriál Jindřicha Štilárka v kopané
vzala na vědomí
- informaci starosty o výsledku zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020, jehož
průběh se administrativně komplikuje a závisí na termínu kolaudace přístavby MŠ, po kterém
teprve může ředitelka MŠ vydat rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ a město požádat o změnu
zápisu údajů MŠ do Rejstříku škol a školských zařízení
- informaci starosty o setkání obcí Mikroregionu Kahan dne 6. 6. 2019, jehož součástí bylo
setkání představitelů samospráv se zástupci KÚ JmK, ŘSD, SÚS ohledně obchvatu města Rosic
- informaci vedoucí MKC Martiny Švancarové o průběhu oslavy Dne dětí, který se konal
v areálu koupaliště a její kladné hodnocení spolupráce s novým vedením koupaliště a členy
SDH
- informaci starosty o námětech na zlepšení provozu koupaliště, které zpracoval a odeslal
Bc. Martin Leščinský – většina z nich už byla předmětem dřívějších diskusí v orgánech města
rozhodla
- o prodloužení provozu koupaliště ve středu a v pátek do 21 hodin
- na základě Společného prohlášení SMO ČR a SMS ČR o připojení se města Zbýšova
k veřejné sbírce na pomoc pozůstalým po tragicky zemřelém místostarostovi obce Dražůvky
panu Rudolfu Štosovi, který zemřel při výkonu své funkce a o poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč
schválila
- dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, účetní závěrku příspěvkových organizací obce - ZŠ Zbýšov
a MŠ Zbýšov, sestavenou k 31.12.2018
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o jednání rady města dne 10. 6. 2019
Usnesení č. 4/6/2019/ZM bylo schváleno

5. Hospodaření města za leden až květen 2019, stavy účtů k 31. 5. 2019, projednání RO č. 5/2019
Ke dni 31.05.2019 byl na účtech města zůstatek financí ve výši 23 471 199,60 Kč.
Příjmy předpokládané v rozpočtu města na rok 2019 ve výši 73 660 000 Kč, jsou za leden až květen
2019 naplněny na 53,2 % (39,177 mil. Kč), plánovaný příjem z daní, poplatků a dotací ve výši 60 mil..
Kč je naplněn na 56 % (33 628 tis. Kč), plánované výdaje 84 313 000 Kč jsou čerpány na 48,4 %
(40 780 tis. Kč). Hospodaření je za pět měsíců roku v deficitu 1 603 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města - ke dni
31.05.2019 byl na účtech města zůstatek 23 471 199,60 Kč, hospodaření města je za pět měsíců
v deficitu 1 603 tis. Kč
Usnesení č. 5-1/6/2019/ZM bylo schváleno
Rozpočtové opatření č. 5/2019, připravené ke schválení FO MěÚ, zahrnuje zvýšení příjmů v pol. Daň
z příjmu PO za obce o 815 000 Kč a Příjmy z prodeje pozemků o 300 000 Kč a výdajů rozpočtu v pol.
1012 – Nákup pozemků o 300 000 Kč, par. 3326 Simson na opravy 1 000 tis. Kč, pol. 3639 –
Komunální služby a územní rozvoj (nákup nemovitosti, daň) o 2 200 tis. Kč a pol. 6399 Daň z příjmu
PO za obce o 815 000 Kč. Příjmy celkem 1 115 tis. Kč, výdaje celkem 4 315 tis. Kč. RO bylo
schváleno počtem 14 hlasů (hlasování se zdržel D. Chatrný).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- RO č. 5/2019
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 1
Usnesení č. 5-2/6/2019/ZM bylo schváleno
6. Informace o dokončených, připravovaných a probíhajících investičních akcích města
V rámci úprav okolí kina bude provedeno firmou M. Soukupa předláždění prostoru u kina a doplněno
veřejné osvětlení. Připravují se práce v interiéru kina Horník – oprava elektroinstalace, výměna opon,
oprava podlahy v hledišti a je zadán projekt digitalizace s cílem obnovit promítání filmů.
Byla dokončena rekonstrukce kotelny na zdravotním středisku, realizovaná firmou Thermona, s. r. o.
Zastávka.
Během prázdnin bude v budově ZUŠ na Masarykově ulici opraven strop, osvětlení a schodiště.
Ve fázi koncepčních příprav je m. j. řešení parkování ve dvoře za budovou radnice a ve čtvrti Padělky,
řešení prostoru na Láně, řešení zeleně ve městě včetně prostoru hřbitova. V plánu je oprava fasád
budov v majetku města – kabin na stadionu TJ Baník, MŠ, ZŠ, tělocvičny, kina a MKC.
Firma M. Soukup, Zbýšov, dokončila realizaci autobusového zálivu ve čtvrti Sička a rekonstrukci
autobusové zastávky ve čtvrti Anenské. Budou osazeny čekárny v obou lokalitách a na Poustkách.
Zbývá dořešit problém s dešťovými vodami z polí osazením odtokových žlabů.
Firma M. Soukup rovněž úspěšně dokončila úpravu napojení chodníku na ul. 9. května na cyklostezku
Zbýšov – Zakřany včetně doplnění kanalizace v tomto úseku. Akce byla dokončena osazením
kanalizační vpusti a dopravních značek a terénními úpravami.
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 2. pololetí roku 2019
Usnesení č. 6-1/6/2019/ZM bylo schváleno

Četa pana M. Tahiroviče rekonstruuje centrální dětské hřiště v areálu zahrady základní školy na ul. J.
A. Komenského – pokračuje zemními pracemi, dlážděním zpevněných ploch a přípravou ploch pro
osazení herních prvků, z nichž část je už zabetonována. Po diskusi byl stanoven termín otevření hřiště,
který zohlednil technologické přestávky pro zrání betonu a nedodělky v podobě dočasně chybějícího
osetí zelených ploch – státní svátek pátek 5. července v 10 hodin. Součástí programu, na který bude
pozvána veřejnost, bude divadelní představení pro děti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
stanovilo
- termín otevření rekonstruovaného hřiště na ul. J. A. Komenského – pátek 5. července v 10 hodin
Usnesení č. 6-2/6/2019/ZM bylo schváleno
7. Výběr dodavatelů VZMR Zpracování projektové dokumentace Centra sportovních aktivit
Rekonstrukce osvětlení kina Horník
Zbýšov, čtvrť Padělky – komunikace a parkovací plochy
VZMR č. 19/009 Centrum sportovních aktivit Zbýšov, J. A. Komenského, zpracování projektové
dokumentace
Zahájení soutěže: 30. 5. 2019
Termín pro příjem nabídek: 24. 6. 2019
Předpokládaná hodnota VZ: 1 480 000,- Kč bez DPH (UNIKA)
3 841 500,- Kč bez DPH (ČKA)
Oslovení dodavatelé: OpechArch-projektování staveb, s. r. o.
Uniprojekt, spol. s r.o.
ATELIER 2005 s.r.o.
Ateliér Němec, s.r.o.
ATELIER ZETA s.r.o.
Předložené nabídky: OpechArch-projektování staveb, s. r. o.
Uniprojekt, spol. s r. o.
ATELIER 2005 s. r. o.
Ateliér Němec, s. r. o.
ATELIER ZETA s. r. o.

2 450 000,- Kč bez DPH vyloučen
1 550 000,- Kč bez DPH
2 000 000,- Kč bez DPH vyloučen
1 520 000,- Kč bez DPH
1 500 000,- Kč bez DPH

Vybraný dodavatel: ATELIER ZETA s. r. o.

1 500 000,- Kč bez DPH
1 850 000,- Kč vč. DPH

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o zpracovateli projektové dokumentace Centra sportovních aktivit Zbýšov, J. A. Komenského
Atelieru ZETA s. r. o., Kuřim, cena zakázky 1 500 000,- Kč bez DPH, 1 850 000,- Kč vč. DPH
Výsledek hlasování 14 pro – 0 proti – 1 Bc. Nedvěd se zdržel hlasování
Usnesení č. 7-1/6/2019/ZM bylo schváleno
VZMR č. 19/010 Zbýšov, čtvrť Padělky, P3 – komunikace a parkoviště
Zahájení soutěže: 10. 6. 2019
Termín pro příjem nabídek: 24. 6. 2019
Předpokládaná hodnota VZ: 5 373 281,- Kč bez DPH
Oslovení dodavatelé: SOUKUP MILOŠ s. r. o.
MILOŠ RYŠAVÝ, stavební a obchodní firma s. r. o.
MIKO NESLOVICE – Jaroslav Mikulášek
DUŠAN HORT

M-SILNICE a. s.
Předložené nabídky: SOUKUP MILOŠ s. r. o.
4 952 194, 95 Kč bez DPH
MILOŠ RYŠAVÝ, stavební a obchodní firma s. r. o.
nepodal nabídku
MIKO NESLOVICE – Jaroslav Mikulášek
5 110 073,83 Kč bez DPH
DUŠAN HORT
5 157 126,78 Kč bez DPH
M-SILNICE a. s.
5 269 495,84 Kč bez DPH
Vybraný dodavatel: SOUKUP MILOŠ s. r. o.

4 952 194,98 Kč bez DPH
5 992 155,93 Kč vč. DPH

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o dodavateli 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
Výsledek hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 7-2/6/2019/ZM bylo schváleno
VZMR č. 19/011 Zbýšov, Masarykova, modernizace osvětlení scény kina Horník
Zahájení soutěže: 10. 6. 2019
Termín pro příjem nabídek: 24. 6. 2019
Předpokládaná hodnota VZ: 675 044,- Kč bez DPH
Oslovení dodavatelé: MARKA A.T., s. r. o.
Art Lighting Production, s. r. o.
TS technik s. r. o.
Předložené nabídky: MARKA A.T., s. r. o.
Art Lighting Production, s. r. o.
TS technik s. r. o.

660 899,- Kč bez DPH
668 294,- Kč bez DPH
638 425,- Kč bez DPH

Vybraný dodavatel: TS technik s. r. o.

638 425 Kč bez DPH
772 494,25 Kč vč. DPH

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o dodavateli VZMR Zbýšov, Masarykova, modernizace osvětlení scény kina Horník, firmě TS
technik s. r. o. , Újezd u Brna, cena elektromontážních prací činí 638 425 Kč bez DPH,
772 494,25 Kč vč. DPH
Výsledek hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 7-3/6/2019/ZM bylo schváleno
8. Hospodaření s majetkem města
Po nabytí budovy bývalé drogerie na křižovatce ul. Sportovní a 9. května, č. p. 642 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan, do majetku města, schválilo ZM záměr pronájmu nemovitosti přednostně k využití na
prodejnu ovoce, zeleniny, bezobalové drogerie, příp. dalšího zboží.
Nabídku provozovat tuto prodejnu prostřednictvím zaměstnance města starosta po konzultaci se
starosty okolních obcí, kteří mají k obdobnými službami zkušenosti, nedoporučuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- záměr pronájmu objektu na křižovatce ul. 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

Výsledek hlasování: 14 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování - O. Kubiš
Usnesení č. 8-1/6/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo transakce s pozemky, jejichž získání je pro město důležité z hlediska přípravy
stavebních parcel pod Lánem - ZM schválilo 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
(schváleno jednomyslně) a záměr prodeje pozemku v majetku města parc. č. 3077
o výměře 937 m2 - schváleno jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- odkoupení 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 (schváleno jednomyslně)
a záměr prodeje pozemku v majetku města parc. č. 3077 o výměře 937 m2
Výsledek hlasování: 15 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Usnesení č. 8-2/6/2019/ZM bylo schváleno
Město Zbýšov požádalo SPÚ o pronájem pozemků parc. č. 1458/19 a 1923/18 o výměře 124 a 20 m2,
sousedících s pozemky města, cena pronájmu 1872 Kč za rok. ZM schvaluje smlouvu se SPÚ Praha,
pracoviště Brno, o pronájmu uvedených pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- uzavření smlouvy 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
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8-3/6/2019/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 pro výstavbu RD S. a I. na Dolině v k. ú.
Zbýšov u Oslavan, v délce cca 42 bm – jednorázová úhrada 5 000 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 do novostaveb na Dolině S. a I. v k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 42 bm – jednorázová
úhrada 5 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 8-4/6/2019/ZM bylo schváleno
9. Různé
Pan starosta se ještě vrátil k diskusi na posledním zasedání zastupitelstva města – po návštěvě
Slovinska, organizované Mikroregionem Kahan, se utvrdil v názoru, že je třeba zachovat a připomínat
havířské tradice, stejně, jako to dělají v Lithii, kde se dříve těžil zinek a později hnědé uhlí. I proto
vyvíjí město v současné době aktivity v opravě nadzemních konstrukcí dolu Simson na Láně a
získávání techniky pro muzeum na Láně. S touto problematikou souvisí i vhodné využití symboliky
hornictví – např. postavičky Permoníka, v mateřské škole, o kterém bude jednáno s vedením MŠ.
Starosta i vedoucí MKC ocenila fungování koupaliště pod novým vedením a spolupráci s manž.
Turkovými i ostatním personálem při oslavě Dne dětí. Organizační opatření jsou ku prospěchu
provozu, na koupališti vládne řád a je pořádek.

ZM schválilo na základě žádosti Muzea průmyslových železnic Zbýšov poskytnutí dotace na činnost
spolku v roce 2019 (na opravu strážního domku, opravy a rozšíření historických exponátů muzea) ve
výši 80 000 Kč.
V této souvislosti požadují členové ZM lepší komunikaci s vedením města a prezentaci města Zbýšova
jako sídla organizace MPŽ.
Diskusi vyvolala odpověď PČR, KŘ Jihomoravského kraje, k požadavku města na zajištění měření
rychlosti na silnici III. třídy ve Zbýšově na vytipovaných úsecích – Sportovní ulici, u kina a sjezdu
k Anenské (M. Všetečka doplnil o rizikový úsek před ZŠ II na Masarykově ulici). Městu bylo
doporučeno přinutit řidiče ke snížení rychlosti stavebními úpravami, což je na stávající komunikaci
nereálné. K návrhu MUDr. Zelníčkové regulovat rychlost jízdy na průtahu městem umístěním
semaforu (ů) vysvětlil Bc. Josef Nedvěd, profesí policista, že toto řešení BESIP z psychologického
hlediska nedoporučuje. Úsekové měření je k řidičům tolerantnější.
Starosta citoval dopis firmy SAKO Brno, a. s., která zajišťuje pro KTS Ekologie s. r. o. zpracování
odpadu a upozorňuje na zvýšení cen za služby od 1. 7. 2019. Je předpoklad, že i v důsledku těchto
úprav cen bude město nuceno zvýšit místní poplatek za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2020.
MUDr. Ševčík navrhl využít volnou plochu kolem hrací plochy na Sokolském hřišti pro doplňkové
sporty s menšími nároky na prostor, např. minigolf.
MUDr. Zelníčková informovala o iniciativě, díky které s pomocí rodiny a člena čety VPP města
vysázela živý plot ze šeříků jako budoucí okrasnou a protihlukovou barieru u Metaldyne na Láně.
Při této příležitosti upozornil starosta na záměr uvedené firmy obnovit stávající oplocení, město bude
dohlížet na respektování hranic pozemků.
MUDr. Zelníčková uvedla, že komfort pacientů zdravotního střediska ve Zbýšově bude rozšířen díky
umístění nápojového automatu v budově.
MUDr. Zelníčková zjišťovala podrobnosti k problematice poskytování sociálních služeb nemocným a
postiženým občanům Zbýšova, jejichž garanci potřebnosti pro rok 2020 schválilo zastupitelstvo města
na svém 5. zasedání. K tomu starosta a tajemnice na základě informací MěÚ Rosice uvedli, že
plánované úvazky péče vycházejí ze skutečnosti hospodářsky uzavřených let a ze strany státu bude
prostřednictvím obce s rozšířenou působností od obcí správního obvodu do budoucna vyžadována
stále větší finanční podpora, vycházející z principu solidarity.
Bc. Nedvěd poděkoval za dokončení zdařilých úprav kanalizace, cyklostezky a chodníku na hranici
katastrů Zbýšova a Zakřan.
K dotazu Bc. Nedvěda na možnost elektronického hlášení požadavků na opravy VO, IS, MR apod.
Ing. Dobšík uvedl, že město má záměr v rámci operačního projektu Zaměstnanost nákladem cca 2,5
mil Kč s dotací rozšířit, doplnit, vylepšit a důsledněji využít balík digitálních informací o městě, který
následně umožní i požadovanou službu.
Dle informace ÚP ČR dosáhla v měsíci květnu 2019 nezaměstnanost ve Zbýšově 2,3 %, z 2 399 osob
v produktivním věku je 54 osob nezaměstnaných, ve městě je 10 volných pracovních míst.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci pana starosty o návštěvě Slovinska, organizované Mikroregionem Kahan, při které
se utvrdil v názoru, že je třeba zachovat a připomínat havířské tradice, stejně, jako to dělají
v Lithii, kde se dříve těžil zinek a později hnědé uhlí
- ocenění starosty a M. Švancarové, týkající se fungování koupaliště pod novým vedením
a spolupráce s personálem při oslavě Dne dětí; organizační opatření jsou ku prospěchu
provozu, na koupališti vládne řád a je pořádek

- odpověď PČR, KŘ Jihomoravského kraje, k požadavku města na zajištění měření rychlosti
na silnici III. třídy ve Zbýšově na vytipovaných úsecích – Sportovní ulici, u kina a sjezdu
k Anenské (M. Všetečka doplnil o rizikový úsek před ZŠ II na Masarykově ulici) - městu bylo
doporučeno přinutit řidiče ke snížení rychlosti stavebními úpravami, což je na stávající
komunikaci téměř nereálné
- písemnou informaci firmy SAKO Brno, a. s., která zajišťuje pro KTS Ekologie s. r. o. zpracování
odpadu a upozorňuje na zvýšení cen za služby od 1. 7. 2019 - je předpoklad, že i v důsledku těchto
úprav cen bude město nuceno zvýšit místní poplatek za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2020
- doporučení MUDr. Ševčíka využít volnou plochu kolem hrací plochy na Sokolském hřišti pro
doplňkové sporty s menšími nároky na prostor, např. minigolf
- informaci MUDr. Zelníčkové o iniciativě, díky které s pomocí rodiny a člena čety VPP města
vysázela živý plot ze šeříků jako budoucí okrasnou a protihlukovou barieru u Metaldyne na Láně
- informaci MUDr. Zelníčkové o zvýšení komfortu pacientů zdravotního střediska ve Zbýšově díky
umístění nápojového automatu v budově
- vysvětlení starosty a tajemnice ke zjištěním MUDr. Zelníčkové k problematice poskytování
sociálních služeb nemocným a postiženým občanům Zbýšova, jejichž garanci potřebnosti pro rok
2020 schválilo zastupitelstvo města na svém 5. zasedání – na základě informací MěÚ Rosice
vycházejí plánované úvazky péče ze skutečnosti hospodářsky uzavřených let a ze strany státu bude
prostřednictvím obce s rozšířenou působností od obcí správního obvodu do budoucna vyžadována
stále větší finanční podpora, vycházející z principu solidarity
- poděkování Bc. Nedvěda za dokončení zdařilých úprav kanalizace, cyklostezky a chodníku
na hranici katastrů Zbýšova a Zakřan
- vysvětlení Ing. Dobšíka k dotazu Bc. Nedvěda na možnost elektronického hlášení požadavků na
opravy VO, IS, MR apod. - město má záměr v rámci operačního projektu Zaměstnanost nákladem
cca 2,5 mil Kč s dotací rozšířit, doplnit, vylepšit a důsledněji využít balík digitálních informací
o městě, který následně umožní i požadovanou službu
- informaci ÚP ČR, podle níž dosáhla v měsíci květnu 2019 nezaměstnanost ve Zbýšově 2,3 %,
z 2 399 osob v produktivním věku je 54 osob nezaměstnaných, ve městě je 10 volných pracovních
míst
Usnesení č. 9-1/6/2019/ZM bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- na základě žádosti Muzea průmyslových železnic Zbýšov poskytnutí dotace na činnost spolku
v roce 2019 (na opravu strážního domku, opravy a rozšíření historických exponátů muzea) ve výši
80 000 Kč; členové ZM požadují lepší komunikaci s vedením města a prezentaci města Zbýšova
jako sídla MPŽ
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 9-2/6/2019/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva města i hostům za účast a zasedání ZM
ve 20,10 hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 02.07.2019
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: MUDr. František Ševčík
Ing. Jakub Dobšík

Vratislav Široký
starosta

