Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 25.03.2019 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 3. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 15.03.2019.
Jednání bylo přítomno všech 17 členů zastupitelstva (viz prezenční listina). Zastupitelstvo města bylo
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Bc. Josef Nedvěd a Mgr. Markéta
Cendelínová, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ. K návrhům nebyly vzneseny
protinávrhy.
Bc. M. Leščinský se zdržel hlasování při schválení zápisu z minulého jednání ZM z důvodu údajně
nepřesné interpretace části jeho informace v bodě 8, která však nemá žádný vliv na celkové vyznění
zprávy a na usnesení. Ostatní členové zápis z 2/2019 zasedání ZM bez připomínek schválili.
Starosta upozornil přítomné, že je pořizován zvukový záznam jednání pro potřeby zpracování zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- za ověřovatele zápisu o průběhu 3/2019 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Bc. Josefa Nedvěda
a Mgr. Markétu Cendelínovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
Usnesení č. 1/3/2019/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 1
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 2/2019 zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 25.02.2019
4. Informace o jednání RM dne 11.03.2019
5. Hospodaření města za leden a únor 2019, stavy účtů k 28.02.2019, projednání RO č. 2/2019
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Hospodaření s majetkem města
8. Řešení problematiky skautské organizace ve Zbýšově
9. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 3. zasedání ZM (17 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)
Usnesení č. 2/3/2019/ZM bylo schváleno

3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 25.02.2019
Pro zájemce z řad členů ZM byly stanoveny dva termíny místního šetření v areálu mládežnických
organizací na Majrově.
Záměr MUDr. Zelníčkové zajistit ve městě prodej ekologických čisticích prostředků pro
domácnosti či podnikatelské provozy do vlastních nádob je v jednání.
Na základě návrhu Bc. M. Leščinského mohou členové ZM i občané podávat požadavky na doplnění
odpadkových košů ve městě, příp. opravu stávajících.
O rozhodnutí ZM nevyužít nabídku investiční skupiny DRFG – České investiční fondy, na uložení
volných finančních prostředků města formou investic do nákupu komerčních nemovitostí, byla
starostou osobně informována investiční konzultantka společnosti paní Romana Brázdová.
Jsou rozpracovány případně administrovány žádosti o dotace
OP ŽP – digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívajícího systému
„Pořízení digitálního rozhlasu a digitalizace povodňového plánu“
JmK – podpora jednotek PO SDHo „Pořízení věcných prostředků PO“
OPZ – ÚSC tvorba strategických dokumentů
„Pořízení pasportu zeleně, VO, hřbitova, komunikací a dopravního značení, plánu údržby
zeleně, digitálního kiosku a mapového serveru“
ČEZ – oranžová hřiště
„Rekonstrukce dětského hřiště při ZŠ I“
V souladu s rozhodnutím ZM bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace
akce Přístavba MKC. Záměr výstavby Centra sportovních aktivit Zbýšov byl představen v základní
škole, o možném seznámení veřejnosti s projektem a jeho termínu by mělo rozhodnout ZM.
Usnesením č. 7-1/2/2019/ZM doporučilo Zastupitelstvo města Zbýšova vést s majitelem parc. č.
1874/5 a 1876/8 o celkové výměře 39 m2 v lokalitě po Lánem další jednání o ceně za odprodej
pozemků pro příjezd k rozvojové lokalitě v k. ú. Zbýšov u Oslavan. Komplikují se jednání i s jinými
vlastníky pozemků.
Schválený záměr prodeje pozemku parc. č. 1923/36 a 1925/17, k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře
91 + 86 m2 – svah u areálu Muzea průmyslových železnic na Sičce, pro město nevyužitelný, je
zveřejněn na ÚT města od 11. 3. do 28. 3.
Jsou připraveny smlouvy na bezúplatný převod částí pozemků 528/1, 527/4, 527/1, 533/2, 533/3 a
bezplatný převod inženýrských sítí kanalizace splaškové a dešťové ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u
Oslavan ze strany majitele PAMIR spol. s r. o., čtvrť Padělky 381, Zbýšov, na Město Zbýšov. Jedná se
o převod, související s připravovanou výstavbou nemovitostí v areálu společnosti, která vybuduje
inženýrské sítě pro připojení novostaveb, které převede bezúplatně městu.
O schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1614/3 o výměře 734 m2 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan (na Sičce v blízkosti haldy) z majetku Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města
byl SPÚ písemně informován.
Byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene – uložení přípojky
vodovodu k RD na ul. B. Němcové na parc. č. 1923/9 a 1494/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 27 m,
schválena jednorázová úhrada 2 970 Kč bez DPH
a přípojky NN pro E.ON ČR k RD na ul. B. Němcové na parc. č. 1923/9 a 1494/1 v k. ú. Zbýšov u
Oslavan v délce 20 m, schválena jednorázová úhrada 2 000 Kč bez DPH.
a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene s E.ON ČR za uložení přípojky NN na
parc. č. 355/1 na ul. 9. května v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 3 m, jednorázová úhrada 2 000 Kč

V souladu s usnesením č. 7-8/2/2019/ZM byla uzavřena smlouva s panem I. P., Zbýšov, na odprodej
movitého nevyužitelného majetku města – návěsu ASN 1500 nákladního r. v. 2010, za cenu 13 000
Kč.
Vedení města zajišťuje provoz koupaliště na sezonu 2019, znovu hledalo zájemce o funkci vedoucího.
Od 1. dubna budou zahájeny opravy objektů, bazénů a vybavení.
S novým vedením koupaliště budou řešeny i připomínky členů ZM a občanů k provozu městského
koupaliště, které zazněly na 2. zasedání ZM.
O rozhodnutí Zastupitelstva města Zbýšova zajistit pořízení nového Územního plánu města Zbýšova
a pověření Ing. Jakuba Dobšíka jako zástupce ZM pro komunikaci ve věci nového ÚP byl informován
pořizovatel ÚP, Městský úřad Rosice, úřad územního plánování.
Návrh MUDr. Ševčíka, aby město požádalo Biskupství brněnské o převedení pozemku, na němž je
městský hřbitov nebo jeho části, např. centrální cesty, aby mohlo investovat prostředky do jejího
zpevnění, se připravuje.
Občané plně využili zveřejněné nabídky bezplatného odběru betonové dlažby velikosti 30x30 cm
z rekonstruovaných chodníků, uložené v areálu na Láně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 2/2019 zasedání ZM
Usnesení č. 3/3/2019/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 11.03.2019
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 2. schůze Rady města Zbýšova 11.02.2019
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města - ke dni
28.02.2019 byl na účtech města zůstatek 22 597 248,04 Kč
- informaci starosty a Ing. Dobšíka o dokončených investicích, o průběhu realizace investičních
akcí města a o připravovaných investicích pro 1. pololetí roku 2019
doporučila ZM ke schválení
- uzavření smluv na VZMR Rekonstrukce dětského hřiště a podání žádosti o dotaci na ČEZ
z fondu Oranžová hřiště
- zajištění dodávky prvků pro rekonstruované dětské hřiště a jejich montáže - cena dodávky dle
specifikace Bonita Group Service s. r.o., Tišnov, činí 953 tis. Kč + DPH, montáž bude provádět
firma Mirsada Tahiroviče, Zakřany, cena prací činí 60 000 Kč + DPH, s jeho firmou uzavřena
i smlouva na dodávku zemních prací a zpevněných ploch v areálu hřiště
- zadání zpracování PD pro stavební povolení akce Přístavba MKC na Jiráskově ulici – cena
prací 288 tis. Kč
rozhodla
- o technologii opravy fasády nájemního domu města na Majrově - bez zateplení vzhledem ke
kvalitě a tloušťce obvodového zdiva budovy
- o zadání zjednodušeného výběrového řízení práce na dokončení opravy fasády domu
na ul. 9. května (dvorního traktu), plocha zateplení 307 m2
vzala na vědomí
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních
bytů k 28.02.2019
zamítla
- záměr pronájmu pozemku na Havířské ulici, který požadoval pan K. pro vjezd do zahrady

schválila
- záměr pronájmu části půdního prostoru nad bytem R. H. a I. K.,
Zbýšov, pro vybudování půdní vestavby za stanovených podmínek
rozhodla
- o prominutí pohledávky města za dluh na nájemném ve výši 17 429 Kč po zemřelé paní
J. S. za užívání bytu s ohledem na sociální a finanční situaci
pozůstalé rodiny
rozhodla
- o úpravě cen za pronájem garáží v obecních domech k 1. 4. 2019 na 500 Kč za garáž a měsíc
a o zvýšení nájemného za užívání obecních bytů od 1. 1. 2020 – bude se týkat nájemníků většiny
bytů
schválila
- program 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 25.03.2019
vzala na vědomí
- termíny místního šetření členů ZM v klubovně Junáku na Majrově a v přilehlých prostorech
schválila
- poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2019 následujícím žadatelům
manželům P., Zbýšov, na rekondiční pobyt postižených dcer
20 000 Kč
o. p. s. DOTYK II, Brno, Vídeňská 11/127, na projekt Sociální rehabilitace 2019 částku
20 640 Kč
vzala na vědomí
- informaci ÚP ČR, podle které dosáhla v měsíci únoru 2019 nezaměstnanost ve Zbýšově 2,3 %,
z 2 423 osob v produktivním věku je 55 osob nezaměstnaných
- informaci Martiny Švancarové
o výsledku a finančním výtěžku plesu města; zisk bude využit na uhrazení nákladů dalších akcí
o termínu oslavy MDŽ se zpěvačkou Hankou Křížkovou v sále MKC – 15. 3.
o termínu první organizační schůzky zástupců obcí, zainteresovaných na oslavách Dne horníků
14. 9. (Rosice, Zastávka, MK Kahan, Zbýšov) 12. 3. a dalších připravovaných akcích – Den dětí
na koupališti, oslava Svátku matek 12. 5. na Poustkách, Zbýšovský superkos v kině 31. 3.
o registraci do Unie filmové distribuce v rámci příprav obnovení promítání filmů ve Zbýšově
o objednávce tří kusů vyřazených telefonních budek, které budou po úpravách rozmístěny po
městě jako tzv. knihobudky – malé bezplatné veřejné knihovny
- termíny a témata přednášek Univerzity 3. věku pro rok 2019, kterou pořádá Městská knihovna
Zbýšov ve spolupráci s Vysokou školou zemědělskou Praha
- upozornění Martina Všetečky na nutnost vyčistit ucpanou kanalizaci ve městě po zimě
- Zprávu P ĆR, OO Rosice, o bezpečnostní situaci v teritoriu OO Rosice a ve Zbýšově v r. 2018
schválila
- vyhrazení parkovacího místa ve čtvrti Sička před nájemním domem pro osobní
automobil VW Transporter
- na základě žádostí příspěvkových organizací města převedení zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2018 do rezervního fondu
Základní školy Zbýšov, p. o., ve výši 419,05 Kč
Mateřské školy Zbýšov, p. o., ve výši 4 139,20 Kč
- plány účetních odpisů obou organizací pro rok 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o výsledcích jednání RM dne 11.03.2019
Usnesení č. 4/3/2019/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za leden a únor 2019, stavy účtů k 28.02.2019, projednání RO č. 2/2019
Ke dni 28.02.2019 byl na účtech města zůstatek financí ve výši 22 597 248,04 Kč.

Příjmy předpokládané v rozpočtu města na rok 2019 ve výši 73 660 000 Kč, jsou za leden a únor 2019
naplněny na 15,5 % (11,435 mil. Kč), plánovaný příjem z daní, poplatků a dotací ve výši 60 mil.. Kč
je naplněn na 16,6 % (9 949 tis. Kč), plánované výdaje 84 313 000 Kč jsou čerpány na 15,8 % (13 348
tis. Kč). Deficit hospodaření dosáhl za dva měsíce roku výše 1 913 tis. Kč.
Rozpočtové opatření č. 2/2019, připravené ke schválení FO MěÚ, zahrnuje zvýšení výdajů v par. 3412
sportovní zařízení v majetku obce o částku 1 500 000 Kč (centrum sportovních aktivit) a 3421 využití
volného času dětí o 1 200 000 Kč (rekonstrukce dětského hřiště). Po vysvětlení nákladů bylo
schváleno jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města - ke dni
28.02.2019 byl na účtech města zůstatek 22 597 248,04 Kč, příjmy předpokládané v rozpočtu
města na rok 2019 ve výši 73 660 000 Kč, jsou za leden a únor 2019 naplněny na 15,5 % (11,435
mil. Kč), plánovaný příjem z daní, poplatků a dotací ve výši 60 mil.. Kč je naplněn na 16,6 %
(9 949 tis. Kč), plánované výdaje 84 313 000 Kč jsou čerpány na 15,8 % (13 348 tis. Kč); deficit
hospodaření dosáhl za dva měsíce roku výše 1 913 tis. Kč
schválilo
- RO č. 2/2019 (17 - 0 - 0)
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5/3/2019/ZM bylo schváleno
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města,
Firma M. Ryšavý Vémyslice pokračuje ve stavebních pracích na akci Rozšíření MŠ Zbýšov přípravou
příček k omítání, instalací vnitřních rozvodů podlahového topení, vody, odpadů a elektroinstalace a
jejich napojení na venkovní sítě a montáží sádrokartonů.
Při kontrolním dnu na akci Přístavba MŠ Zbýšov, Školní, byl průběh prací vyhodnocen jako úspěšný
a v souladu se stanoveným harmonogramem.
Podle informace starosty a Ing. Dobšíka byla městu přiznána na tuto investici dotace ve výši 10,7 mil.
Kč.
Četa pana M. Tahiroviče pokračuje v rekonstrukci obřadní smuteční síně – prostoru pro soukromé
rozloučení. Byla objednána plastová okna do OSS (nahradila původně plánovaná dražší hliníková).
Kolaudací byla ukončena 2. etapa prací ve čtvrti Padělky – rekonstrukce kanalizace, vozovek a
úprava parkovacích ploch.
Před zahájením prací je i realizace autobusových zálivů ve čtvrtích Sička a Anenská, kterou zajistí
firma Miloš Soukup, Zbýšov.
Firma M. Soukup momentálně provádí práce na dešťové a splaškové kanalizaci v areálu Simson na
Láně. Prostor byl vyklizen od materiálů, vytěžených při investičních akcích města, zejm. při
rekonstrukcích chodníků a parkovacích ploch.
Martin Všetečka požádal o doasfaltování veřejných ploch pro parkování na Sičce.
Ing. Jakub Dobšík informoval o přípravě rekonstrukce dětského hřiště v areálu za základní školou.
Výklad, podaný na zasedání ZM formou vizualizace umístění vybraných herních prvků na rozšířenou
a upravenou plochu hřiště, doplnil a konkretizoval o ocenění rozšířené dodávky prvků a jejich
montáže. Cena dodávky dle specifikace Bonita Group Service s. r.o., Tišnov, činí 945 420 Kč + DPH
– ZM schválilo uzavření smlouvy s uvedeným dodavatelem za uvedenou cenu, montáž bude provádět
firma Mirsada Tahiroviče, Zakřany, cena prací činí 60 000 Kč + DPH, cena za zemní práce, zpevnění
ploch, oplocení aj. činí 400 000 Kč + DPH. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smluv na uvedené
VZMR.
Podle Ing. Dobšíka město využije možnost požádat o dotaci ČEZ z fondu Oranžová hřiště.

Vizualizace úprav dětského hřiště bude umístěna na webové stránky města.
Zastupitelstvo města vybíralo z těchto nabídek:
Oslovení dodavatelé:
TR Antoš s.r.o.
Navi-sport CZ, s.r.o.
BONITA Group s.r.o
Předložené nabídky:
TR Antoš s.r.o.
Navi-sport CZ, s.r.o.
BONITA Group s.r.o
Vybraný dodavatel:

BONITA Group, s.r.o.

1.115.780,- Kč bez DPH
956.500,- Kč bez DPH
945.420,- Kč bez DPH
945.420,- Kč bez DPH
1 143 958,20 Kč vč. DPH

v

č vč. DPH
Ing. Dobšík informoval o ceně pořízení projektové dokumentace na připravované stavby – bylo
schváleno zadání zpracování PD pro stavební povolení akce Přístavba MKC na Jiráskově ulici – cena
prací 288 tis. Kč. Pořízení projektu na Víceúčelové sportovní centrum si vyžádá cca 1,4 mil. Kč –
výdaj byl schváleným RO č. 2 zařazen do rozpočtu.
Rada města rozhodla o opravě fasády nájemního domu města na Majrově bez jeho zateplení vzhledem
ke kvalitě a tloušťce obvodového zdiva budovy.
Formou zjednodušeného výběrového řízení budou zadány práce na dokončení opravy fasády domu na
ul. 9. května (dvorního traktu), plocha zateplení 307 m2, předpokládané náklady cca 450 tis. Kč.
Na uvedené stavební práce bude vybrán dodavatel. Výběrové řízení bude vypsáno i na dodavatele
VZMR – zatrubnění veřejné kanalizace u vodojemu na Rovinách.
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
- informaci Ing. Dobšíka o přiznání dotace městu na investici do stavby Rozšíření Mateřské školy
Zbýšov ve výši 10,7 mil. Kč
- rozhodnutí RM o vypsání výběrových řízení na dodávky VZMR na
opravu fasády nájemního domu města na Majrově bez jeho zateplení
na opravy fasády domu na ul. 9. května (dvorního traktu), plocha zateplení 307 m2
na zatrubnění veřejné kanalizace u vodojemu na Rovinách
na pořízení sítě kanalizace a vodovodu v areálu Simson na Láně
rozhodlo
- o uzavření smlouvy na dodávku herních prvků pro rekonstruované dětské hřiště dle specifikace
s firmou Bonita Group Service s. r.o., Tišnov, cena dodávky činí 945 420 Kč + DPH (17-0-0)
schválilo
- uzavření smluv na montáž herních prvků, cena prací činí 60 000 Kč + DPH a na zemní práce,
zpevnění ploch, oplocení areálu hřiště aj., cena prací činí 400 000 Kč + DPH; práce bude
provádět firma Mirsada Tahiroviče, Zakřany (17-0-0)
- zadání zpracování PD pro stavební povolení akce Přístavba MKC na Jiráskově ulici – cena prací
288 tis. Kč (17-0-0)
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 6/3/2019/ZM bylo schváleno

7. Hospodaření s majetkem města
V souvislosti se změnou pronájmu provozoven v kině Horník formulovali členové zastupitelstva svoje
požadavky na zlepšení vzhledu a fungování zařízení, jejichž naplnění bude podmínkou uzavření
nájemních smluv. Jedná se zejména o omezení světelné reklamy a rozsahu reklamních tabulí na fasádě
objektu, Bc. Nedvěd požaduje odstranění reklamní cedule u silnice III. tř., Bc. Leščinský zkulturnění
zadního traktu budovy (odstranění odpadu, přístavků) i kvůli zvýšenému pohybu chodců po
zprovoznění přístavby MŠ (ing. Dobšík specifikoval následné nutné úpravy parku, přístupových
komunikací pro vozidla i pěší, doplnění osvětlení). Konstatoval však, že z hlediska nájemců bude
problém s měřením spotřeby energií – provozy nejsou jednoznačně odděleny.
Ing. Nekuža upozornil na nutnost zachovat možnost příjezdu nákladního vozidla, nejen kvůli
zásobování ale např. i pro čištění kanalizace.
Ke zvýšení návštěvnosti a komfortu zákazníků by jistě přispěla výměna vnitřního vybavení, které je
původní. M. Švancarová uvedla, že podle informací, které má k dispozici, je nájemce kavárny této
inovaci nakloněn. Pro organizaci kulturních akcí města v sále je zásadní, že město bude mít
neomezený přístup do sálu kina.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o realizaci požadovaných změn v souvislosti se změnou pronájmu provozoven v kině
Horník a formulovalo svoje požadavky na zlepšení vzhledu a fungování zařízení
- informaci Ing. Dobšíka o plánovaných následných úpravách okolí kina Horník
Usnesení č. 7-1/3/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku parc. č. 911/9 o výměře 18 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan,
zastavěného rodinným domem, za cenu 800 Kč/m2 paní D., Zbýšov, (záměr schválen ZM dne 3. 9.
2018).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej pozemku parc. č. 911/9 o výměře 18 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného rodinným
domem, za cenu 800 Kč/m2 paní L. D., Zbýšov
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-2/3/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení práva věcného břemene – uložení přípojky NN ke garáži
na Láně (majitel M. S.) pro E.ON ČR na parc. č. 1511/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 5,5 m,
schválena jednorázová úhrada 2 000 Kč bez DPH
a přípojky plynu ke garáži na Láně téhož majitele na parc. č. 1371/3, 1923/49 a 1923/48 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan v délce 25 m, schválena jednorázová úhrada 2 750 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR – uložení přípojky NN
ke garáži na Láně (majitel M. S.) na parc. č. 1511/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
v délce 5,5 m, schválena jednorázová úhrada 2 000 Kč bez DPH
a přípojky plynu k objektu na Láně téhož majitele na parc. č. 1371/3, 1923/49 a 1923/48 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan v délce 25 m, schválena jednorázová úhrada 2 750 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-3/3/2019/ZM bylo schváleno

ZM projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemen pro uložení
přípojky NN pro E.ON ČR v délce 6 bm na parc. č. 1546 na Družstevní ulici, k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene s E.ON ČR za uložení přípojky NN
na pozemku parc. č. 1546 na Družstevní ulici v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 6 m, jednorázová
úhrada 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-4/3/2019/ZM bylo schváleno
8. Řešení problematiky skautské organizace ve Zbýšově
Členové zastupitelstva města poděkovali Ing. J. Dobšíkovi za zorganizování schůzek v areálu na
Majrově, kde si mohli prohlédnout m. j. objekt klubovny Junáku a získali tak důležitou konkrétní
vstupní informaci pro jednání k tomuto bodu programu. Těm, kteří se nezúčastnili, posloužilo
k získání názoru na stav budovy video. Bylo konstatováno, že stylová budova má kancelář, tři
klubovny a centrální prostor. Je v nepořádku a značně zdevastovaná, střecha, stropy, zdivo i podlahy
jsou zničeny v důsledku zatékání dešťové vody. Objekt má však historickou hodnotu a řada členů ZM
i místních občanů má k tomuto prostoru osobní vztah z dětství a mládí. Bylo proto rozhodnuto zajistit
statické posouzení využitelnosti stávajícího zdiva a konstrukcí a pokusit se budovu zrekonstruovat,
byť budou náklady zřejmě vyšší než při stavbě nové klubovny. Při rekonstrukci je možno využít
opravenou elektroinstalaci. Objekt by se měl stát základnou pro aktivity Junáku, Zálesáku a Trampské
osady. Přítomný Mgr. M. F. zdůraznil výhodné umístění areálu v krásném klidném přírodním
prostředí a doporučil možnost zvážit využití na turistickou základnu, po kterých je nyní značná
poptávka.
Nevyjasněné jsou vlastnické vztahy k dalšímu objektu v areálu, který je v dezolátním stavu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- zajistit statické posouzení využitelnosti stávajícího zdiva a konstrukcí klubovny Junáku na Majrově
a pokusit se budovu zrekonstruovat
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 8/3/2019/ZM bylo schváleno
9. Různé
MUDr. I. Zelníčková uvedla, že má možnost sehnat obchodníka s ovocem, zeleninou a zdravou
výživou, problémem je ovšem zajištění vhodných prostor. Ani město vhodným objektem či jeho částí
nedisponuje. V této souvislosti doporučilo ZM, aby starosta jednal s majiteli objektů, ve kterých byly
nebo jsou v provozu obchody (FIRA na křižovatce, BYDO), o možném pronájmu či odprodeji
nemovitostí městu.
Obec Zakřany požádala město Zbýšov o příspěvek na doplnění stávající cyklostezky na Rovinách
o paralelní naučnou stezku dle předložené studie. Stávající komunikační funkce cyklostezky se tím
rozšíří o vzdělávací a relaxační možnosti. Předpokládané náklady činí 500 000 Kč, město Zbýšov
přispěje částkou 200 000 Kč. Schváleno jednomyslně.
MUDr. Zelníčková požádala jménem rodičů žáků, dojíždějících do základních škol na kolech, o
umístění stojanů pro jejich zaparkování. Stojan na kola bude instalován i před ZUŠ.
Diskuse se rozvinula k námětu Dr. Zelníčkové na možnosti využívání Sokolského hřiště dětmi a
mládeží. Několik členů ZM vyjádřilo nespokojenost s momentálním fungováním obsluhy hřiště –
správce. Bylo doporučeno stanovit provozní dobu určité dny a hodiny v týdnu, kdy bude obsluha vždy
přítomna bez toho, aby se museli zájem o sportování telefonicky objednávat. Informace bude

zveřejněna místním rozhlasem, návštěvnost a zkušenosti s touto formou provozu budou za určitou
dobu vyhodnoceny. Od dětí nebude vyžadována úhrada vstupného.
Obdobný problém s obsluhou se týká i dětského hřiště v areálu školní zahrady. Ten bude vyřešen po
obnovení provozu zařízení po jeho rekonstrukci.
Vedení Základní školy Zbýšov oznámilo termíny a podmínky zápisu dětí do prvních tříd – 9. a 16.
dubna.
Bc. Martin Leščinský informoval o nejbližších aktivitách hnutí ZpL – s provozovatelem pekárny na
křižovatce bylo dohodnuto, že v objektu bude navíc zásilkovna. Při této příležitosti požádal o dohled
Městské policie Rosice nad skupinkami mládeže, která se zde srocuje kolem 16. hodiny
V sobotu se ZpL připojí k celostátní akci Ukliďme Česko. Město podpoří její konání zveřejněním
v místním rozhlase, dodáním materiálu (pytle, rukavice) a odvozem sbíraného odpadu. V MKC se
koná 13. 4. osvětová akce Snížení odpadu v našich životech.
Do jarního úklidu se zapojili i žáci základní školy.
MěÚ Zbýšov se připojí k iniciativě KÚ JmK snížit v při své činnosti spotřebu plastů. Jedná se o reakci
na kampaň DostByloPlastu vyhlášenou Ministerstvem životního prostředí v roce 2018. Kampaň MŽP
je zaměřená na předcházení vzniku jednorázových plastových odpadů, a to zejména v oblasti
stravování a nákupu potravin (PET lahve, plastové sáčky, jednorázové kelímky na nápoje, igelitové
nákupní tašky, jednorázová balení smetany do kávy apod.). Do kampaně se mohou zapojit
podnikatelské subjekty i veřejná správa. Opatření mají doporučující (nikoliv direktivní) charakter, jsou
založena především na informovanosti, medializaci a dobré praxi. Hlavním
cílem kampaně “#ZbýšovBezPlastu”je snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití, a to
nejen u městského úřadu, ale také u příspěvkových organizací města. Další, neméně důležitou ambicí
kampaně, je motivovat k podobnému jednání také místní podnikatele i veřejnost.
K dřívějšímu požadavku Bc. M. Leščinského na doplnění, příp. obnovu odpadkových košů
v intravilánu města starosta uvedl, že je po Zbýšově aktuálně 46 kusů košů, 16 je přiobjednáno a bude
instalováno.
Dle informace ÚP ČR dosáhla v měsíci únoru 2019 nezaměstnanost ve Zbýšově 2,3 %, z 2 423 osob
v produktivním věku je 55 osob nezaměstnaných, ve městě je 12 volných pracovních míst.
Vedoucí MKC pozvala přítomné na termínově nejbližší akce: besedu s paní Věrou Sosnarovou, která
přežila gulag – dne 2. 4., besedu s reportérem Josefem Klímou 10. 4., semináře s psycholožkou o
výchově chlapců a dívek 5. a 6. 4. aj.
Předseda KV ZM předal starostovi zápis z jednání tohoto orgánu města, který prověřoval plnění
usnesení RM a ZM a neshledal závady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- nabídku MUDr. I. Zelníčkové na zajištění prodeje ovoce, zeleniny a zdravé výživy
doporučilo
a pověřilo starostu města k jednání s majiteli objektů, ve kterých byly nebo jsou v provozu obchody
(FIRA na křižovatce, BYDO), o možném pronájmu či odprodeji nemovitostí městu (17-0-0)
vzalo na vědomí
- a zrealizuje požadavek MUDr. Zelníčkové na umístění stojanu na kola pro žáky, dojíždějící do
základních škol na kolech, stojan na kola bude instalován i před ZUŠ
schválilo
- poskytnutí příspěvku ve výši 200 000 Kč obci Zakřany na doplnění cyklostezky na Rovinách

o paralelní naučnou stezku dle předložené studie; stávající komunikační funkce cyklostezky se tím
rozšíří o vzdělávací a relaxační možnosti. Schváleno jednomyslně.
rozhodlo
- na základě podnětu MUDr. Zelníčkové po diskusi rozšířit možnosti využívání Sokolského hřiště
stanovením a zveřejněním provozní doby v určité dny a hodiny v týdnu, kdy bude obsluha vždy
přítomna bez nutnosti telefonického objednání; návštěvnost a zkušenosti s touto formou provozu
budou za určitou dobu vyhodnoceny, od dětí nebude vybíráno vstupné (17-0-0)
vzalo na vědomí
- informaci vedení Základní školy Zbýšov, p. o., o termínech a podmínkách zápisu dětí do prvních
tříd – 9. a 16. dubna
- informaci Bc. Martina Leščinského o nejbližších aktivitách hnutí ZpL – o zprovoznění zásilkovny
v prodejně pečiva na křižovatce a jeho požadavek na dohled Městské policie Rosice nad
skupinkami mládeže, která se zde srocuje kolem 16. hodiny, v sobotu 5. 4. se ZpL připojí
k celostátní akci Ukliďme Česko, 13. 4. se v MKC koná osvětová akce Snížení odpadu v našich
životech
- informaci Ing. Dobšíka o tom, že se MěÚ Zbýšov připojí k iniciativě KÚ JmK snížit při svém
provozu spotřebu plastů. Jedná se o reakci na kampaň DostByloPlastu vyhlášenou Ministerstvem
životního prostředí v roce 2018, která je zaměřená na předcházení vzniku jednorázových
plastových odpadů, a to zejména v oblasti stravování a nákupu potravin (PET lahve, plastové
sáčky, jednorázové kelímky na nápoje, igelitové nákupní tašky, jednorázová balení smetany do
kávy apod.). Opatření mají doporučující (nikoliv direktivní) charakter, jsou založena především
na informovanosti, medializaci a dobré praxi.
Hlavním cílem kampaně ZbýšovBezPlastu je snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití,
a to nejen u městského úřadu, ale také u příspěvkových organizací města. Další, neméně důležitou
ambicí kampaně, je motivovat k podobnému jednání také místní podnikatele i veřejnost.
- informaci starosty o počtu odpadkových košů v intravilánu města, kterých je po Zbýšově aktuálně
46 kusů, 16 je přiobjednáno a bude instalováno (dřívější požadavek hnutí ZpL)
- informaci ÚP ČR o nezaměstnanosti v měsíci únoru 2019 ve Zbýšově, která činila 2,3 %, z 2 423
osob v produktivním věku je 55 osob nezaměstnaných, ve městě je 12 volných pracovních míst
- pozvání vedoucí MKC na termínově nejbližší akce: besedu s paní Věrou Sosnarovou, která přežila
gulag – dne 2. 4., besedu s reportérem Josefem Klímou 10. 4., semináře s psycholožkou o výchově
chlapců a dívek 5. a 6. 4. aj.
- Zápis z jednání KV ZM, který prověřoval plnění usnesení RM a ZM a neshledal závady
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č. 9/3/2019/ZM bylo schváleno
Starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva města i hostům za účast a zasedání ZM ve 20,00
hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 02.04.2019
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Bc. Josef Nedvěd
Mgr. Markéta Cendelínová

Vratislav Široký
starosta

