Město Z b ý š o v , Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 29.04.2019 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 4. zasedání ZM byla zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Zbýšov, stejně tak na elektronické úřední desce, od 17.04.2019.
Jednání bylo přítomno 16 členů zastupitelstva (viz prezenční listina, omluven Mgr. Kotačka).
Zastupitelstvo města bylo usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Martina
Švancarová a MUDr. Irena Zelníčková, vyhotovením zápisu byla pověřena tajemnice MěÚ.
K návrhům nebyly vzneseny protinávrhy.
Zápis z 3/2019 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 4/2019 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova Martinu
Švancarovou a MUDr. Irenu Zelníčkovou, zapisovatelkou tajemnici MěÚ
Usnesení č. 1/4/2019/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 3/2019 zasedání ZM
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 25.03.2019
4. Informace o jednání RM dne 08.04.2019
5. Hospodaření města za 1. čtvrtletí 2019, stavy účtů k 31.03.2019,
projednání a schválení RO č. 3/2019
6. Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
7. Hospodaření s majetkem města
8. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
- schválilo program 4. zasedání ZM (16 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
Usnesení č. 2/4/2019/ZM bylo schváleno
3. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZM dne 25.03.2019
Záměr MUDr. Zelníčkové zajistit ve městě prodej ekologických čisticích prostředků pro

domácnosti či podnikatelské provozy do vlastních nádob je v jednání.
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 (viz bod 6.
Zápisu)
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, byl
zveřejněn na ÚT města od 11. 3. do 28. 3.
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.
V rámci přípravy rekonstrukce dětského hřiště v areálu za základní školou byly uzavřeny smlouvy na
dodávku prvků s firmou Bonita Group Service s. r.o., Tišnov za cenu 945 420 Kč + DPH a na jejich
montáž, kterou 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.
V souladu s usnesením č. 7-2/3/2019/ZM byla uzavřena smlouva na 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.
Byla uzavřena Smlouva 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 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.
Byla uzavřena schválená Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení
přípojky NN pro E.ON ČR v délce 6 bm na parc. č. 1546 na Družstevní ulici, k. ú. Zbýšov u Oslavan.
Na základě rozhodnutí ZM bylo objednáno statické posouzení využitelnosti stávajícího zdiva a
konstrukcí junácké klubovny na Majrově a možnosti rekonstrukce budovy na základnu pro aktivity
Junáku, Zálesáku a Trampské osady.
Příspěvek Obci Zakřanům na doplnění stávající cyklostezky na Rovinách o paralelní naučnou stezku,
díky které se stávající komunikační funkce cyklostezky rozšíří o vzdělávací a relaxační možnosti,
schválený ve výši 200 000 Kč, byl odeslán.
Umístění stojanů na kola u základní školy a před ZUŠ bylo provedeno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci o plnění úkolů z 3/2019 zasedání ZM
Usnesení č. 3/4/2019/ZM bylo schváleno
4. Informace o jednání RM dne 08.04.2019
Rada města Zbýšova
vzala na vědomí
- informaci o plnění úkolů, které vyplynuly z 3. schůze Rady města Zbýšova 11.03.2019
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města ke dni
31.03.2019
- písemnou informaci správy majetku města o výši dlužného nájemného za užívání obecních

bytů k 31.03.2019
- písemnou informaci o výši dluhu na místním poplatku za likvidaci PDO, který činí od roku
2009 cca 250 tis. Kč
schválila
- povolení nájezdu ke garáži RD T. na Majrově
- záměr pronájmu části půdního nebytového prostoru nad bytem v nájemním domě na Majrově
174 pro vybudování půdní vestavby
zamítla
- záměr pronájmu pozemku parc. č. 1511/49 (výměra 402 m2) nebo jeho části v k. ú. Zbýšov
u Oslavan (u sběrného dvoru na Majrově) k využití na zahrádku
zmocnila
- pana starostu k vyřešení užívání bytu ve svobodárně na ul. J. A. Komenského, jehož nájemcem
je na základě smlouvy Jiří Pařil
- starostu k řešení stížností nájemníků, bydlících na Majrově, na chování a hygienické podmínky
v bytě rodiny Š. a sourozenců K. (nepořádek, zápach apod.)
schválila
- program 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 29.04.2019
schválila
poskytnutí dotací z rozpočtu města 2019
- Sboru Jana Blahoslava Ivančice na péči o pacienty LDN Ivančice 10 000 Kč
- Klubu mažoretek Zakřany, v němž působí i dívky ze Zbýšova, příspěvek na činnost
v roce 2019 ve výši 20 000 Kč
- Mysliveckému sdružení Háje Zbýšov na stavební úpravy klubovny 20 000 Kč
- paní J. S., Zbýšov, na ozdravný pobyt dcery Barbory příspěvek ve výši 10 000 Kč
vzala na vědomí
- informaci starosty o výsledku jednání správní rady Mikroregionu Kahan
- informaci Martiny Švancarové o stavu příprav oslavy Dne horníků dne 14. 9. 2019 v zahradě
Hornického domu
- termín zřízení nové PO, která bude zajišťovat činnosti nynějšího MKC Zbýšov - 1. 1. 2020
- informaci MUDr. Veroniky Kovář Matejové o ukončení činnosti firmy Dens Caninus, s. r. o.,
pracoviště Zbýšov a přemístění ordinací do nových prostor v Oslavanech a s tím spojenými
opatřeními, která ve spolupráci se spol. s r. o. DENTALIS Bohemia zajistí alespoň základní
rozsah stomatologické péče pro pacienty na zdravotním středisku na ul. 9. května 9
schválila
- uzavření smlouvy na dodávku 10 kusů kompostérů pro Zbýšov s dotací MŽP, úhrada městem
činí 6 tis. Kč
- na základě žádosti vedení Základní školy Zbýšov, p. o., ředitelské volno pro žáky ve dnech
2. a 3. května
- zakoupení defibrilátoru na koupaliště, který bude stejného typu, jaký využívá LS PP
doporučila
- kontaktovat majitele RD č. p. 168 na ul. J. A. Komenského - realitní kancelář, se žádostí
o odkoupení části pozemku kolem nemovitosti z důvodu zajištění přehlednosti provozu na
křižovatce ul. J. A. Komenského na Majrov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí

- informaci o výsledcích jednání RM dne 08.04.2019
Usnesení č. 4/4/2019/ZM bylo schváleno
5. Hospodaření města za 1. čtvrtletí 2019, stavy účtů k 31. 3. 2019, projednání RO č. 3/2019
Ke dni 31.03.2019 byl na účtech města zůstatek financí ve výši 24 097 680,58 Kč.
Příjmy předpokládané v rozpočtu města na rok 2019 ve výši 73 660 000 Kč, jsou za leden až březen
2019 naplněny na 22,8 % (16,825 mil. Kč), plánovaný příjem z daní, poplatků a dotací ve výši 60 mil..
Kč je naplněn na 24,3 % (14 607 tis. Kč), plánované výdaje 84 313 000 Kč jsou čerpány na 19,5 %
(16 412 tis. Kč). Hospodaření je za tři měsíce roku v přebytku 413 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- písemnou informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města - ke dni
31.03.2019 byl na účtech města zůstatek 24 097 680,58 Kč. Příjmy předpokládané v rozpočtu města
na rok 2019 ve výši 73 660 000 Kč, jsou za 1. čtvrtletí 2019 naplněny na 22,8 % (16,825 mil. Kč),
plánovaný příjem z daní, poplatků a dotací ve výši 60 mil.. Kč je naplněn na 24,3 % (14 607 tis.
Kč), plánované výdaje 84 313 000 Kč jsou čerpány na 19,5 % (16 412 tis. Kč); hospodaření je za tři
měsíce roku v přebytku 413 tis. Kč.
Usnesení č. 5-1/4/2019/ZM bylo schváleno
Rozpočtové opatření č. 3/2019, připravené ke schválení FO MěÚ, zahrnuje zvýšení příjmů v par. 4216
o částku 10 703 300 Kč dotace MŠMT na rozšíření kapacity MŠ Zbýšov, ve výdajové části rozpočtu
navýšení § 3111 mateřské školy o 6 000 000 Kč na investici do MŠ, § 3313 kino Horník o 1 000 000
Kč na rekonstrukci objektu, § 3326 pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot – Simson o částku
600 000 Kč na rekonstrukci střechy stavební části objektu a § 3511všeobecná ambulantní péče o
500 000 Kč na rekonstrukci kotelny zdravotního střediska – zvýšení výdajů celkem o 8 100 000 Kč.
Po vysvětlení jednotlivých výdajových položek bylo RO schváleno jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
schválilo
- RO č. 3/2019 (16 - 0 - 0)
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 5-2/4/2019/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, provádí
betonování podlah se zabudovaným topením, vnitřní omítky a dokončuje vnější fasádu čtvrté
obvodové stěny objektu. Pokračovat bude přípojkou plynu a terénními úpravami okolí budovy.
Ve spolupráci s vedením MŠ se pořizuje vybavení interiérů. Rada města projednávala negativní ohlasy
několika občanů, kteří kritizovali vzhled oplocení. K tomu starosta a Ing. Dobšík uvedli, že při
plánování investic a využití materiálů pro ně hledá město vždy kompromis mezi estetikou, funkčností
a finančními možnostmi města. Až vzroste zeleň v areálu MŠ i jeho okolí, pohledy na objekt přístavby
i na oplocení se podstatně změní k lepšímu.
Četa pana M. Tahiroviče přerušila práce na rekonstrukci obřadní smuteční síně. Zajišťuje se materiál
pro rekonstrukci hlavního rozlučkového prostoru.
Firma dokončila opravu opěrné zídky na sběrném dvoře a přesunula svoje kapacity do areálu zahrady
ZŠ, kde rekonstruuje centrální dětské hřiště – zahájila demontáží laviček a hracích prvků (byly využity
na jiných veřejných plochách a hřištích ve městě), kácením stromů a zemními pracemi. M. Švancarová
doporučila využít polepy na dlažbu pro hry dětí, umístění velkých šachů a pořízení parkourové
trampolíny buď na toto nebo na workoutové hřiště. Pro příští rok je plánováno zřízení dopravního
hřiště na stadionu.
I práce v areálu dětského hřiště základní školy musely být přerušeny a četa byla přesunuta na ulici

9. května 96, 116, kvůli havárii vodovodní přípojky u obecního nájemního domu.
Žádost o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci dětského hřiště, zpracovanou městem, Nadace ČEZ
přijala.
RM řešila i výměnu čerpadel na koupališti - o problematice informoval pan starosta a Ing. Dobšík.
Specializovaný dodavatel nedodržel původně stanovenou cenu a navýšil ji z 8 700 EURO na 14 300
EURO, což podstatně mění záměr výměny čerpadel za úspornější a výkonnější, alespoň dočasně.
Výměna čerpadel pro tobogán představuje náklady ve výši 250 000 Kč a souvisí s ní výměna klapek a
ventilů. Lhůta pro dodávku těchto čerpadel je 6 týdnů.
Firma M. Soukup, Zbýšov, dokončila práce na dešťové a splaškové kanalizaci v areálu Simson na
Láně a dokončuje realizaci autobusového zálivu ve čtvrti Sička terénními pracemi a finálním
vyasfaltováním příjezdu na Sičku. M. Soukup bude pokračovat pracemi na autobusovém zálivu ve
čtvrti Anenské. Bude obnovena část čekáren ve Zbýšově (na Poustkách, na Sičce, na Anenské).
V lékárně na zdravotním středisku byl rozšířen zabezpečovací systém, náklady budou nájemcem
uhrazeny na základě dodatku k nájemní smlouvě formou zvýšeného nájemného v období jednoho
roku.
Na objektu věže Simson na Láně dosloužila střešní krytina – stávající eternit je třeba nahradit –
zvoleno bylo oplechování včetně výměny střešních latí. Práce provede firma Karel Skokan, Babice u
Rosic, RM rozhodla o uzavření smlouvy na dodávku prací dle cenové nabídky ve výši 468 526,40 Kč,
vč. DPH 566 916,94 Kč. Náklady se zvýšily v důsledku nutného využití lešení v rozsahu 550 m2 po
dobu 35 dnů.
Práce na rekonstrukci budovy kina Horník, která slouží od roku 1977, budou zahájeny opravou
střechy, kterou zatéká nad kinosálem. Stávající folie bude nahrazena novým materiálem v rozsahu cca
450 m2. Město oslovilo se žádostí o nabídku ceny firmu Klempířství Karel Skokan, Babice u Rosic –
RM schválila uzavření smlouvy na dodávku prací v ceně 564 713,80 Kč, vč. DPH 683 303,70 Kč.
Opravy kina Horník budou pokračovat pracemi v interiéru – opravou elektroinstalace, výměnou opon,
opravou podlahy v hledišti.
Dlouhotrvající problém s bezpečností chodců na hranicích katastru Zbýšova směrem na Zakřany by
mělo vyřešit rozšíření kanalizace směrem k vodojemu, úprava stávající horské vpusti u Křístelových
a v následné 2. etapě propojení chodníku lemujícího vozovku s cyklostezkou Zbýšov – Zakřany.
Oslovení dodavatelé, firma M. Ryšavý, Vémyslice a M. Soukup, Zbýšov, zpracovali cenové nabídky
na dodávku prací 1. etapy – M. Ryšavý za cenu 399 tis. Kč, M. Soukup za cenu 392 400 Kč + DPH.
RM rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s M. Soukupem, Zbýšov.
Rada města rozhodla o způsobu opravy fasády nájemního domu města na Majrově - bez jeho zateplení
vzhledem ke kvalitě a tloušťce obvodového zdiva budovy – město proto oslovilo místní dodavatele
tohoto druhu stavebních prací, pana Jiřího Klinera (nabídková cena 925 920 Kč + DPH) a Josefa
Svobodu (cena 1 146 975 Kč). Jako dodavatel byla vybrána firma J. Kliner, Zbýšov.
Rada města zadala formou zjednodušeného výběrového řízení práce na dokončení opravy fasády
domu na ul. 9. května 96, 116 (dvorního traktu), plocha zateplení 307 m2, oslovený dodavatel Josef
Svoboda z kapacitních důvodů nabídku nepředložil a vyjádřil názor, že m. j. i z důvodů poskytnutí
záruky by měla fasádu dokončit firma, která provedla 1. etapu prací. Tou je Jiří Kliner, Zbýšov, který
nabídl provedení prací za cenu 449 000 Kč + DPH – RM rozhodla o uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem.
Záměr výstavby Centra sportovních aktivit Zbýšov byl představen v základní škole, seznámení
veřejnosti s projektem se na základě rozhodnutí zastupitelstva města uskuteční ve čtvrtek dne 16.
května v 18 hodin v sále MKC Zbýšov).

V souladu s rozhodnutím ZM bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace
akce Přístavba MKC Zbýšov, Školní ulice - veřejná zakázka malého rozsahu č. 19/002.
Zahájení soutěže: 21.3.2019, termín pro příjem nabídek: 15.4.2019
Předpokládaná hodnota VZ: 283.450,- Kč bez DPH (UNIKA)
572.350,- Kč bez DPH (ČKA)
Oslovení dodavatelé:
PROJECT building s.r.o.
ATELIER 2005 s.r.o.
ATELIER ZETA s.r.o.
Předložené nabídky:
PROJECT building s.r.o.
ATELIER 2005 s.r.o.
ATELIER ZETA s.r.o.
Vybraný dodavatel:
ATELIER ZETA s.r.o.

odstoupil z účasti
294.000,- Kč bez DPH
280.000,- Kč bez DPH
280.000,- Kč bez DPH
338.800,- Kč vč. DPH

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 1. pololetí roku 2019
stanovilo
- termín veřejného představení záměru výstavby Centra sportovních aktivit Zbýšov na čtvrtek 16. 5.
v sále MKC Zbýšov
rozhodlo
- o zpracovateli projektové dokumentace akce Přístavba MKC Zbýšov, Školní ulice, kterým je atelier
ZETA s. r. o., Kuřim, cena prací činí 338.800,- Kč vč. DPH (16 - 0 - 0)
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 6/4/2019/ZM bylo schváleno
7. Hospodaření s majetkem města
Starosta informoval o podpisu nájemních smluv, uzavřených na základě rozhodnutí rady města ze dne
11. 2. 2019 a za ZM stanovených podmínek, na užívání provozních prostor kina Horník
s příslušenstvím kromě sálu na Masarykově ul. č. p. 582, parc. č. 310/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Ing. T. L.., Zbýšov a p. D. B., Ivančice, za cenu po 12 500 Kč měsíčně na dobu určitou 5 let s platností
od 1. 5. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o podpisu nájemních smluv, uzavřených na základě rozhodnutí rady města
ze dne 11. 2. 2019 a za ZM stanovených podmínek, na užívání provozních prostor kina Horník
s příslušenstvím kromě sálu na Masarykově ul. č. p. 582, parc. č. 310/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Ing. T. L.., Zbýšov a p. D. B., Ivančice, za cenu po 12 500 Kč měsíčně na dobu
určitou 5 let s platností od 1. 5. 2019
Usnesení č. 7-1/4/2019/ZM bylo schváleno
Vodní nádrž Brodky – změna záměru, nově plocha přes 1 ha, na kterou je možný zisk dotace až 8 mil.
Kč, zjednoduší a zlevní se přístup k vodnímu dílu, které je jedním z připravovaných opatření ke
zlepšení hospodaření s vodou, podporovaných státem formou dotací. Pokračuje vykupování a směny

pozemků: A. Š. nákup pozemku parc. č. 2652 o výměře 2 366 m2, za cenu 20 Kč/m2 – schváleno
jednomyslně, stejně jako záměr prodeje parc. č. 2729/1 o stejné výměře 2 366 m2 – obě parcely v k. ú.
Zbýšov u Oslavan.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- v souvislosti s přípravou záměru investice Vodní nádrž Brodky odkoupení pozemku od pana
A. Š., Zbýšov, parc. č. 2652 o výměře 2 366 m2, za cenu 20 Kč/m2 – schváleno
jednomyslně
- záměr prodeje parc. č. 2729/1 o stejné výměře 2 366 m2 – obě parcely v k. ú. Zbýšov u Oslavan–
schváleno jednomyslně
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-2/4/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo prodej přídomní parcely č. 1573/1 o výměře 40 m2 na Dolině, k. ú. Zbýšov
u Oslavan, za cenu 250 Kč/m2 + DPH, manželům K., Zbýšov. Prodej byl schválen jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej přídomní parcely č. 1573/1 o výměře 40 m2 na Dolině, k. ú. Zbýšov u Oslavan, za cenu
250 Kč/m2 + DPH, manželům K., Zbýšov
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-3/4/2019/ZM bylo schváleno
Na základě záměru schváleného ZM dne 23. 4. a 25. 6. 2018 bylo rozhodnuto o prodeji části pozemku
parc. č. 201/1 a 1923/9 (nově vzniklá parcela č. 201/59) o výměře 48 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro
výstavbu garáží panu R. S., Zbýšov a části parc. č. 201/1 a 1923/9 (nově vzniklá parc. č. 201/60) o
výměře 48 m2 panu P. M., Zbýšov, za cenu 500 Kč/m2. Obě parcely jsou v k. ú. Zbýšov u Oslavan za
Hornickým domem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej části pozemku parc. č. 201/1 a 1923/9 (nově vzniklá parcela č. 201/59) o výměře 48 m2
v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro výstavbu garáží panu R. S., Zbýšov a části parc. č. 201/1
a 1923/9 (nově vzniklá parc. č. 201/60) o výměře 48 m2 panu P. M., Zbýšov, za cenu
500 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-4/4/2019/ZM bylo schváleno
Po obnoveném jednání s majitelem parc. č. 1874/5 a 1876/8 panem J. M., Zbýšov, bylo dosaženo
dohody o ceně odkupované části parcel v k. ú. Zbýšov u Oslavan pod Lánem o výměře 39 m2. ZM
jednomyslně schválilo dohodnutou cenu 900 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- odkoupení části parc. č. 1874/5 a 1876/8 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pod Lánem o výměře 39 m2 od
pana J. M., Zbýšov, za dohodnutou cenu 900 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-5/4/2019/ZM bylo schváleno

Usnesením ZM ze dne 25. 2. 2019 byl schválen záměr prodeje pozemků parc. č. 1923/36, 1925/17 v k.
ú. Zbýšov u Oslavan – svah u areálu Muzea průmyslových železnic na Sičce. ZM rozhodlo o prodeji
uvedených pozemků o výměře 177 m2 o. s. MPŽ Zbýšov za cenu 20 Kč/m2 (16 - 0 - 0).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- prodej pozemků parc. č. 1923/36, 1925/17 v k. ú. Zbýšov u Oslavan na Sičce o výměře 177 m2
Muzeu průmyslových železnic, o. s., Zbýšov, za cenu 20 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-6/4/2019/ZM bylo schváleno
Zastupitelstvo města Zbýšova projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
věcného břemene pro uložení přípojky kanalizace a vodovodu do objektu v areálu na Družstevní ulici
pro Ing. V. Ž. na parc. č. 1546 k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce cca 7 bm – jednorázová úhrada 2 x
2 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky kanalizace
a vodovodu do objektu v areálu na Družstevní ulici pro Ing. V. Ž. na parc. č. 1546 k. ú.
Zbýšov u Oslavan, v délce cca 7 bm – jednorázová úhrada 2 x 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-7/4/2019/ZM bylo schváleno
Stavebník RD na ul. 9. května p. M. M. požádal o umožnění připojení na inženýrské sítě města. ZM
schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky
kanalizace na parc. č. 353/10 k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce 9 bm – jednorázová úplata 2 000 Kč, pro
uložení přípojky vodovodu na parc. č. 1929/1 a parc. č. 355/1, k. ú. Zbýšov u Oslavan, za cenu 2 000
Kč. Schváleno jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky kanalizace na
parc. č. 353/10 k. ú. Zbýšov u Oslavan, v délce 9 bm – jednorázová úplata 2 000 Kč, pro uložení
přípojky vodovodu na parc. č. 1929/1 a parc. č. 355/1, k. ú. Zbýšov u Oslavan, za cenu 2 000 Kč
pro novostavbu RD na ul. 9. května
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-8/4/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení
přípojky plynu na parc. č. 1927/16 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 6 m pro RD p. D. – jednorázová
úplata 2 000 Kč – schváleno jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky plynu na parc.
č. 1927/16 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 6 m pro RD p. D. – jednorázová úplata 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-9/4/2019/ZM bylo schváleno

ZM projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro E.ON
ČR pro uložení přípojky NN v délce 6 m (garáž p. G.) na parc. č. 1886/14, 1511/49, 1458/18 v k. ú.
Zbýšov u Oslavan – jednorázová úplata 2 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene pro E.ON ČR pro uložení přípojky
NN v délce 6 m (garáž p. G.) na parc. č. 1886/14, 1511/49, 1458/18 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan – jednorázová úplata 2 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-10/4/2019/ZM bylo schváleno
ZM projednalo a schválilo smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky NN pro
E.ON ČR na parc. č. 1547/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 9,5 bm – jednorázová úplata 2 000 Kč
(přípojka pro RD č. p. 48 v ul. B. Němcové). Schváleno jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
projednalo a schválilo
- Smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro uložení přípojky NN pro E.ON ČR na parc.
č. 1547/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v délce 9,5 bm – jednorázová úplata 2 000 Kč
(přípojka pro RD č. p. 48 v ul. B. Němcové)
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 7-11/4/2019/ZM bylo schváleno
8. Různé
Starosta vedl podle doporučení ZM jednání s majiteli objektů, ve kterých byly nebo jsou v provozu
obchody (FIRA na křižovatce, BYDO), o možném pronájmu či odprodeji nemovitostí městu k využití
pro prodej zeleniny, ovoce a zdravé výživy s bezlepkovou poradnou, pro kterou má MUDr. Irena
Zelníčková možnost sehnat obchodníka. Jediným objektem, který je momentálně pro tento účel
k dispozici, je prodejna bývalé drogerie na křižovatce na Sportovní ulici. Nemovitost je vyklizena
a majitel ji prostřednictvím realitní kanceláře nabízí aktuálně k prodeji zájemcům. Po delší diskusi, ve
které bylo doporučeno jednat s potenciální nájemkyní (doporučil Mgr. Urbánek), s ivančickým
provozovatelem obdobných obchodů p. M. (Mir. Vespalec), oslovit řetězec Drogerie Teta (navrhla M.
Švancarová), pověřilo zastupitelstvo města starostu jednáním s realitní kanceláří o odkoupení budovy
za cenu 1,8 mil. Kč (15 – 0 – Ing. Nekuža se zdržel hlasování z důvodu střetu zájmů) za podmínky, že
provozovatelka prodejny zeleniny, ovoce, zdravé výživy a drogerie se písemně zaváže
k dlouhodobému pronájmu prostor. Ing. Dobšík doporučil usilovat při jednání o prodeji o předkupní
právo na zahrádku za obchodem (výhodné pro územní plán města).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
pověřilo starostu
- jednáním s realitní kanceláří o odkoupení budovy za cenu 1,8 mil. Kč za podmínky, že
provozovatelka prodejny zeleniny, ovoce, zdravé výživy a drogerie se písemně zaváže
k dlouhodobém pronájmu prostor
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 1 Ing. Nekuža z důvodu střetu zájmů
Usnesení č. 8-1/4/2019/ZM bylo schváleno
MUDr. Veronika Kovář Matejová, jednatelka firmy Dens Caninus, s. r. o., se písemně obrátila na
vedení města se žádostí o poskytnutí příspěvku na náklady, spojené s přemístěním ordinací do nových
prostor v Oslavanech na podzim tohoto roku. Při této příležitosti zpracovala přehled působení lékařů –
stomatologů v regionu. Situace v poskytování lékařské stomatologické péče ve Zbýšově a okolí je již
v současné době kritická (většina lékařů nové pacienty již neregistruje) a v budoucnu (z důvodu

vysokého věku většiny zubařů v okolí) se ještě zhorší. Odchod firmy Dens Caninus ze Zbýšova je
nedobrovolný, je vynucen okolnostmi a MUDr. Kovář Matejová této změny lituje. Ve snaze nahradit
alespoň zčásti ve Zbýšově dosud poskytované služby, rozhodla se a přislíbila, že ve spolupráci se spol.
s r. o. DENTALIS Bohemia zajistí pro pacienty na zdravotním středisku na ul. 9. května 9 ve
vybavené ordinaci alespoň základní rozsah stomatologické péče po část týdne (2 či 3 dny) od června
t. r. To je podmínkou (musí být splněna minimálně dva roky), za které členové zastupitelstva města
schválili poskytnutí částky 300 000 Kč firmě Dens Caninus r. r. o. na náklady, spojené s přemístěním
a vybavením ordinací. Pokud nebude rozsah služeb ve Zbýšově a doba jejich poskytování naplněna,
rozhodne ZM o vrácení poměrné části dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
rozhodlo
- o poskytnutí příspěvku 300 000 Kč firmě Dens Caninus, s. r. o., Zbýšov, na náklady, spojené
s přemístěním ordinací do nových prostor v Oslavanech na podzim tohoto roku
- o podmínce poskytnutí dotace - ve spolupráci se spol. s r. o. DENTALIS Bohemia zajistit pro
pacienty na zdravotním středisku ve Zbýšově, ul. 9. května 9, ve vybavené ordinaci, alespoň
základní rozsah stomatologické péče po část týdne (2 či 3 dny) od června t. r. po dobu dvou let
(jinak vrácení poměrné části příspěvku)
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 2 Jaromír Lakomý,
Mgr. Urbánek z důvodu střetu zájmů
Usnesení č. 8-2/4/2019/ZM bylo schváleno
Na základě podnětu MUDr. Zelníčkové byla rozšířena možnost využívání Sokolského hřiště dětmi
a mládeží a provozní doba byla zveřejněna hlášením místního rozhlasu i upozorněním ve školním
rozhlase. Návštěvnost a zkušenosti s touto formou provozu byly vyhodnoceny a to za část měsíce
dubna – návštěvnost byla minimální a to pouze ve volné dny. I s ohledem na nepříliš příhodné počasí
během dubna bude tato příležitost rozšířena na další měsíce. Efekt by měl být znatelný s teplejším
počasím.
M. Švancarová navrhla prodloužit otevírací dobu hřiště u základní školy v letních měsících do 21
hodin.
MUDr. Zelníčková doporučila osadit na dětské hřiště poutač na Sokolské hřiště s uvedením provozní
doby. Dále požaduje zajistit údržbu laviček v parku na Poustkách, které byly příčinou úrazu.
V rámci přípravy koupaliště na rekreační sezónu se koná v neděli 12. května v 17 hodin schůzka
personálu.
MUDr. Zelníčková zprostředkovala požadavek rodičů na dřívější informaci o ředitelském volnu žáků
základní školy, aby měli rodiče prostor zajistit péči pro svoje děti.
Dále doporučila zvýšení příspěvku na neinvestiční náklady žáků mateřské školy, který by mohl
obsáhnout i výdaje, které musí nyní rodiče hradit během školního roku (např. na pomůcky, na kulturní
akce). Způsob výpočtu úplaty za vzdělávání v mateřské škole, zřízené obcí, stanoví striktně § 6 odst. 2
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovení výše úplaty je na základě ustanovení
školského zákona plně v kompetenci ředitele MŠ.
Vedení Mateřské školy Zbýšov, p. o., informovalo zřizovatele o termínu zápisu dětí do mateřské
školy, který se koná dne 14. 5. 2019.
V sobotu se hnutí ZpL připojilo k celostátní akci Ukliďme Česko. Město podpořilo její konání
zveřejněním v místním rozhlase, dodáním materiálu (pytle, rukavice) a odvozem sbíraného odpadu.
Podle informace Bc. M. Leščinského se zúčastnilo 18 dobrovolníků.
Bc. Martin Leščinský pozval zájemce o problematiku životního prostředí a aktuálně o hospodaření
s vodou v krajině i v intravilánu města na odbornou panelovou diskusi za účasti p. poslankyně

Krutákové, vedoucího odboru ŽP MěÚ Rosice RNDr. D. Kolčavy, která se koná v úterý 7. května
v Hornickém domě a je určena široké veřejnosti z celého regionu.
K tomu Ing. Dobšík uvedl, že z pohledu pověřeného MěÚ Rosice je město Zbýšov dáváno za příklad
ve výsadbě a údržbě veřejné zeleně a v citlivosti přístupu k životnímu prostředí i při realizovaných
stavebních opatřeních.
Bc. M. Leščinský po kontaktu s mládeží, provozující parkourový sport, požádal o umístění prvků pro
tento sport k workoutovému hřišti na Sportovní ulici. K tomu pan starosta a Ing. Dobšík uvedli, že
před časem provozovali parkour mladíci v prostoru haldy, tato aktivita však již vymizela. Počítá se
s umístěním trampolíny na rekonstruované dětské hřiště.
Dle informace ÚP ČR dosáhla v měsíci březnu 2019 nezaměstnanost ve Zbýšově 2,4 %, z 2 423 osob
v produktivním věku je 59 osob nezaměstnaných, ve městě je 10 volných pracovních míst.
Starosta informoval o požadavku, který vyplynul z diskuse na sociálních sítích – zřídit chodník mezi
Zbýšovem – čtvrtí Sička a Babicemi u Rosic. Město Zbýšov nemá tento záměr v plánu, frekvence
chodců mezi oběma obcemi je minimální. Ani obec Babice nemá zájem na realizaci takové investice –
navíc by náklady zvýšil výkup pozemků, které jsou v soukromém vlastnictví.
Martina Švancarová požádala o instalaci zpomalovacích prahů či přijetí jakéhokoliv jiného opatření,
které by přinutilo řidiče, jedoucí po opravené Jiráskově ulici, snížit rychlost jízdy.
Martin Všetečka považuje za problematickou úpravu dopravní situace na křižovatce na Sportovní
ulici, přechod pro chodce na příjezdu od Zakřan doporučuje vyznačit před prodejnou potravin.
Spolehlivě funguje i služba SENIORTAXI, která zajistila v měsíci březnu cca 90 jízd. M. Švancarová
přednesla požadavek důchodců, kteří tuto dopravu využívají, zda by mohla být na požádání
prodloužena provozní doba do 16 hodin (např. pro odvoz od lékaře). Pan Kamenický bude v tomto
smyslu kontaktován.
Dne 25. dubna se konala schůze dozorčí rady KTS. Ekologie, s. r. o. Zastávka, která projednala zprávu
o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2018 – DR projednala účetní závěrku společnosti, zprávy
nezávislého auditora a další materiály a doporučila VH schválit účetní závěrku společnosti za rok 2018
a převést kladný hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 2 929 193,24 Kč na nerozdělený zisk
minulých let (účet 428).
Společníky KTS Ekologie s. r. o. je 42 měst a obcí, firma sváží odpad z obcí se cca 70 tis. obyvateli,
vedení společnosti má 2 členy, 3 administrativní pracovníky, 1 účetní, vozový park 11 popelářských
aut, 3 kontejnerových vozidel, traktoru a nakladače obstarává 36 řidičů a závozníků, 9 pracovníků
funguje na sběrných dvorech a třídící lince. Náklady společnosti za rok 2018 činily 57 437 249,97 Kč,
výnosy 60 366 443,21 Kč.
Starosta informoval o jednání Valného shromáždění Mikroregionu Kahan DSO, které se uskutečnilo
dne 4. 4. 2019. Jedním z bodů programu byl informace z MAS Brána Brněnska z. s. o aktuálně
vyhlášených výzvách z OPŽP a připravovaných výzvách MAS z IROP.
V rámci Mikroregionu Kahan byly ve II. etapě pořízeny další potřebné kompostéry pro občany DSO.
Rada města schválila dne 8. 4. 2019 uzavření smlouvy na dodávku 10 kusů kompostérů pro Zbýšov,
cena dodávky 35 000 Kč s dotací MŽP, úhrada města činí 6 tis. Kč.
Martina Švancarová pozvala přítomné na nejbližší akce MKC – Pálení čarodějnic ve spolupráci
s místními hasiči, Baby pochod na cihelnu dne 8. 5. a Den pro mou mámu v neděli 12. 5. k oslavě
Svátku matek.
Pan Jaromír Lakomý upozornil na provizorní umístění kontejnerů u koupaliště na Majrově
v souvislosti s výstavbou bytů a blížící se rekreační sezonou na koupališti – v podmínkách stavebního
povolení, vydaného investorovi akce, panu J. Klinerovi, je vybudování stání pro kontejnery.

Trvalým problémem je pro občany Majrova nadměrný hluk, působený provozem firmy Metaldyne.
MUDr. Zelníčková nabídla městu spolupráci při výsadbě živého plotu, který by mohl lemovat
oplocení firmy i v případě, že se společnost rozhodne vybudovat protihlukovou stěnu, jak uvedl pan
starosta.
Bc. Josef Nedvěd požádal, aby město zajistilo údržbu pomníku kpt. Brýši na místním hřbitově (poblíž
stojanu na vodu).
Dále připomněl možnost regulovat noční klid OZV města – bude projednána na příštím zasedání.
Přínos místního kamerového systému ocenil jako příslušník P ČR i jako občan Zbýšova v souvislosti
s dopravní nehodou s ujetím u Šikotexu.
Jako dlouhodobě problémový vidí provoz bankomatu v objektu zdravotního střediska kvůli chování
řidičů, kteří zastavují před budovou na frekventované silnici III. třídy bez ohledu na umístěnou
zákazovou dopravní značku.
Bc. Nedvěd požádal o doplnění odpadkových košů do prostoru zdravotního střediska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci starosty o dosud minimálním přínosu rozšíření možnosti využívání Sokolského hřiště
dětmi a mládeží - tato příležitost bude prodloužena na další měsíce
- doporučení M. Švancarové prodloužit otevírací dobu hřiště u ZŠ o prázdninách do 21 hodin
- doporučení MUDr. Zelníčkové osadit na dětské hřiště poutač na Sokolské hřiště s uvedením
provozní doby a požadavek zajistit údržbu laviček v parku na Poustkách
- termín schůzky personálu v rámci přípravy koupaliště na rekreační sezónu - neděle 12. května
v 17 hodin
- požadavek rodičů na dřívější informaci o ředitelském volnu žáků základní školy, aby měli rodiče
prostor zajistit péči pro svoje děti, který přednesla MUDr. Zelníčková
- doporučení MUDr. Zelníčkové zvýšit příspěvek na neinvestiční náklady žáků mateřské školy tak,
aby obsáhl i výdaje, které musí nyní rodiče hradit během školního roku (např. na pomůcky,
na kulturní akce) - způsob výpočtu úplaty za vzdělávání v mateřské škole, zřízené obcí, je striktně
stanoven § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovení výše úplaty
je na základě ustanovení školského zákona plně v kompetenci ředitele MŠ
- informaci vedení Mateřské školy Zbýšov, p. o., o termínu zápisu dětí do mateřské školy, který se
koná dne 14. 5. 2019.
- informaci Bc. M. Leščinského o úspěšném průběhu a výsledku akce hnutí ZpL Zbýšov Ukliďme
Česko a jeho pozvání na odbornou panelovou diskusi k problematice životního prostředí a
aktuálně k hospodaření s vodou v krajině i v intravilánu města, která se koná v úterý 7. května
v Hornickém domě a je určena veřejnosti z celého regionu
- požadavek Bc. M. Leščinského na umístění prvků pro parkourový sport k workoutovému hřišti
na Sportovní ulici - pan starosta a Ing. Dobšík uvedli, že se počítá s umístěním vzduchové
trampolíny na rekonstruované dětské hřiště
- informaci ÚP ČR o stavu nezaměstnanosti ve Zbýšově v měsíci březnu 2019 - nezaměstnanost ve
Zbýšově dosáhla 2,4 %, z 2 423 osob v produktivním věku je 59 osob nezaměstnaných, ve městě
je 10 volných pracovních míst
- informaci starosty o požadavku, který vyplynul z diskuse na sociálních sítích – zřídit chodník mezi
Zbýšovem – čtvrtí Sička a Babicemi u Rosic; Město Zbýšov nemá tento záměr v plánu, frekvence
chodců mezi oběma obcemi je minimální, ani obec Babice nemá zájem na realizaci takové
investice
- požadavek Martiny Švancarové na instalaci zpomalovacích prahů či přijetí jakéhokoliv jiného
opatření, které by přinutilo řidiče, jedoucí po opravené Jiráskově ulici, snížit rychlost jízdy
- doporučení Martina Všetečky k dopravní situaci na křižovatce na Sportovní ulici - vyznačení
přechodu pro chodce na příjezdu od Zakřan před prodejnou potravin
- informaci o spolehlivém fungování služby SENIORTAXI, která zajistila v měsíci březnu cca 90
jízd a požadavek M. Švancarové na prodloužení provozní doby do 16 hodin (např. pro odvoz od
lékaře) na požádání

- informaci starosty o schůzi dozorčí rady KTS. Ekologie, s. r. o. Zastávka dne 25. 4., která
projednala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2018 a doporučila VH schválit účetní
závěrku společnosti za rok 2018 a převést kladný hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši
2 929 193,24 Kč na nerozdělený zisk minulých let (účet 428)
- informaci starosty o jednání Valného shromáždění Mikroregionu Kahan DSO, které se
uskutečnilo dne 4. 4. 2019; jedním z bodů programu byl informace z MAS Brána Brněnska z. s.
o aktuálně vyhlášených výzvách z OPŽP a připravovaných výzvách MAS z IROP
- pozvání Martiny Švancarové na nejbližší akce MKC – Pálení čarodějnic ve spolupráci s místními
hasiči, Baby pochod na cihelnu dne 8. 5. a Den pro mou mámu v neděli 12. 5. k oslavě Svátku
matek
- upozornění pana Jaromíra Lakomého na provizorní umístění kontejnerů u koupaliště na Majrově
v souvislosti s výstavbou bytů a blížící se rekreační sezonou na koupališti – vybudování stání pro
kontejnery bylo jednou z podmínek vydání stavebního povolení investorovi J. Klinerovi
- nabídku MUDr. Zelníčkové na spolupráci při výsadbě živého plotu, který by mohl lemovat
oplocení firmy Metaldyne i v případě, že se společnost rozhodne vybudovat protihlukovou stěnu,
aby její provoz nerušil obyvatele Majrova
- požadavek Bc. Josefa Nedvěda, aby město zajistilo údržbu pomníku kpt. Brýši na místním hřbitově
a jeho ocenění přínosu místního kamerového systému v souvislosti s dopravní nehodou u Šikotexu
- požadavek Bc. Nedvěda na doplnění odpadkových košů do prostoru zdravotního střediska
- upozornění Bc. Nedvěda na dlouhodobě problémový provoz bankomatu v objektu zdravotního
střediska kvůli rizikovému chování řidičů, kteří zastavují před budovou na frekventované silnici
III. třídy bez ohledu na umístěnou zákazovou dopravní značku
Usnesení č. 8-3/4/2019/ZM bylo schváleno
Tajemnice MěÚ informovala o přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2018, které provedly
kontrolorky KÚ Jihomoravského kraje ve dvou termínech – 17. a 18. 12. 2018 a 11. a 12. 4. 2019.
Výstupem kontroly jsou zápisy z dílčího a závěrečného přezkoumání hospodaření, při kterých byly
zjištěny nedostatky. Městský úřad přijal bezprostředně po ukončení kontroly po projednání výsledků
přezkoumání opatření k nápravě chyb – zápisy z projednání ze dne 21. 12. 2018 a 16. 4. 2019 budou
pro informaci rozeslány členům ZM. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je navíc součástí
závěrečného účtu města, který bude zveřejněn na webových stránkách města v sekci úřední deska a
bude projednáván ZM dne 27. 5. 2019.
A. Výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva projednalo a následně schválilo
zastupitelstvo města Zbýšova na svém zasedání dne 12. 11. 2018 (v bodě č. 6). Usnesení č.
6/7/2018/ZM k tomuto bodu programu bylo uvedeno mj. v následujícím znění: "Zastupitelstvo města
Zbýšova projednalo a stanovilo s platností od 13. 11. t. r. odměny za výkon funkcí neuvolněných členů
ZM v orgánech města v maximální výši dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků."
Z uvedeného vyplývá, že město porušilo ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dle
kterého v usnesení zastupitelstvo obce stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za
měsíc, a to částkou v celých korunách, přitom může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které
jednotlivým neuvolněným členům zastupitelstva obce uložilo, a předem stanoveným způsobem k
jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy.
Stanovisko města:
Konkrétní výše odměn jednotlivých neuvolněných členů ZM s platností od 13. 11. 2018 byla obsahem
přílohy k zápisu ze zasedání ZM, nebyla však uvedena v usnesení ze ZM.
Opatření k nápravě: na nejbližším zasedání ZM, které se bude konat dne 29. dubna 2019, bude
projednána a v zápise uvedena výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZM v orgánech města
od 1. 1. 2019 tak, aby odpovídala ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Zastupitelstvo města Zbýšova projednalo a potvrdilo v souvislosti s výsledkem kontroly hospodaření
města Zbýšova za rok 2018, dle zákona č. 99/2017 Sb., o obcích, kterým se mění zákon č. 128/2000

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s
účinností od 1. 1. 2019 měsíční odměny neuvolněných členů ZM Zbýšova – za výkon funkce člena
zastupitelstva ve výši 1 808 Kč, za výkon funkce člena rady města ve výši 7 231 Kč, za výkon
předsedy výboru zastupitelstva 3 616 Kč, za výkon funkce člena výboru zastupitelstva 3 013 Kč
B. Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova, které se konalo dne 10. 12. 2018,
obsahoval podpisy jiných ověřovatelů, než které určilo a následně schválilo zastupitelstvo města
v bodě č. 1
Opatření k nápravě:
Uvedený nedostatek je ošetřen Dodatečnou ověřovací doložkou k Zápisu o průběhu 8. zasedání
Zastupitelstva města Zbýšova, které se konalo dne 10.12.2018, podepsanou Martinem Všetečkou a
Daliborem Chatrným na jednání ZM dne 29. 4. následujícího znění:
Jako člen ZM, určený a schválený k ověření uvedeného zápisu, potvrzuji tímto dodatečně správnost
zápisu z jednání ZM dne 10. 12. 2018, jehož platnost jsem osvědčil už při hlasování v úvodu
1. zasedání ZM dne 21. 1. 2019, kdy bylo konstatováno, že zápis z 8/2018 zasedání ZM byl schválen
bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova
vzalo na vědomí
- informaci tajemnice MěÚ o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2018, které
provedly kontrolorky KÚ Jihomoravského kraje ve dvou termínech – 17. a 18. 12. 2018
a 11. a 12. 4. 2019
- informaci tajemnice o opatřeních, která byla přijata vedením města, MěÚ a ZM k nápravě
nedostatků, zjištěných při přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2018
projednalo a potvrdilo
- v souvislosti s výsledkem kontroly hospodaření města Zbýšova za rok 2018, dle zákona č. 99/2017
Sb., o obcích, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle
nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 1. 1. 2019 měsíční odměny
pro neuvolněné členy ZM Zbýšova – za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 1 808 Kč, za
výkon funkce člena rady města ve výši 7 231 Kč, za výkon předsedy výboru zastupitelstva 3 616 Kč,
za výkon funkce člena výboru zastupitelstva 3 013 Kč (jednomyslně)
Usnesení č. 8-4/4/2019/ZM bylo schváleno
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 0
Starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva města i hostům za účast a zasedání ZM ve 21,10
hodin ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 06.05.2019
Zapisovatelka: Ing. Anna Zahradníčková
Ověřovatelé: Martina Švancarová
MUDr. Irena Zelníčková

Vratislav Široký
starosta

