Zápis
z 25. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 6. prosince 2017 v malém sále Záložny v Rousínově
Přítomno: 12 zastupitelů - František Brtník, Ing. Zdeněk Chromý, Darek Kuklínek, Mgr. Jiří
Kyjovský, Ing. Jiří Lukášek, Jiří Matoušek, Jakub Němec, Jiří Petřík, Stanislav Píšek, Zdeněk
Šedý, Ing. Pavel Švejnoha, Mgr. Terezie Zatloukalová
Omluven: Ing. Vladimír Coufal, Ing. Marie Straková, Ph.D., přijde později MVDr. Václav Malý.
K zápisu je přiložena prezenční listina.
25. zasedání zastupitelstva města Rousínova ve volebním období 2014 – 2018 zahájil starosta
Ing. Jiří Lukášek v 17 hodin. Přivítal zastupitele města, pracovníky Městského úřadu i přítomné
občany. Předsedající konstatoval, že zápis z posledního jednání ZM byl řádně ověřen
a podepsán a nebyly proti němu podány námitky. Předsedající oznámil přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZM.
Zapisovatelkou jmenoval pí. Markétu Hladkou.
Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Petříka a pana Jakuba Němce.

Schváleno: pro 12 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Píšek,
Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Program:
1. Zahájení
a) Informace městské policie
b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
c) Zpráva předsedy finančního výboru
2. Majetkoprávní záležitosti
a) Odkoupení pozemku p.č. 1339/121 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města
b) Směna pozemků v k.ú. Rousínov u Vyškova
c) Odkoupení pozemku p.č. 1779/4 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města
d) Prodej částí pozemků p.č. 26/1 a p.č. 31 k.ú. Vítovice
e) Prodej částí pozemků p.č. 26/1 a p.č. 31 k.ú. Vítovice
f) Prodej části pozemku p.č. 31 k.ú. Vítovice
g) Odkoupení pozemků p.č. 170/1 a p.č. 176 k.ú. Královopolské Vážany do vlastnictví města
h) Odkoupení pozemku p.č. 328/4 k.ú. Královopolské Vážany do vlastnictví města
i) Odkoupení pozemku p.č. 377 k.ú. Královopolské Vážany do vlastnictví města
j) Kupní smlouva - převod stavby prodloužení vodovodního řadu
k) Odkoupení pozemku p.č. 131/7 k.ú. Královopolské Vážany
l) Zpráva o hospodaření za rok 2016 a Zápis z dozorčí rady Mikroregionu Rakovec
3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 7/2017
b) Rozpočet na rok 2018, rozpočtový výhled 2019 a 2020, objem mzdových prostředků
c) Zmocnění RM k projednání posledních změn v rozpočtu 2017
4. Různé
a) Žádost o souhlasné stanovisko k podání žádosti o dotaci na MF ČR
b) Žádost o souhlasné stanovisko k podání žádosti o dotaci na OPŽP 2014-2020
c) Pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Rousínov určeného strážníka
d) Vyhlášení Programu pro poskytování dotací neziskovým organizacím na činnost v roce
2018
e) Pravidla pro poskytování individuálních dotací neziskovým organizacím v roce 2018
f) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a ostatním občanům – předsedům a členům
komisí RM a výborů ZM
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Hlasování o programu.

Schváleno: pro 12 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Píšek,
Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

1. Zahájení
a) Informace městské policie

Kučera

daří se nám spolupráce s PČR. Objasňujeme skutky díky kamerovému systému
např. krádež 2 jízdních kol. Podařilo se nám vytlačit z města nepřizpůsobivé
občany, vše jsme předali PČR.
Lukášek
objevuje se tu drobné vykrádání chatek, jsem rád, že spolupráce s PČR se daří.
Brtník
hlásil jsem strážníkovi Minaříkovi, že u kapličky stojí cca 3 týdny modrá Fabia, zatím
nedošlo k odtažení.
Kučera
dodávku, která stále na území města jsme vyřešili během dne. S Fabií bude trošku
problém, stojí tam neoprávněně, vozidlo v pátrání není, to jsme ověřovali. Majitele
nejsme schopni zatím kontaktovat, je to běh na dlouhou trať.
Lukášek
v tomto jsme svázáni zákony, auto proti předpisům nelze někam odtáhnout, majitel
nás může zažalovat, je to komplikovanější, MP má v tomto svázané ruce.
Švejnoha při minulé diskusi jsme narazili na to, že by mohly být vyhodnocovány záznamy
z radaru na ul. Tománkova, je to v kompetenci MP?
Lukášek
je to ve správě MS, nevím, zda se podařilo přenést data. Do příštího ZM uděláme
analýzu. Je tam určitá časová doba.
Hůlka
podíváme se na to v nejbližší době a uvidím, co se nám podaří ze záznamu
vytáhnout.
Lukášek
radar je tam nějakou dobu. Kapacita záznamového zařízení je omezená, musíme
si stanovit harmonogram, kdy budeme data stahovat. Popřípadě by data stahovala
MP.
Občanka M. vlastní zkušenost z toho zaparkovaného vozidla - je to pozemek města?
Lukášek
ano.
Občanka M. musíte si dokumentovat, jak dlouho to auto tam stojí. Policie vám s tím nepomůže.
Pokud budete postupovat jako majitel pozemku a vozidlo tam stojí neoprávněně,
majitel neplatí zábor za pozemek, předepište dle SPZ vlastníkovi nájem a auto
okamžitě odstraní.
Lukášek
děkujeme.
Kučera
vozidlo musí tvořit překážku silničního provozu, pokud tomu tak je, tak vozidlo
můžeme odtáhnout na hlídané parkoviště, ale město ho musí platit. Budeme se
snažit, hledali jsme na internetu i v evidenci PČR, nenašli jsme na majitele kontakt.
Teď jedině ho kontaktovat písemnou formou.
Lukášek
dle SPZ se dá najít majitel, je to parkoviště pro obytné domy, které tam jsou.
17:20 h – přišel p. Malý
b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
Diskuze k zápisům z 21. až 23. RM v roce 2017.

Švejnoha
Lukášek
Pekařík
Švejnoha
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21. RM, VŽP bod 3g, administrátor dotace, multifunkční objekt Čechyně, společnost
má činnosti, které se s předmětem moc neslučují, byly prověřovány reference atd.?
tato společnost byla resp. je schopna rychlou reakcí na vyhlášenou výzvu na
sociální byty vše časově zvládnout. Reference nebyly požadovány, je vyžadována
žádost o dotaci + studie proveditelnosti, což je nejvyšší položka.
v obchodním rejstříku prověřeni byli.
mám tu drobný otazníček, uklidnilo by mě, kdyby se zvedl telefon, a vznesl se
dotaz, zda 2 či 3 takovéto záležitosti provedli. 22.RM, MS bod 2a), nákup energií –
město má dohodu se společností, jakým způsobem funguje ten vztah, dostanou
zaplaceno, kolik a za co?

Lukášek

Hůlka

Lukášek
Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Tlčik

Lukášek

Švejnoha
Tlčik
Švejnoha
Lukášek
Šedý

Lukášek

Švejnoha
Lukášek

dlouhodobě byla nakupována energie přes organizaci Osin. Byl to prostředník a
přes tuto firmu se nakupovalo na komoditní burze v Kladně. Došlo ke změně
zákona a Osin přímo nakupovat nemůže. Může to dělat pouze veřejný sektor, jako
obec. Tato společnost nemůže pokračovat, v této činnosti. Oslovovali jsme různé
subjekty. Nedá se vysoutěžit to, co bude, mohli bychom soutěžit např. to, za rok
2016. Dostavila se firma Fin-servis, která spolupracovala s firmou Osin, takže jsme
se na ni obrátili, koncem roku nám končí smlouva s firmou Osin a od nového roku
bychom kupovali energii za vyšší cenu. Firma bude soutěžit energii na burze.
Účtovali to Osinu a Osin měl na tom ještě poplatek. Dnes zaslali vysoutěžené ceny,
tato smlouva není vázána časem. Firma Fin-servis nabízí jinou věc, sleduje vývoj
cen, má přímý přístup na burzu a může soutěžit. Zdálo se nám to výhodné.
Neříkám, že je to navěky, pokud budeme mít jinou možnost toto změnit tak klidně.
smlouva s Osinem nešla dělat na delší období, s Fin-servisem to jde, i např. na 3
roky. Máme smlouvu na rok, můžeme např. během června nakoupit za cenu, která
by platila na příští rok. Zkoušeli jsme víc dodavatelů. Ceny budou vyšší, ale nebude
to nijak dramatické.
máme u této firmy přislíbenou analýzu našich tarifů, jestli nenakupujeme draze.
Tato firma je dohadce, který má přístup na burzu, odpadají nám mezičlánky a je
v tom flexibilita a možnost rychlého nákupu.
úhradu, co dostanou zaplaceno, mají koncipovanou jak?
k vysoutěžené ceně jsou nějaká procenta + přístupové poplatky na burzu.
22.RM, VŽP bod 5i), stavební práce MěÚ Rousínov, v RM byly projednávány
vícepráce za 400 tis. Kč. Není to malé číslo, objekt není nový, je to rekonstrukce,
projekt vypracovával kdo?
měli jsme projektů několik, slaboproud, silnoproud, stavební úpravy. Stavební
úpravy máme rozděleny do dvou etap, první část se týká bezbariérovosti a druhá
kancelářských prostor. Při zahájení prací se provedly sondy, především
v podlahách v přízemí, abychom zjistili jejich skladbu. To proběhlo, z toho je ta
hlavní položka víceprací.
na schůzce klubu ZM, byla možnost tuto stavbu navštívit. Při rekonstrukci, hlavně
při vestavbě výtahu, se objevili statické poruchy budovy. U záchodů v patře někdo
v minulosti zabetonoval podlahu, řádně nezaizoloval. Tyto věci, které objevujeme,
přináší ty vícenáklady.
kdo je autorem těch projekčních prací stavebních?
architektonická část Ing. arch. Goleš, stavební Ing. Kamarád., účastní se i
kontrolních dnů.
22.RM, VŽP bod 5g) s pozemky ve Vítovicích. Město se pokouší dostat k pozemkům
pod cestou záhumení za domy na návsi? Je to kompromisní řešení s vlastníky,
nechtěli to prodat bez ničeno a chtěli to za něco vyměnit, tak tomu rozumím.
jde o tři majitele, docházelo ke směnám, prodej nebyl akceptován.
majitelé chtěli směnit v rámci té cesty pozemek z jedné strany, kde mají pozemek
na stavění, k pozemkům k zahradám a neřešilo to situaci veřejného prostranství.
Nabídl se jim pozemek před domy z ulice, bude to bod k projednávání na dnešním
ZM.
měli pozemky pod polní cestou za humny, naše pozemky byly někde u těch stodol.
Snažili jsme je směnit, tak, abychom měli pozemky pod budoucí komunikací a
abychom získali pozemky pro veřejnou plochu, silnice, chodník. Museli jsme najít
nějaké kompromisní řešení.
připomínka – 23.RM byla předaná na internet v průběhu minulého týdne. Nestihl
jsem se s ní seznámit. Chtěl bych požádat, jestli bychom tuto RM nemohli
projednat příště.
ano, budeme projednávat i 23.RM v příštím ZM.
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Tlčik

snahou je zveřejňovat zápisy z RM do týdne, pokud vyjdou před jednáním ZM, i
dříve, tak jak tomu bylo i nyní. Chtěl jsem, abyste na prostudování měli alespoň
týden, pokud je to málo, může být zápis projednán i příště.

c) Zpráva předsedy finančního výboru
FV zasedal 20. 11. 2017, úkolem bylo projednání rozpočtového opatření 7/2017, návrh
rozpočtu na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020.

Chromý

na programu máme dnes RO i rozpočet. RO doporučuje FV ke schválení, rozpočet
FV doporučuje také ke schválení. V bodě různém FV projednal možnost kontroly
příspěvkových organizací. V minulém roce proběhla kontrola MS, na příští rok
bychom rádi pokračovali v kontrolách. Navštívíme MS, kde se seznámíme
s nápravnými opatřeními a navrhujeme přibrat jednu příspěvkovou organizaci. FV
žádá zastupitele k pověření kontroly v ZUŠ Fr. Sušila.

Usnesení 25/01/17Z: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne
20. 11. 2017.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/02/17Z: ZM pověřuje FV ke kontrole příspěvkových organizací města - Městské
služby Rousínov, p.o. a ZUŠ Františka Sušila Rousínov v roce 2018. Zároveň pověřuje vedení
města zajištěním součinnosti vedoucích pracovníků příspěvkových organizací a jejich účetních
při provádění kontroly členy FV.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

2. Majetkoprávní záležitosti
a) Odkoupení pozemku p.č. 1339/121 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
p.č. 1339/121 orná půda o výměře 979 m² v k.ú. Rousínov u Vyškova – vlastník pan M. J.
do vlastnictví města. Kupní cena za pozemek p.č. 1339/121 je 70,- Kč/m². Cena celkem je ve
výši 68 530,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení 21/01/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 1339/121 orná
půda o výměře 979 m² v k.ú. Rousínov u Vyškova – vlastník pan M. J. do vlastnictví města. Kupní cena za pozemek
p.č. 1339/121 je 70,- Kč/m². Cena celkem je ve výši 68 530,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s převodem
nemovitosti.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5 proti 0, zdržel se 0

Chromý

technická připomínka k zápisu, doplnit do zápisu k jakému účelu kupujeme tyto
pozemky, aby tam byl účel výkupu, pokud to jde.
Řehořová nedoporučovala bych toto dávat do usnesení.
Chromý
ne do usnesení.
Řehořová účel se může změnit.
Lukášek
vždy tam nějaký účel naznačujeme, pro směnu budoucí, pro komplexní pozemkové
účely atd. Účel se může v průběhu let měnit, není to neměnné.
Chromý
beru to jako relevantní, vize i projekty se můžou měnit, pokud kupujeme pole např.
na protipovodňová opatření, není to nic proti ničemu.
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Usnesení 25/03/17Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku p.č. 1339/121
orná půda o výměře 979 m² v k.ú. Rousínov u Vyškova – vlastník pan M. J. do vlastnictví
města. Kupní cena za pozemek p.č. 1339/121 je 70,- Kč/m². Cena celkem je ve výši 68 530,Kč. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

b) Směna pozemků v k.ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá RM návrh na směnu hmotných nemovitých věcí - části pozemku
p.č. 1192/6 o výměře cca 83 m2, ostatní plocha v k.ú. Rousínov u Vyškova, ve vlastnictví Města
Rousínova za pozemky:
p.č. 805/9 o výměře 1190 m2, orná půda
p.č. 805/15 o výměře 1091 m2, orná půda
p.č. 775/3 o výměře 32 m2, ostatní plocha
p.č. 775/4 o výměře 20 m2, ostatní plocha
p.č. 775/28 o výměře 18 m2, ostatní plocha
p.č. 775/29 o výměře 31 m2, ostatní plocha
p.č. 775/41 o výměře 20 m2, ostatní plocha
v k.ú. Rousínov u Vyškova, ve vlastnictví p. G. K. Směna bude prováděna s cenovým
vyrovnáním.
Usnesení 22/16/17R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 1192/6 o výměře cca
83 m2, ostatní plocha v k.ú. Rousínov u Vyškova, ve vlastnictví Města Rousínova za pozemky:
p.č. 805/9 o výměře 1190 m2, orná půda
p.č. 805/15 o výměře 1091 m2, orná půda
p.č. 775/3 o výměře 32 m2, ostatní plocha
p.č. 775/4 o výměře 20 m2, ostatní plocha
p.č. 775/28 o výměře 18 m2, ostatní plocha
p.č. 775/29 o výměře 31 m2, ostatní plocha
p.č. 775/41 o výměře 20 m2, ostatní plocha
v k.ú. Rousínov u Vyškova, ve vlastnictví p. G. K.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Švejnoha
Lukášek

cenové vyrovnání tam je někde napsané?
v textu ve výkladové zprávě to je.

Usnesení 25/04/17Z:
ZM vyhlašuje záměr směny hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 1192/6 o výměře
cca 83 m2, ostatní plocha v k.ú. Rousínov u Vyškova, ve vlastnictví Města Rousínova za
pozemky:
p.č. 805/9 o výměře 1190 m2, orná půda
p.č. 805/15 o výměře 1091 m2, orná půda
p.č. 775/3 o výměře 32 m2, ostatní plocha
p.č. 775/4 o výměře 20 m2, ostatní plocha
p.č. 775/28 o výměře 18 m2, ostatní plocha
p.č. 775/29 o výměře 31 m2, ostatní plocha
p.č. 775/41 o výměře 20 m2, ostatní plocha
v k.ú. Rousínov u Vyškova, ve vlastnictví p. G. K.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
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c) Odkoupení pozemku p.č. 1779/4 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
p.č. 1779/4 ostatní plocha o výměře 12 m² v k.ú. Rousínov u Vyškova – vlastník p. I. Š.
do vlastnictví města. Kupní cena za pozemek p.č. 1779/4 je 250,- Kč/m². Cena celkem je ve
výši 3 000,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení 22/17/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 1779/4 ostatní
plocha o výměře 12 m² v k.ú. Rousínov u Vyškova – vlastník p. I. Š. do vlastnictví města. Kupní cena za pozemek
p.č. 1779/4 je 250,- Kč/m². Cena celkem je ve výši 3 000,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s převodem
nemovitosti.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/05/17Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 1779/4
ostatní plocha o výměře 12 m² v k.ú. Rousínov u Vyškova – vlastník p. I. Š. do vlastnictví
města. Kupní cena za pozemek p.č. 1779/4 je 250,- Kč/m². Cena celkem je ve výši 3 000,- Kč.
Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Malý

nahlašuje poměr k projednávané věcí, p. N. je sestra.

d) Prodej částí pozemků p.č. 26/1 a p.č. 31 k.ú. Vítovice
Odbor HS předkládá RM návrh na prodej hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 26/1,
ostatní plocha o výměře cca 66 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o výměře cca 62 m2
v k.ú. Vítovice z majetku města. Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 27/5, ostatní plocha o výměře 128 m2
v k.ú. Vítovice – vlastník E. N. do majetku města.
Usnesení 22/21/17R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 26/1, ostatní plocha
o výměře cca 66 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o výměře cca 62 m2 v k.ú. Vítovice, které jsou zapsány
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na přiložené
katastrální mapě). Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude uzavření kupní smlouvy na odkoupení
pozemku p.č. 27/5, ostatní plocha o výměře 128 m2 v k.ú. Vítovice – vlastník E. N. do majetku města.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/06/17Z: ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotných nemovitých věcí - části
pozemku p.č. 26/1, ostatní plocha o výměře cca 66 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha
o výměře cca 62 m2 v k.ú. Vítovice, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na přiložené katastrální
mapě). Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude uzavření kupní smlouvy na
odkoupení pozemku p.č. 27/5, ostatní plocha o výměře 128 m2 v k.ú. Vítovice – vlastník E. N.
do majetku města.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Malý
Lukášek
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doplnil bych to, je to narovnání vlastnických vztahů, s tím, že se to odhlasuje, bude
to regulérní komunikace.
polní cesta se vyjezdila, následně byla vyasfaltovaná, atd.

e) Prodej částí pozemků p.č. 26/1 a p.č. 31 k.ú. Vítovice
Odbor HS předkládá RM návrh na prodej hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 26/1,
ostatní plocha o výměře cca 14 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o výměře cca 48 m2
v k.ú. Vítovice z majetku města. Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 27/6, ostatní plocha o výměře 62 m2 v k.ú.
Vítovice – vlastník R. R. do majetku města.
Usnesení 22/22/17R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 26/1, ostatní plocha
o výměře cca 14 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o výměře cca 48 m2 v k.ú. Vítovice, které jsou zapsány
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na přiložené
katastrální mapě). Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude uzavření kupní smlouvy na odkoupení
pozemku p.č. 27/6, ostatní plocha o výměře 62 m2 v k.ú. Vítovice – vlastník R. R. do majetku města.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/07/17Z: ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotných nemovitých věcí - části
pozemku p.č. 26/1, ostatní plocha o výměře cca 14 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha
o výměře cca 48 m2 v k.ú. Vítovice, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na přiložené katastrální
mapě). Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude uzavření kupní smlouvy na
odkoupení pozemku p.č. 27/6, ostatní plocha o výměře 62 m2 v k.ú. Vítovice – vlastník R. R.
do majetku města.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

f) Prodej části pozemku p.č. 31 k.ú. Vítovice
Odbor HS předkládá RM návrh na prodej hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 31, ostatní
plocha o výměře cca 38 m2 v k.ú. Vítovice z majetku města. Podmínkou prodeje shora uvedené
části pozemku bude uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 27/4, ostatní plocha
o výměře 38 m2 v k.ú. Vítovice – vlastníci J. Š., J. Š., S. Š. do majetku města.
Usnesení 22/37/17R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o
výměře cca 38 m2 v k.ú. Vítovice, která je zapsána na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na přiložené katastrální mapě). Podmínkou prodeje shora uvedené části
pozemku bude uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 27/4, ostatní plocha o výměře 38 m2
v k.ú. Vítovice – vlastníci J. Š., J. Š., S. Š. do majetku města.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/08/17Z: ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci - části pozemku
p.č. 31, ostatní plocha o výměře cca 38 m2 v k.ú. Vítovice, která je zapsána na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na
přiložené katastrální mapě). Podmínkou prodeje shora uvedené části pozemku bude uzavření
kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 27/4, ostatní plocha o výměře 38 m2 v k.ú. Vítovice
– vlastníci J. Š., J. Š., S. Š. do majetku města.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

g)

Odkoupení pozemků p.č. 170/1 a p.č. 176 k.ú. Královopolské Vážany do vlastnictví
města
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotných nemovitých věcí pozemku p.č. 170/1 orná půda o výměře 111 m² a pozemku p.č. 176 orná půda o výměře
205 m2 v k.ú. Královopolské Vážany – vlastníci:
A. G.
I. G.
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J. G.
N. M.
V. P.
M. S.
do vlastnictví města.
Město v současné době již vlastní id. 1/6 shora uvedených pozemků. Kupní cena za pozemek
p.č. 170/1 a p.č. 176 je 180,- Kč/m2. Kupní cena celkem je ve výši 47 400,- Kč. Kupující uhradí
náklady spojené s převodem nemovitostí.
Usnesení 22/24/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotných nemovitých věcí - pozemku p.č. 170/1 orná
půda o výměře 111 m² a pozemku p.č. 176 orná půda o výměře 205 m2 v k.ú. Královopolské Vážany – vlastníci:
A. G.
I. G.
J. G.
N. M.
V. P.
M. S.
do vlastnictví města.
Kupní cena za pozemek p.č. 170/1 a p.č. 176 je 180,- Kč/m2. Kupní cena celkem je ve výši 47 400,- Kč. Kupující
uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/09/17Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotných nemovitých věcí - pozemku p.č. 170/1
orná půda o výměře 111 m² a pozemku p.č. 176 orná půda o výměře 205 m2
v k.ú. Královopolské Vážany – vlastníci:
A. G.
I. G.
J. G.
N. M.
V. P.
M. S.
do vlastnictví města.
Kupní cena za pozemek p.č. 170/1 a p.č. 176 je 180,- Kč/m2. Kupní cena celkem je ve výši
47 400,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

h) Odkoupení pozemku p.č. 328/4 k.ú. Královopolské Vážany do vlastnictví města
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
p.č. 328/4 ostatní plocha o výměře 168 m² v k.ú. Královopolské Vážany – vlastníci:
A. G.
I. G.
J. G.
V. K.
N. M.
V. P.
M. S.
do vlastnictví města.
Kupní cena za pozemek p.č. 328/4 je 70,- Kč/m2. Kupní cena celkem je ve výši 11 760,- Kč.
Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
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Usnesení 22/25/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 328/4 ostatní
plocha o výměře 168 m² v k.ú. Královopolské Vážany – vlastníci:
A. G.
I. G.
J. G.
V. K.
N. M.
V. P.
M. S.
do vlastnictví města.
Kupní cena za pozemek p.č. 328/4 je 70,- Kč/m2. Kupní cena celkem je ve výši 11 760,- Kč. Kupující uhradí náklady
spojené s převodem nemovitosti.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/10/17Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 328/4
ostatní plocha o výměře 168 m² v k.ú. Královopolské Vážany – vlastníci:
A. G.
I. G.
J. G.
V. K.
N. M.
V. P.
M. S.
do vlastnictví města.
Kupní cena za pozemek p.č. 328/4 je 70,- Kč/m2. Kupní cena celkem je ve výši 11 760,- Kč.
Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

i) Odkoupení pozemku p.č. 377 k.ú. Královopolské Vážany do vlastnictví města
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
p.č. 377 orná půda o výměře 350 m² v k.ú. Královopolské Vážany – vlastníci:
A. G.
I. G.
V. K.
V. P.
M. S.
do vlastnictví města.
Kupní cena za pozemek p.č. 377 je 70,- Kč/m2. Kupní cena celkem je ve výši 24 500,- Kč.
Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení 22/26/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 377 orná půda
o výměře 350 m² v k.ú. Královopolské Vážany – vlastníci:
A. G.
I. G.
V. K.
V. P.
M. S.
do vlastnictví města.
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Kupní cena za pozemek p.č. 377 je 70,- Kč/m2. Kupní cena celkem je ve výši 24 500,- Kč. Kupující uhradí náklady
spojené s převodem nemovitosti.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/11/17Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 377 orná
půda o výměře 350 m² v k.ú. Královopolské Vážany – vlastníci:
A. G.
I. G.
V. K.
V. P.
M. S.
do vlastnictví města.
Kupní cena za pozemek p.č. 377 je 70,- Kč/m2. Kupní cena celkem je ve výši 24 500,- Kč.
Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

j) Kupní smlouva - převod stavby prodloužení vodovodního řadu
Odbor HS překládá RM návrh kupní smlouvy – převod stavby prodloužení vodovodního řadu
v ulici Rudé armády na pozemcích p.č. 1693/3, 1694/2, 1690/2, 1690/1 k.ú. Rousínov
u Vyškova, v rámci akce „Novostavba RD na p.č. 1693/3 k.ú. Rousínov u Vyškova“.
Vlastník stavby a prodávající J. O. a O. E. Standardní postup při odkupu vodovodních
a kanalizačních řadů je odkup za cenu 100,- Kč.
Usnesení 04/12/16R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní – převod stavby
prodloužení vodovodního řadu v ulici Rudé armády na pozemcích p.č. 1693/3, 1694/2, 1690/2, 1690/1 k.ú.
Rousínov u Vyškova, v rámci akce „Novostavba RD na p.č. 1693/3 k.ú. Rousínov u Vyškova“.
Vlastník stavby a budoucí prodávající J. O. a O. E. Budoucí kupující - Město Rousínov. Kupní cena 100,- Kč.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 12/19/16Z: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní – převod stavby prodloužení vodovodního
řadu v ulici Rudé armády na pozemcích p.č. 1693/3, 1694/2, 1690/2, 1690/1 k.ú. Rousínov u Vyškova, v rámci akce
„Novostavba RD na p.č. 1693/3 k.ú. Rousínov u Vyškova“.
Vlastník stavby a budoucí prodávající J. O. a O. E. Budoucí kupující - Město Rousínov. Kupní cena 100,- Kč.
Schváleno: pro 13 - Brtník, Coufal, Havíř, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Němec, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0

Investor předložil kolaudační souhlas s užíváním uvedené stavby a současně požádal
o uzavření kupní smlouvy. Stavba byla kolaudována dne 19. 9. 2017.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní byla schválena usnesením ZM č. 12/19/16Z ze dne 30. 3.
2016.
Usnesení 22/18/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení stavby „prodloužení vodovodu Rousínov, na pozemcích
č. 1690/1, 1690/2, 1694/3 k.ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník stavby a prodávající J. O. a O. E. Kupující - Město Rousínov. Kupní cena 100,- Kč.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 25/12/17Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení stavby „prodloužení vodovodu Rousínov, na
pozemcích č. 1690/1, 1690/2, 1694/3 k.ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník stavby a prodávající J. O. a O. E. Kupující - Město Rousínov. Kupní cena 100,- Kč.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

k) Odkoupení pozemku p.č. 131/7 k.ú. Královopolské Vážany
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
p.č. 131/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m², zapsaného v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na
LV č. 253 pro obec Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany – vlastník p. V. L. Kupní cena 250,Kč/m², kupní cena celkem 7 000,- Kč. Kupující Město Rousínov.
Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení 22/36/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 131/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m², zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 253 pro obec Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany
– vlastník p. V. L. Kupní cena 250,- Kč/m², kupní cena celkem 7 000,- Kč.
Kupující Město Rousínov. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/13/17Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 131/7
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m², zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 253 pro
obec Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany – vlastník p. V. L. Kupní cena 250,- Kč/m², kupní
cena celkem 7 000,- Kč.
Kupující Město Rousínov. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

l) Zpráva o hospodaření za rok 2016 a Zápis z dozorčí rady Mikroregionu Rakovec
RM jsou předloženy informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec za rok 2016 (viz příloha –
Závěrečný účet za rok 2016) a Zápis z dozorčí rady, která se konala 18. 9. 2017 (viz. příloha).
Usnesení 20/15/17R: RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu Rakovec ze
dne 18. 9. 2017 a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec za rok 2016.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/14/17Z: ZM bere na vědomí Zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu
Rakovec ze dne 18. 9. 2017 a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec za rok 2016.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

18:22 h - 18:35 h přestávka
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3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 7/2017
ZM je předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2017 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 15 993 500,- Kč.
Navýšení – navýšení daňových příjmů (daň z příjmu FO ze závislé činnosti, daň z příjmu FO
z kapitálových výnosů, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty), příjmy
z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí, dotace MŽP – Energetická opatření – ZŠ Tyršova,
navýšení příjmů z prodeje pozemků, navýšení příjmů za sběr a svoz odpadů (tříděný), navýšení
sankčních plateb přijatých.
Výdaje: Celkem snížení o 26 010 500,- Kč.
Navýšení – navýšení výdajů na kultuře (nákup materiálu a věcné dary), navýšení výdajů místní
správu (věcná břemena, prádlo a obuv, kurzové rozdíly)
Snížení – Rousínov- zeleň nad ulicí Nádražní, Park Hrubé kusy (I. etapa rozšíření a ozelenění
koridoru okolo Rakovce), Oprava MK Vítovice po odbahnění, Komunikace a zastávka u parku
(pneuservis-Polní), Sušilovo nám. 2. část, Komunikace „Komůrkova“, Rekonstrukce vozovky
Velešovická, Oprava chodníků kolem sil. III/37931 a III/37932 – Kr. Vážany, Prodloužení
chodníku a zpomalení dopravy Kr. Vážany, Parkoviště pod AN (včetně VO a kamer), parkoviště
u ZŠ Habrovanská + zastávka autobusu, Komunikace pod školkou – parkování BUS, Rozšíření
parkování za kaplí Sv. Floriána, Chodník-Kalouskova od Svornosti po náves (rozcestí), Chodník
nad ZŠ Habrovanská, Dešťová kanalizace v Královopolských Vážanech – náves, Kanalizace pod
parkovištěm v Rousínovci (po pozemek Szilvasi), Rekonstrukce odborných učeben ZŠ,
Rekonstrukce ZUŠ (kanalizace, rozvody, elektroinstalace), Rekonstrukce topného systému
Záložna, Rekonstrukce osvětlovací a audio-video techniky ve Velkém sále Záložny, Areál
Tyršova (objekt jídelny, dům pro mládež s knihovnou, domov pro seniory, venkovní úpravy +
zeleň), Víceúčelový sportovní areál, Přeložka 2 ks sloupů vedení NN-Kr. Vážany – Dílce,
Autobusové zastávky-přístřešky, Schody nad ul. Nádražní - malé u kontejnerů, Využití bývalé
školy v Čechyni, Hasičská zbrojnice, Zateplení ZŠ Tyršova, Stará pošta.
Přesuny položek – označení dotací u výdajů na MěÚ Rousínov – modernizace-bezbariérový
MěÚ, označení dotací výdejů na Energetická opatření – ZŠ Tyršova, snížení výdajů na věcné
dary se současným navýšením výdajů na pohoštění (soc. péče), snížení výdajů na DHDM a
ochranné pomůcky se současným navýšením výdajů na prádlo, obuv (MP).
Financování – snížení financování o 42 004 000,- Kč.

Švejnoha sankční platby přijaté, řádek 8, kdo nám to poslal?
Řehořová jsou to různé sankce od odboru životního prostředí z Vyškova, městské policie, atd.
Usnesení 22/27/17R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 7/2017, viz příloha, které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 15 993 500,- Kč.
Navýšení – navýšení daňových příjmů (daň z příjmu FO ze závislé činnosti, daň z příjmu FO z kapitálových výnosů,
daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty), příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí, dotace
MŽP – Energetická opatření – ZŠ Tyršova, navýšení příjmů z prodeje pozemků, navýšení příjmů za sběr a svoz
odpadů (tříděný), navýšení sankčních plateb přijatých.
Výdaje: Celkem snížení o 26 010 500,- Kč.
Navýšení – navýšení výdajů na kultuře (nákup materiálu a věcné dary), navýšení výdajů místní správu (věcná
břemena, prádlo a obuv, kurzové rozdíly)
Snížení – Rousínov- zeleň nad ulicí Nádražní, Park Hrubé kusy (I. etapa rozšíření a ozelenění koridoru okolo
Rakovce), Oprava MK Vítovice po odbahnění, Komunikace a zastávka u parku (pneuservis-Polní), Sušilovo nám. 2.
část, Komunikace „Komůrkova“, Rekonstrukce vozovky Velešovická, Oprava chodníků kolem sil. III/37931 a
III/37932 – Kr. Vážany, Prodloužení chodníku a zpomalení dopravy Kr. Vážany, Parkoviště pod AN (včetně VO a
kamer), parkoviště u ZŠ Habrovanská + zastávka autobusu, Komunikace pod školkou – parkování BUS, Rozšíření
parkování za kaplí Sv. Floriána, Chodník-Kalouskova od Svornosti po náves (rozcestí), Chodník nad ZŠ Habrovanská,
Dešťová kanalizace v Královopolských Vážanech – náves, Kanalizace pod parkovištěm v Rousínovci (po pozemek
Szilvasi), Rekonstrukce odborných učeben ZŠ, Rekonstrukce ZUŠ (kanalizace, rozvody, elektroinstalace),
Rekonstrukce topného systému Záložna, Rekonstrukce osvětlovací a audio-video techniky ve Velkém sále Záložny,
Areál Tyršova (objekt jídelny, dům pro mládež s knihovnou, domov pro seniory, venkovní úpravy + zeleň),
Víceúčelový sportovní areál, Přeložka 2 ks sloupů vedení NN-Kr. Vážany – Dílce, Autobusové zastávky-přístřešky,
Schody nad ul. Nádražní - malé u kontejnerů, Využití bývalé školy v Čechyni, Hasičská zbrojnice, Zateplení ZŠ
Tyršova, Stará pošta.
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Přesuny položek – označení dotací u výdajů na MěÚ Rousínov – modernizace-bezbariérový MěÚ, označení dotací
výdejů na Energetická opatření – ZŠ Tyršova, snížení výdajů na věcné dary se současným navýšením výdajů na
pohoštění (soc. péče), snížení výdajů na DHDM a ochranné pomůcky se současným navýšením výdajů na prádlo,
obuv (MP).
Financování – snížení financování o 42 004 000,- Kč.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Rozpočtové opatření bylo projednáno finančním výborem dne 20. 11. 2017.
Odbor HS předkládá změny v rozpočtovém opatření, ke kterým došlo od posledního jednání
RM:
Příjmy:
Navýšení o dotaci pro JSDH, dotaci pro ZŠ, splátky půjček od NNO (Kalečník uhradil splátku
roku 2018) a snížení u příjmu dotace z MMR na Bezbariérový MěÚ Rousínov
Snížení – odstranění řádku navýšení příjmů z prodeje pozemků rozpočtového opatření č.
7/2017 usnesení RM 22/27/17R (příjem se uskuteční v roce 2018),
Výdaje: navýšení o dotaci pro ZŠ, Energetická souprava – Areál Tyršova + přeložky, odměny
členům zastupitelstva a zdravotní pojištění
Přesuny položek – označení výdajů JSDH dotací (PHM a DDHM), změna výše označených
výdajů na Bezbariérový MěÚ Rousínov, Vyvolané úpravy v ZUŠ Fr. Sušila Rousínov (sloučení
ORG), snížení výdaje na zpracování dat a služeb souvisejících se současným navýšením výdajů
na programové vybavení
Usnesení 23/10/17R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 7/2017, viz příloha, které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 13 065 500,- Kč.
Navýšení – navýšení daňových příjmů (daň z příjmu FO ze závislé činnosti, daň z příjmu FO z kapitálových výnosů,
daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty), příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí, dotace
MŽP – Energetická opatření – ZŠ Tyršova, navýšení příjmů za sběr a svoz odpadů (tříděný), navýšení sankčních
plateb přijatých, příjem dotace pro JSDH, příjem dotace pro ZŠ, splátky půjček od NNO (Kalečník uhradil splátku
roku 2018)
Snížení – snížení dotace z MMR na Bezbariérový MěÚ Rousínov
Výdaje: Celkem snížení o 24 983 400,- Kč.
Navýšení – navýšení výdajů na kultuře (nákup materiálu a věcné dary), navýšení výdajů místní správu (věcná
břemena, prádlo a obuv, kurzové rozdíly), navýšení o dotaci pro ZŠ, Energetická souprava – Areál Tyršova +
přeložky, odměny členům zastupitelstva a zdravotní pojištění
Snížení – Rousínov- zeleň nad ulicí Nádražní, Park Hrubé kusy (I. etapa rozšíření a ozelenění koridoru okolo
Rakovce), Oprava MK Vítovice po odbahnění, Komunikace a zastávka u parku (pneuservis-Polní), Sušilovo nám. 2.
část, Komunikace „Komůrkova“, Rekonstrukce vozovky Velešovická, Oprava chodníků kolem sil. III/37931 a
III/37932 – Kr. Vážany, Prodloužení chodníku a zpomalení dopravy Kr. Vážany, Parkoviště pod AN (včetně VO a
kamer), parkoviště u ZŠ Habrovanská + zastávka autobusu, Komunikace pod školkou – parkování BUS, Rozšíření
parkování za kaplí Sv. Floriána, Chodník-Kalouskova od Svornosti po náves (rozcestí), Chodník nad ZŠ Habrovanská,
Dešťová kanalizace v Královopolských Vážanech – náves, Kanalizace pod parkovištěm v Rousínovci (po pozemek
Szilvasi), Rekonstrukce odborných učeben ZŠ, Rekonstrukce ZUŠ (kanalizace, rozvody, elektroinstalace),
Rekonstrukce topného systému Záložna, Rekonstrukce osvětlovací a audio-video techniky ve Velkém sále Záložny,
Areál Tyršova (objekt jídelny, dům pro mládež s knihovnou, domov pro seniory, venkovní úpravy + zeleň),
Víceúčelový sportovní areál, Přeložka 2 ks sloupů vedení NN-Kr. Vážany – Dílce, Autobusové zastávky-přístřešky,
Schody nad ul. Nádražní - malé u kontejnerů, Využití bývalé školy v Čechyni, Hasičská zbrojnice, Zateplení ZŠ
Tyršova, Stará pošta
Přesuny položek – označení dotací u výdajů na MěÚ Rousínov – modernizace-bezbariérový MěÚ, označení dotací
výdejů na Energetická opatření – ZŠ Tyršova, snížení výdajů na věcné dary se současným navýšením výdajů na
pohoštění (soc. péče), snížení výdajů na DHDM a ochranné pomůcky se současným navýšením výdajů na prádlo,
obuv (MP), označení výdajů JSDH dotací (PHM a DDHM), změna výše označených výdajů na Bezbariérový MěÚ
Rousínov, Vyvolané úpravy v ZUŠ Fr. Sušila Rousínov (sloučení ORG), snížení výdaje na zpracování dat a služeb
souvisejících se současným navýšením výdajů na programové vybavení
Financování – snížení financování o 38 048 900,- Kč.
Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Švejnoha
Tlčik

ve výdajích, odměny členům ZM, zvýšení odpovídá nějaké vyhlášce?
změny navýšení odměn ZM budeme mít ještě dnes v bodu ZM. Rozdíl je mezi
uvolněnými a neuvolněnými členy zastupitelstva města. Novelu máte v přílohách,
ZM si odhlasuje výši odměn pro neuvolněné členy na dané volení období.
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Švejnoha současné navýšení?
Řehořová souvisí to s nárůstem obyvatel a přeřazení některých výdajů do výdajů ZM,
předseda KPPP se nově zahrnuje pod ZM.
Švejnoha výdaje obecně, spoustu výdajů vracíme do rozpočtu. Chtěl jsem zmínit řádky č. 1
– zeleň na ulici Nádražní, která vypadává z našeho rozhodnutí, řádek č. 5 – PD na
rekonstrukci náměstí, řádek č. 10 – parkoviště pod AN, nepodařilo se letos, mrzí
mě to, je to potřebná věc a víceúčelový sportovní areál – nepodařilo se letos je to
škoda. Naše snaha trvá, ale zatím se to nedaří.
Lukášek
dotace se posouvaly, nebo se nezískaly. Sehnat projektanty na dopravní stavby je
velký problém, máme přísliby od projektantů, že budou mít čas na začátku roku.
Mrzí nás to, ale bohužel to tak je.
Matoušek navážu na p. Švejnohu, zeleň na ulici Nádražní je ve velice špatném stavu, je to
nevkusné, MS by to měli trošku zkulturnit.
Hůlka
vím, že se vám to nelíbí, ale akáty zničit je veliký problém, když to uřízneme tak
se rozrostou. Nejlepší je to postříkat a pak to jde do země. Radíme se s odborníky.
Matoušek v jakém horizontu s tím můžeme počítat?
Hůlka
cca 2 až 3 roky, stromy jsou vysázeny i pod dráty vedení, nechal bych to na
odbornících.
Lukášek
na svahu u mlýna to vypadá, že to končí, že postřik zabírá. Na ul. Nádražní to
vypadá na delší dobu. MS mají v rozpočtu peníze na obnovu zeleně, na náhradní
výsadbu. Pokud budeme něco realizovat, tak schody na RA a po kouscích
obnovovat zeleň. Vypadá to strašidelně, souhlasím, ale má to svoje technologické
podmínky.
Usnesení 25/15/17Z: ZM schvaluje rozpočtového opatření č. 7/2017, viz příloha, které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 13 065 500,- Kč.
Navýšení – navýšení daňových příjmů (daň z příjmu FO ze závislé činnosti, daň z příjmu FO
z kapitálových výnosů, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty), příjmy
z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí, dotace MŽP – Energetická opatření – ZŠ Tyršova,
navýšení příjmů za sběr a svoz odpadů (tříděný), navýšení sankčních plateb přijatých, příjem
dotace pro JSDH, příjem dotace pro ZŠ, splátky půjček od NNO (Kalečník uhradil splátku roku
2018).
Snížení – snížení dotace z MMR na Bezbariérový MěÚ Rousínov.
Výdaje: Celkem snížení o 24 983 400,- Kč.
Navýšení – navýšení výdajů na kultuře (nákup materiálu a věcné dary), navýšení výdajů místní
správu (věcná břemena, prádlo a obuv, kurzové rozdíly), navýšení o dotaci pro ZŠ, Energetická
souprava – Areál Tyršova + přeložky, odměny členům zastupitelstva a zdravotní pojištění.
Snížení – Rousínov- zeleň nad ulicí Nádražní, Park Hrubé kusy (I. etapa rozšíření a ozelenění
koridoru okolo Rakovce), Oprava MK Vítovice po odbahnění, Komunikace a zastávka u parku
(pneuservis-Polní), Sušilovo nám. 2. část, Komunikace „Komůrkova“, Rekonstrukce vozovky
Velešovická, Oprava chodníků kolem sil. III/37931 a III/37932 – Kr. Vážany, Prodloužení
chodníku a zpomalení dopravy Kr. Vážany, Parkoviště pod AN (včetně VO a kamer), parkoviště
u ZŠ Habrovanská + zastávka autobusu, Komunikace pod školkou – parkování BUS, Rozšíření
parkování za kaplí Sv. Floriána, Chodník-Kalouskova od Svornosti po náves (rozcestí), Chodník
nad ZŠ Habrovanská, Dešťová kanalizace v Královopolských Vážanech – náves, Kanalizace pod
parkovištěm v Rousínovci (po pozemek Szilvasi), Rekonstrukce odborných učeben ZŠ,
Rekonstrukce ZUŠ (kanalizace, rozvody, elektroinstalace), Rekonstrukce topného systému
Záložna, Rekonstrukce osvětlovací a audio-video techniky ve Velkém sále Záložny, Areál
Tyršova (objekt jídelny, dům pro mládež s knihovnou, domov pro seniory, venkovní úpravy +
zeleň), Víceúčelový sportovní areál, Přeložka 2 ks sloupů vedení NN-Kr. Vážany – Dílce,
Autobusové zastávky-přístřešky, Schody nad ul. Nádražní - malé u kontejnerů, Využití bývalé
školy v Čechyni, Hasičská zbrojnice, Zateplení ZŠ Tyršova, Stará pošta.
Přesuny položek – označení dotací u výdajů na MěÚ Rousínov – modernizace-bezbariérový
MěÚ, označení dotací výdejů na Energetická opatření – ZŠ Tyršova, snížení výdajů na věcné
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dary se současným navýšením výdajů na pohoštění (soc. péče), snížení výdajů na DHDM a
ochranné pomůcky se současným navýšením výdajů na prádlo, obuv (MP), označení výdajů
JSDH dotací (PHM a DDHM), změna výše označených výdajů na Bezbariérový MěÚ Rousínov,
Vyvolané úpravy v ZUŠ Fr. Sušila Rousínov (sloučení ORG), snížení výdaje na zpracování dat
a služeb souvisejících se současným navýšením výdajů na programové vybavení.
Financování – snížení financování o 38 048 900,- Kč.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

b) Rozpočet na rok 2018, objem mzdových prostředků, rozpočtový výhled 2019 a 2020
ZM je předložen:
Návrh rozpočtu 2018 – MS, ZUŠ, MŠ, ZŠ:
MS – odboru HS předal vedoucí Městských služeb pan Hůlka návrh rozpočtu MS na rok 2018
– viz příloha. Požadavek na příspěvek od zřizovatele je ve výši 20 200 000,- Kč ZUŠ – odboru
HS předala paní ředitelka Jánská návrh rozpočtu ZUŠ na rok 2018 – viz příloha. Požadavek na
příspěvek od zřizovatele je ve výši 650 000,- Kč.
MŠ – odboru HS předala paní ředitelka Vysoudilová návrh rozpočtu MŠ na rok 2018 – viz
příloha. Požadavek na příspěvek od zřizovatele je ve výši 1 840 000,- Kč.
ZŠ – odboru HS předal pan ředitel Kyjovský návrh rozpočtu ZŠ na rok 2018 – viz příloha.
Požadavek na příspěvek od zřizovatele je ve výši 3 895 000,- Kč.
Usnesení 22/30/17R: RM doporučuje ZM schválit požadovanou výši příspěvků na rok 2018:
pro MS: 20 200 000,- Kč – neinvestiční příspěvek
pro ZUŠ Rousínov: 650 000,- Kč – neinvestiční příspěvek
pro MŠ Rousínov: 1 840 000,- Kč – neinvestiční příspěvek
pro ZŠ Rousínov: 3 895 000,- Kč – neinvestiční příspěvek
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/16/17Z: ZM schvaluje výši příspěvků na rok 2018:
- pro MS: 20 200 000,- Kč – neinvestiční příspěvek
- pro ZUŠ Rousínov: 650 000,- Kč – neinvestiční příspěvek
- pro MŠ Rousínov: 1 840 000,- Kč – neinvestiční příspěvek
- pro ZŠ Rousínov: 3 895 000,- Kč – neinvestiční příspěvek

Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Objem mzdových prostředků MěÚ na rok 2018
Tajemník MěÚ předkládá požadavek na schválení objemu mzdových prostředků pro rok 2018
ve výši 12 200 tis. Kč. Pro rok 2017 byl ZM schválen objem mzdových prostředků ve výši
11 030 tis. Kč. V r. 2017 se zvýšil počet pracovníků u městské policie o 1 člena MP od 1. 5.
2017. Došlo k navýšení mezd v souvislosti s přijatým NV č. 340/2017 Sb., kterým se mění NV
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů. V příštím roce bude dle požadavku ZM rozšířen počet městských strážníků
na čtyři, je počítáno s navýšením minimální mzdy u vybraných DPP a s posuny v platových
stupních. Celkové navýšení mzdových nákladů oproti r. 2017 je o 1 170 000,- Kč.
Usnesení 22/31/17R: RM doporučuje ZM schválit objem mzdových prostředků pro pracovníky MěÚ Rousínov
pro rok 2018 v absolutní výši 12 200 tis. Kč bez odvodů.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/16/17Z: ZM schvaluje zvýšit počet členů Městské policie města Rousínova v roce 2018 na 4
strážníky.
Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 22/32/17R: RM schvaluje počet zaměstnanců MěÚ Rousínov od 1. 1. 2018 na 33 zaměstnanců (33
pracovních úvazků).
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 25/17/17Z: ZM schvaluje objem mzdových prostředků pro pracovníky MěÚ
Rousínov pro rok 2018 v absolutní výši 12 200 tis. Kč bez odvodů.

Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti MěÚ Rousínov
Pro zabezpečení chodu města jsou každým rokem uzavírány dohody o provedení práce
(v rozsahu do 300 hodin ročně) a dohody o pracovní činnosti (v rozsahu do ½ pracovní doby).
Jedná se o práce na různé činnosti (činnost JSDH, kronikář města, zajišťování pravidelné
údržby automobilů města, zajištění KPPP, přednes a hudba na obřadech, provoz pobočkových
knihoven v místních částech Rousínova, dohledy a správa Záložna, dozory na výstavách,
distribuce zpravodaje, R-klub, zabezpečení chodu DCHB v době nemoci zaměstnanců,
technické výpomoci a jiné služby vyplácené formou dohod) v objemu 1 357 tis. Kč – bez
odvodů (v roce 2017 – 1 192 tis. Kč – bez odvodů).
Usnesení 22/33/17R: RM doporučuje ZM schválit objem uzavíraných dohod o provedení práce a o pracovní
činnosti na rok 2018 ve výši 1 357 tis. Kč bez odvodů.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/18/17Z: ZM schvaluje objem uzavíraných dohod o provedení práce
a o pracovní činnosti na rok 2018 ve výši 1 357 tis. Kč bez odvodů.

Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Rozpočet města na rok 2018
ZM je předkládán návrh rozpočtu na rok 2018 viz příloha.
Na základě výsledků jednání PV a RM je předkládán dnešnímu ZM návrh rozpočtu města na
rok 2018.
Předložený návrh rozpočtu je schodkový, to znamená, že příjmy 2018 jsou částečně dokryty
volnými finančními prostředky z let předchozích ve výši 39,4 mil. Kč.
Návrh příjmů je ve výši 125 100 000,- Kč (včetně financování z minulých let) – viz příloha č I.
ve členění § a položek dle rozpočtové skladby.
Návrh výdajů ve výši 125 100 000,- Kč – viz příloha č II. ve členění dle oddílů a pododdílů
rozpočtové skladby.
Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.
Usnesení 22/34/17R: RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2018:
Příjmy: 125 100 000,- Kč v členění dle § a položek – viz příloha č I (včetně financování ve výši 39,4 mil. Kč
Výdaje: 125 100 000,- Kč ve členění dle oddílů a pododdílů (závazné ukazatele) – viz příloha č II.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl projednán dne 20. 11. 2017 finančním výborem, který
doporučuje jeho schválení.
Návrh rozpočtu je zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města
od 20. 11. 2017.
Vzhledem k tomu, že příjem za prodej pozemků ve výši 3 400 000,- Kč se v roce 2017
neuskuteční, bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2017, ve kterém došlo ke snížení příjmů
i změně financování. Z výše uvedeného důvodu je tento příjem zahrnut do příjmu roku 2018
a sníženo financování roku 2018 na 36 000 000,- Kč (sníženo o 3 400 000,- Kč proti
vyvěšenému návrhu rozpočtu).

Švejnoha
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požadavky KDU na rozpočet města 2018: parkoviště, zpevněná plocha u AN,
pojízdný chodník, osvětlení – PD, realizace, chodník od Svornosti po parkoviště pod

Lukášek
Švejnoha
Lukášek

Švejnoha
Chromý
Lukášek
Švejnoha
Lukášek

Švejnoha
Lukášek

Píšek

Lukášek
Švejnoha
Lukášek
Píšek
Švejnoha
Občan K.
Lukášek
Chromý

koupalištěm – PD a realizace, chodník od Penny po kruhový objezd, výtah ZUŠ
(není v rozpočtu).
přístup k výtahu, tak jak je vyprojektovaný, ve dvoře ZUŠ by neprošel dotací,
protože k němu není bezbariérový přístup z náměstí na dvůr.
myslím si, že by to technicky řešitelné bylo, např. rampami. Projektant by to měl
prověřit. Je to věc, která je důležitá. Budova je bezbariérově katastrofální.
chápu to, ale stavební úpravy jsou komplikované, budova je víceúrovňová. Jediné
řešení, do budoucna, jestli se podaří odkoupit vedlejší dům, zprovoznit to
odbouráním garáže a přijít na ten dvůr. Tam vidím řešení, dělat bezbariérové
rampy, nevím, jak bychom ty rampy tam dostali. Musí se hledat technické řešení.
odkoupit rodinný dům Františka Sušila je geniální nápad, to mě nenapadlo.
na pracovní schůzce jsme se o tom bavili, myslel jsem, že se bavíme o domě na
druhé straně, dům farnosti, kde je zanedbaná zahrada. Průchod by umožnil přístup
do těch vikýřů, kam by se k ZUŠ vlezl výtah.
taky je to určitý námět. Dotační tituly to neuznávají, hledají kde je větší počet lidí.
posílení kapacity ZUŠ z rozpočtu města. Počet obyvatel roste, počet dětí v ZUŠ je
zastropen. Řešení mělo být už dávno.
snažíme se sem přizvat představitele kraje, který má na starost školství na nějakou
akci v ZUŠ. Předtím měl školství na starost p. Juránek a nepodařilo se. Školu
financujeme, co se týče provozu my. Chce to přípravu - jaké odbory, učitele, kolik
dětí, musíme mít nějaké data a pak s tím můžeme pracovat. Rozpočet na rok 2018
není pevný.
proces rozpočtování v průběhu roku je mi jasný. Mobilní kluziště – kolega Coufal
vznesl nějaké argumenty. Byl bych pro, abychom do rozpočtu mobilní kluziště
zařadili.
dávat do rozpočtu nějakou sumu na vizi, bavíme se o tom 10 let. Pronájem
mobilního kluziště je neekonomický. Je to krátkodobá atrakce „ala náměstí“. Budu
jednat s p. R., jestli se nám podaří získat dlouhodobý pronájem, popř. asfaltové
hřiště za ISŠ, dělejme něco, co bude trvalé. Toto je koncepce, která se musí
rozpracovat. Hledejme řešení - kluziště bude umělé v určitém rozměru, pro děti,
nejen pro bruslení veřejnosti, ale např. i pro minihokej. Přes léto by se dalo pak
sportovně využívat. Nejsou to malé částky, pořízení, zapůjčení a provoz.
objel jsem 4 kluziště. Byl jsem v Ostravě, ve Veselí nad Moravou, Cheb mám
zdokumentovaný písemně. Otevírali kluziště v Prostějově. Zajímal jsem se o ty
prostory 30x15 m. Bruslení na náměstí je boom, který náměstí oživuje, přistupují
k tomu města, která jsou 10x větší než Rousínov. Diskutovat se o tom musí, zda
pronájem nebo koupě. Nikdo se tomu bránit nebude, chce to promyslet a zvážit co
by bylo nejlepší a do čeho se pustit.
zimák táhnout jako město je smrtící, toto menší kluziště proč ne. Máme tu firmu
H+H, která provozuje zimní stadiony. Většinou se do toho pouští města větší než
my.
diskuse se může vést v rovině, že vše je problém. Položky dle našeho názoru
potřebné a do rozpočtu nebyly zařazeny, mě brání pro rozpočet hlasovat.
většina, řekl bych 80 % Vámi požadovaných položek je zahrnuta v rozpočtu.
říct dejme tam 4 mil. na kluziště, ale nějakou přímou konkrétní vizi nebo konkrétní
údaje, jsem od Vás za celou dobu neslyšel.
bavíme se o tom dost dlouho na to, aby tyto konkrétní věci, umístění, technické
parametry, cena mohly být na stole.
vy hledáte místo a prodali jste pozemky vedle školy, školky, tam mohlo být kluziště.
máme schválený územní plán, který něco o možnostech využití tohoto území říká.
reakce na Pavla, cca před rokem se jednalo o pěti smlouvách s p. R., kde byla
plocha pro kluziště připravena, p. starosta jednal s p. R. rok, abychom to získali a
celý klub KDU byl proti.
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Lukášek
Švejnoha
Lukášek

plochy máme, jsou určeny územním plánem pro sportoviště. Od KDU jsem 3 roky
neslyšel o zimním stadionu ani slovo.
to, že na zimním stadionu vyrostla nepovolená hala, právě tento záměr zhatil,
argument, o kterém mluvíš je naprosto mimo.
bavíme se o pozemku, který koupil soukromník. S p. R. se budu bavit dál. Mohla
by tam vzniknout plocha 40x25 m, což není ani třetina zimního stadionu. Jsem pro,
aby tu nějaká plocha vznikla, příprava se musí propracovat.

Usnesení 25/19/17Z: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2018:
Příjmy: 125 100 000,- Kč v členění dle § a položek – viz příloha č. I (včetně financování ve výši
36 mil. Kč
Výdaje: 125 100 000,- Kč ve členění dle oddílů a pododdílů (závazné ukazatele) – viz příloha
č II.
Schváleno: pro 12 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Švejnoha

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 2020
ZM je předkládán návrh rozpočtového výhledu na roky 2019 a 2020 – viz příloha č. III a IV.
Výhled:
2019 příjmy 71 750 000,- Kč, výdaje 71 750 000,- Kč
2020 příjmy 72 300 000,- Kč, výdaje 72 300 000,- Kč.
Usnesení 22/35/17R: RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.
Výhled:
2019 příjmy 71 750 000,- Kč, výdaje 71 750 000,- Kč
2020 příjmy 72 300 000,- Kč, výdaje 72 300 000,- Kč.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a 2020 byl projednán dne 20. 11. 2017
finančním výborem, který doporučuje jeho schválení.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a 2020 byl zveřejněn na úředních deskách
a internetových stránkách města dne 20. 11. 2017.
Usnesení 25/20/17Z: ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtů na roky 2019 a 2020.
Výhled:
2019 příjmy 71 750 000,- Kč, výdaje 71 750 000,- Kč
2020 příjmy 72 300 000,- Kč, výdaje 72 300 000,- Kč.

Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

c) Zmocnění RM k projednání posledních změn v rozpočtu 2017
ZM je předložen návrh řešení změn rozpočtu města v závěru roku 2017 (po ZM 6. 12. 2017)
s ohledem na předpokládané změny dosud nezahrnuté do rozpočtu. Pro případ zajištění
profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací,
narovnání skutečného čerpání na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2017 od
posledního ZM, do 31. 12. 2017 je navrhováno zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření
v závěru roku 2017. Následně bude rozpočtové opatření předloženo na zasedání ZM konaném
do konce března roku 2018.
Usnesení 22/35/17R: RM doporučuje ZM zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2017
pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání
skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2017 od posledního ZM do 31.
12. 2017. Následně bude rozpočtové opatření předloženo na zasedání ZM konaném do konce března roku 2018.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 25/21/17Z: ZM zmocňuje RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku
2017 pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších
poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a
paragrafech rozpočtu 2017 od posledního ZM do 31. 12. 2017. Následně bude rozpočtové
opatření předloženo na zasedání ZM konaném do konce března roku 2018.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

4. Různé
a) Žádost o souhlasné stanovisko k podání žádosti o dotaci na MF ČR
Odbor VŽP předkládá ZM záměr podání žádosti o dotaci na MF ČR do podprogramu č. 298213
– Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých
měst na projekt s názvem „Rekonstrukce objektu školy Tyršova – III. etapa“ a žádá ZM
o schválení podání žádosti. Termín podání žádosti je do 31. 12. 2017, jedná se o poslední
výzvu v pětiletém programu MF.
Usnesení 25/22/17Z: ZM schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na MF ČR
do podprogramu č. 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálních škol v okolí velkých měst, na projekt s názvem „Rekonstrukce objektu školy
Tyršova – III. etapa“.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

b) Žádost o souhlasné stanovisko k podání žádosti o dotaci na OPŽP 2014-2020
Odbor VŽP předkládá ZM záměr podání žádosti o dotaci na OPŽP v rámci prioritní osy 1,
investiční priority 2, specifický cíl 1.4, aktivita 1.4.3 – budování a rozšíření varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány a žádá ZM
o schválení podání žádosti. Termín podání žádosti je do 15. 01. 2017.
Usnesení 25/23/17Z: ZM schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na OPŽP v rámci prioritní
osy 1, investiční priority 2, specifický cíl 1.4, aktivita 1.4.3 – budování a rozšíření varovných,
hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

c) Pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Rousínov určeného
strážníka
Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Rousínov prošlo v posledních
dvou letech značným vývojem. Aktuálně máme 3 strážníky, usnesením 23/16/17Z
zastupitelstvo schválilo zvýšit počet členů Městské policie města Rousínova v roce 2018 na
4 strážníky.
Usnesení 23/16/17Z: ZM schvaluje zvýšit počet členů Městské policie města Rousínova v roce 2018 na 4
strážníky.
Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Na základě usnesení ZM 16/30/16Z a 16/31/16Z bylo od 10. 2. do 23. 2. 2017 vyhlášeného
výběrového řízení na pracovní pozici „Velitele/velitelky Městské policie Rousínov“. O tuto
pracovní pozici se ucházel Ing. Pavel Kučera i strážník Petr Minařík. ZM pověřilo usnesením
19/19/17Z strážníka Petra Minaříka plněním některých úkolů při řízení Městské policie
Rousínov, tj. úkolů spojených s organizací výkonu městské policie dle bodů uvedených
v návrhu usnesení na dobu určitou, do konce roku 2017. Je potřebné vyřešit řízení městské
policie od ledna 2018, dle vývoje aktuálního stavu.
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Usnesení 19/19/17Z: ZM pověřuje na návrh starosty města dle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), s účinností od 1. dubna 2017 do 31. 12. 2017 plněním
některých úkolů při řízení Městské policie Rousínov str. Petra Minaříka, a to:
úkoly spojenými s organizací výkonu městské policie,
úkolováním zaměstnanců města zařazených do městské policie a kontrolou jejich činnosti,
plánováním směn strážníků, evidencí jejich pracovní doby, předkládáním podkladů pro výpočet mzdy,
určení čerpání dovolené a náhradního volna za práci nad fond pracovní doby,
tvorbou interních aktů řízení pro činnost městské policie a jejich navrhováním osobě řídící městskou policii,
tvorbou návrhů v oblasti mzdové, personální, směřující ke zvýšení bezpečnosti, zlepšení místních záležitostí
veřejného pořádků a jejich předkládání osobě, řídící městskou policii,
dohledem nad zákonnými postupy při aplikaci oprávnění, pravomocí a povinností strážníků při provádění
zákroků, úkonů a jiných opatření,
vyhodnocování oprávněnosti a přiměřenosti použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně,
neprodleným informováním osoby řídící městskou policii o mimořádných a jinak důležitých událostech, ke
kterým došlo v souvislosti s plněním úkolů městské policie,
vedením evidencí a statistik souvisejících s činností městské policie, zodpovědností za ochranu osobních
údajů z těchto evidencí,
zabezpečením a koordinací školení a výcviku zaměstnanců zařazených do městské policie,
zajišťováním spolupráce s útvary Policie České republiky, dalšími složkami Integrovaného záchranného
systému, orgány města a organizacemi, zřízené městem,
zajišťováním odborných a materiálně technických podmínek k plnění úkolů svěřených obecně závaznými
právními předpisy,
zajišťováním ekonomického čerpání z rozpočtové kapitoly města, určené pro provoz městské policie,
dohledem nad efektivním využíváním materiálně technických prostředků přidělených městské policie,
zajišťováním jejich provozuschopnosti a servisních oprav, zejména služebních dopravních prostředků,
prostředků výpočetní techniky, městského kamerového dohledového systému, programového vybavení,
informačních systémů a příslušných technologií,
zabezpečením implementace legislativních změn a vnitřních postupů do vnitřního informačního systému,
vedeného městskou policií,
dohledem a odpovědností nad dodržováním zásad spisové služby,
spoluprací s médii, vytvářením podmínek pro publikační, osvětovou a preventivní činnost.
Schváleno, pro 13 - Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek,
Petřík, Straková, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 2 - Brtník, Šedý
Výtah z příslušných ustanovení zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
§3
(1) Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce.
(2) Na návrh osoby podle odstavce 1 zastupitelstvo obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení
obecní policie určeného strážníka. Podmínkou pověření určeného strážníka je předložení negativního lustračního
osvědčení podle zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích.
§4
(1) Strážníkem může být občan České republiky, který
a) je bezúhonný,
b) je spolehlivý,
c) je starší 21 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).
(2) Jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce podle § 1a
odst. 1 písm. c) starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce řídit obecní policii; to
neplatí, pokud rada obce svěří tuto pravomoc určenému strážníku podle § 3 odst. 2.

V pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců města zařazených
do městské policie, kteří nejsou čekateli a ani strážníky, bude i nadále jednat starosta města.

Lukášek

Švejnoha
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MP byla doplněna v průběhu roku Ing. Pavlem Kučerou, z dlouhodobého hlediska
ST nemůže trvale MP řídit, p. Kučera má vysokoškolské vzdělání, mnoholetou
zkušenost z činnosti u PČR, globálnější nadhled nad věcmi, které se zde dějí včetně
potenciálu navázání širší spolupráce s PČR. Postupně si získává autoritu, navrhuji
ho pověřit výše jmenovanými úkoly.
důvody, které jsi uvedl, těm rozumím, ale myslím si, že ty činnosti a agendu stejně
tak dobře vykonával p. Minařík. Nevidím důvod měnit osobu vedoucího strážníka.

Chromý
Lukášek
Píšek

chtěl bych podpořit p. Kučeru jako vedoucího strážníka, na tuto pozici jsme ho
vybírali. Vybrali jsme ho na základě letitých zkušeností z práce PČR.
každý se na to může dívat, tak jak chce. P. Kučera absolvoval dost drsný výcvik.
Tím, že byl čekatel, projevil i určitou obětavost a loajalitu vůči městu.
musím se přiklonit ke každodenním zkušenostem, se kterými se starosta a
místostarosta potkávají denně a přikláním se k tomu, co slyším.

Usnesení 25/24/17Z: ZM pověřuje na návrh starosty města dle ust. § 3 odst. 2 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), s účinností
od 1. ledna 2018 na dobu neurčitou plněním některých úkolů při řízení Městské policie
Rousínov strážníka Ing. Pavla Kučeru, a to:
- úkoly spojenými s organizací výkonu městské policie,
- úkolováním zaměstnanců města zařazených do městské policie a kontrolou jejich
činnosti,
- plánováním směn strážníků, evidencí jejich pracovní doby, předkládáním podkladů pro
výpočet mzdy,
- určení čerpání dovolené a náhradního volna za práci nad fond pracovní doby,
- tvorbou interních aktů řízení pro činnost městské policie a jejich navrhováním osobě
řídící městskou policii,
- tvorbou návrhů v oblasti mzdové, personální, směřující ke zvýšení bezpečnosti, zlepšení
místních záležitostí veřejného pořádků a jejich předkládání osobě, řídící městskou
policii,
- dohledem nad zákonnými postupy při aplikaci oprávnění, pravomocí a povinností
strážníků při provádění zákroků, úkonů a jiných opatření,
- vyhodnocování oprávněnosti a přiměřenosti použití donucovacích prostředků, psa a
služební zbraně,
- neprodleným informováním osoby řídící městskou policii o mimořádných a jinak
důležitých událostech, ke kterým došlo v souvislosti s plněním úkolů městské policie,
- vedením evidencí a statistik souvisejících s činností městské policie, zodpovědností za
ochranu osobních údajů z těchto evidencí,
- zabezpečením a koordinací školení a výcviku zaměstnanců zařazených do městské
policie,
- zajišťováním spolupráce s útvary Policie České republiky, dalšími složkami
Integrovaného záchranného systému, orgány města a organizacemi, zřízené městem,
- zajišťováním odborných a materiálně technických podmínek k plnění úkolů svěřených
obecně závaznými právními předpisy,
- zajišťováním ekonomického čerpání z rozpočtové kapitoly města, určené pro provoz
městské policie,
- dohledem nad efektivním využíváním materiálně technických prostředků přidělených
městské policie, zajišťováním jejich provozuschopnosti a servisních oprav, zejména
služebních dopravních prostředků, prostředků výpočetní techniky, městského
kamerového dohledového systému, programového vybavení, informačních systémů a
příslušných technologií,
- zabezpečením implementace legislativních změn a vnitřních postupů do vnitřního
informačního systému, vedeného městskou policií,
- dohledem a odpovědností nad dodržováním zásad spisové služby,
- spoluprací s médii, vytvářením podmínek pro publikační, osvětovou a preventivní
činnost.
Schváleno: pro 11 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, proti 1 - Švejnoha, zdržel se 1 - Zatloukalová
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d) Vyhlášení Programu pro poskytování dotací neziskovým organizacím na činnost v roce
2018
Odbor ŠKK předkládá návrh na vyhlášení Programu pro poskytování dotací na činnost pro
neziskové organizace z rozpočtu města na rok 2018. Výše alokované částky bude doplněna po
schválení rozpočtu pro rok 2018 – viz přílohy.
Usnesení 23/01/17R: RM doporučuje ZM schválit vyhlášení Programu pro poskytování dotací neziskovým
organizacím na činnost v roce 2018 dle přílohy.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/25/17Z: ZM schvaluje vyhlášení Programu pro poskytování dotací neziskovým
organizacím na činnost v roce 2018 dle přílohy.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

e) Pravidla pro poskytování individuálních dotací neziskovým organizacím v roce 2018
Odbor ŠKK předkládá RM návrh Pravidel pro poskytování individuálních dotací neziskovým
organizacím na rok 2018. Pravidla zůstávají beze změny oproti roku 2017.
Usnesení 23/02/17R: RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování individuálních dotací neziskovým
organizacím na rok 2018 dle přílohy.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 25/26/17Z: ZM schvaluje Pravidla pro poskytování individuálních dotací
neziskovým organizacím na rok 2018 dle přílohy.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

f) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a ostatním občanům – předsedům a
členům komisí RM a výborů ZM
Konkrétní výše odměn za měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva obce a maximálních odměn
pro neuvolněné členy zastupitelstva obce jsou stanoveny v příloze nařízení vlády č. 318/2017
Sb., a to vždy konkrétní výslednou částkou (v průsečíku příslušného řádku dle „velikostní
kategorie obce“ a příslušného sloupce vyhrazeného určité konkrétní funkci resp. skupině
funkcí) – viz příloha nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Od 1. ledna 2018 začne obec vyplácet uvolněným členům zastupitelstva (automaticky ze
zákona, aniž by o tom zastupitelstvo obce rozhodovalo) odměnu za měsíc podle nové právní
úpravy.
Stanovovat odměny za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva je nadále vyhrazeno
zastupitelstvu obce. V usnesení zastupitelstvo obce stanoví výši odměn za měsíc, a to částkou
v celých korunách, přitom může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým
členům uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů, jejichž jsou
členy.
Neuvolněným členům zastupitelstva může být poskytnuta měsíční odměna až do výše
stanovené v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Výši schvaluje ZM.
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Přehled dosavadních odměn a max. výše odměn dle NV č.318/2017 Sb.:
Neuvolnění členové
zastupitelstva obce
za výkon funkce:
člen rady
předseda výboru ZM nebo
komise RM, zvláštního orgánu
člen výboru ZM nebo komise RM,
zvláštního orgánu
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Dosavadní
odměna dle
usnesení
17/46/16Z
1 800 Kč/měsíc
400 Kč/měsíc

Max. dle
NV č. 318/2017 Sb.

Navržena
odměna od
1. 1. 2018

7 380 Kč/měsíc
3 690 Kč/měsíc

1 800 Kč/měsíc
400 Kč/měsíc

100 Kč/měsíc

3 075 Kč/měsíc

100 Kč/měsíc

člena zastupitelstva
člen zvl. orgánu – KPPP

600 Kč/měsíc
600 Kč/měsíc

1 845 Kč/měsíc
3 690 Kč/měsíc

600 Kč/měsíc
600 Kč/měsíc

Odměny ostatním občanům – předsedům a členům komisí RM a výborů ZM:
Odměny ostatním občanům – předsedům, členům komisí RM a výborů ZM nejsou v zákonných
předpisech řešeny, výši odměn stanovuje zastupitelstvo města.

předseda komise nebo výboru
předseda zvl. orgánu – KPPP
člen zvl. orgánu – KPPP
člen komise, výboru
člen Sboru pro občanské záležitosti
účast ve výběrových řízeních a jiných jednáních města
předseda výběrové komise

Dosavadní odměna dle
usnesení 02/16/14Z
350 Kč/měsíc
9 500 Kč/měsíc
300 Kč/schůzi
150 Kč/schůzi
200 Kč/návštěvu
100 Kč/schůzi
200 Kč/schůzi

Odměna se vyplácí neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí měsíčně, ostatním
občanům pracujících v komisích a výborech za schůzi či jednání, s tím, že v případě souběhu
výkonu několika funkcí se poskytuje odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Usnesení 25/27/17Z: ZM schvaluje ponechání výše odměn neuvolněným členům
zastupitelstva a ostatním občanům - předsedům a členům komisí RM a výborů ZM od
1. 1. 2018 v dosavadní výši.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

20:14 h - ukončení ZM
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání zastupitelstva města
i přijatými usneseními, což potvrzuji svým podpisem.

……………………………………………
Jiří Petřík v. r.

……………………………………………
Jakub Němec v. r.

………………………………………..
Ing. Jiří Lukášek v. r.
starosta města Rousínova
Zápis byl pořízen dne: 6. 12. 2017
Zapsala: Markéta Hladká
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