Zápis
z 30. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 25. července 2018 v malém sále Záložny v Rousínově
Přítomno: 11 zastupitelů - František Brtník, Ing. Zdeněk Chromý, Mgr. Jiří Kyjovský, Ing. Jiří
Lukášek, MVDr. Václav Malý, Jiří Matoušek, Jakub Němec, Jiří Petřík, Stanislav Píšek, Zdeněk
Šedý, Mgr. Terezie Zatloukalová
Omluveno: 4 zastupitelé - Ing. Vladimír Coufal, Darek Kuklínek, Ing. Pavel Švejnoha, Ing. Marie
Straková, Ph.D.
K zápisu je přiložena prezenční listina.
30. zasedání zastupitelstva města Rousínova ve volebním období 2014 – 2018 zahájil starosta
Ing. Jiří Lukášek v 18 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 paní Hanu Škvarkovou.
Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Mgr. Jiřího Kyjovského a pana
MVDr. Václava Malého.
Schváleno, pro 11 - Brtník, Chromý, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík, Píšek, Šedý,
Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Program:
1. Zahájení
a) Zpráva předsedy finančního výboru
2. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 5/2018

Zatloukalová
byla jsem požádána o doplnění bodu Prodej pozemků na Sídlišti do programu
jednání.
Lukášek
jestli to má význam v tomto mimořádném zastupitelstvu, když nejsme zúčastněni
všichni. Přesto budeme hlasovat. Kdo je pro rozšíření programu o tento bod?
Hlasování o rozšíření programu o bod Prodej pozemků na Sídlišti.

Neschváleno, pro 3 - Lukášek, Němec, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 8 - Brtník, Chromý, Kyjovský,
Malý, Matoušek, Petřík, Píšek, Šedý

Doplnění programu o bod Prodej pozemků na Sídlišti nebylo schváleno.
Hlasování o programu.

Schváleno, pro 11 - Brtník, Chromý, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík, Píšek, Šedý,
Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

1. Zahájení
a) Zpráva předsedy finančního výboru
FV zasedal 23.07.2018, úkolem bylo projednání rozpočtového opatření č. 5/2018.
Usnesení 30/01/18Z: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne
23.07.2018.

Schváleno, pro 11 Brtník, Chromý, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík, Píšek, Šedý,
Zatloukalová proti 0, zdržel se 0
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2. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 5/2018
ZM je předloženo rozpočtové opatření č. 5/2018 (viz příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 3.438.000 Kč.
Navýšení – navýšení příjmu daně z příjmů FO placené plátci a daně z přidané hodnoty,
navýšení příjmů za sankční platby přijaté a kurzové zisky.
Výdaje: Celkem zvýšení o 3.400.000 Kč.
Navýšení – navýšení vlastních zdrojů na akci Tyršova, objekt jídelny vč. archívu a sportoviště
Snížení – Komunikace „Komůrkova“, Komunikace a zastávka u parku (pneuservis – Polní),
Rozšíření parkování za kaplí Sv. Floriána, Kanalizace pod parkovištěm v Rousínovci (po
pozemek Szilvasi), VO kolem EDP, Areál Tyršova (objekt jídelny, dům pro mládež s knihovnou,
venkovní úpravy + zeleň), Byt v býv. Škole v Čechyni, Projekt býv. školy v Kroužku na klub,
komunitní centrum a soc. byt + rekonstrukce inž. sítí.
Přesuny položek – bez přesunů na položkách.
Financování – snížení financování o 38.000 Kč.
Usnesení 14/20/18R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 5/2018 (viz příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 3.438.000 Kč.
Navýšení – navýšení příjmu daně z příjmů FO placené plátci a daně z přidané hodnoty, navýšení příjmů za sankční
platby přijaté a kurzové zisky.
Výdaje: Celkem zvýšení o 3.400.000 Kč.
Navýšení – navýšení vlastních zdrojů na akci Tyršova, objekt jídelny vč. Archívu a sportoviště
Snížení – Komunikace „Komůrkova“, Komunikace a zastávka u parku (pneuservis – Polní), Rozšíření parkování za
kaplí Sv. Floriána, Kanalizace pod parkovištěm v Rousínovci (po pozemek Szilvasi), VO kolem EDP, Areál Tyršova
(objekt jídelny, dům pro mládež s knihovnou, venkovní úpravy + zeleň), Byt v býv. Škole v Čechyni, Projekt býv.
školy v Kroužku na klub, komunitní centrum a soc. byt + rekonstrukce inž. sítí.
Přesuny položek – bez přesunů na položkách.
Financování – snížení financování o 38.000 Kč.
Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 1

Brtník

Lukášek

k co přednášel pan místostarosta Šedý, jestli bude kotelna jako by prosté spalování
zemního plynu a nebo jestli bude nějaká kombinovaná výroba elektřiny a tepla
k uvážení. Cena toho tepla je nižší asi o 11%, trochu jako bych nahrával E.ONu, je
to bez práce, E.ON to zařídí, zaplatí a potom si bere nějaké desátky.
neznám podrobně ten princip, ale pokud vím, tak jsme je nutily k tomu, aby tam
byla možnost i na střeše budoucího bloku v II. etapě ohřívání teplé vody nebo
fotovoltaiky, protože jsou to plochy střechy, tak aby tam měli výměníky. Zatím je
to koncipováno na spalování plynu. Uvažovalo se o různých možnostech.
Kogenerační jednotka, že by se dodávala elektřina do sítě, posuzovali to
projektanti, ale všechny ty analýzy vychází špatně.

Usnesení 30/02/18Z: ZM schvaluje rozpočtového opatření č. 5/2018 (viz příloha), které
řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 3.438.000 Kč.
Navýšení – navýšení příjmu daně z příjmů FO placené plátci a daně z přidané hodnoty,
navýšení příjmů za sankční platby přijaté a kurzové zisky.
Výdaje: Celkem zvýšení o 3.400.000 Kč.
Navýšení – navýšení vlastních zdrojů na akci Tyršova, objekt jídelny vč. Archívu a sportoviště
Snížení – Komunikace „Komůrkova“, Komunikace a zastávka u parku (pneuservis – Polní),
Rozšíření parkování za kaplí Sv. Floriána, Kanalizace pod parkovištěm v Rousínovci (po
pozemek Szilvasi), VO kolem EDP, Areál Tyršova (objekt jídelny, dům pro mládež s knihovnou,
venkovní úpravy + zeleň), Byt v býv. škole v Čechyni, Projekt býv. školy v Kroužku na klub,
komunitní centrum a soc. byt + rekonstrukce inž. sítí.
Přesuny položek – bez přesunů na položkách.
Financování – snížení financování o 38.000 Kč.
Schváleno, pro 11 Brtník, Chromý, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík, Píšek, Šedý,
Zatloukalová proti 0, zdržel se 0
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18:34 ukončení jednání ZM
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání zastupitelstva města
i přijatými usneseními, což potvrzuji svým podpisem.

Mgr. Jiří Kyjovský
ověřovatel

MVDr. Václav Malý
ověřovatel

Ing. Jiří Lukášek
starosta města Rousínova
Zápis byl pořízen dne: 25.07.2018
Zapsala: Hana Škvarková
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