Zápis
z 27. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 21. března 2018 v malém sále Záložny v Rousínově
Přítomno: 11 zastupitelů - Ing. Vladimír Coufal, Darek Kuklínek, Mgr. Jiří Kyjovský,
Ing. Jiří Lukášek, Jiří Matoušek, Jakub Němec, Stanislav Píšek, Ing. Marie Straková, Ph.D.,
Zdeněk Šedý, Ing. Pavel Švejnoha, Mgr. Terezie Zatloukalová.
Omluven: 2 zastupitelé - František Brtník, Jiří Petřík, přijdou později 2 zastupitelé
MVDr. Václav Malý, Ing. Zdeněk Chromý.
K zápisu je přiložena prezenční listina.
27. 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 paní Ing. Marii Strakovou, Ph.D. a pana
Stanislava Píška.
Schváleno: pro 11 – Coufal, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Píšek, Straková, 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
d) Zpráva předsedy kontrolního výboru
2. Majetkoprávní záležitosti
a) Směna pozemků v k.ú. Rousínov u Vyškova
b) Dodatek č. 17/2018 ke zřizovací listině Městských služeb Rousínov, p.o.
c) Výsledky inventarizace za rok 2017
d) Návrhy na vyřazení z majetku města
e) Kupní smlouva - převod stavby prodloužení vodovodního řadu
f) Směna pozemků k.ú. Královopolské Vážany
g) Směna pozemků k.ú. Královopolské Vážany
h) Směna pozemků k.ú. Královopolské Vážany
3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 2/2018
4. Různé
a) Zástupce města na valné hromadě společnosti Respono, a.s.
b) Zástupce města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
c) Změna OZV č. 1/2017 o nočním klidu – žádost o opětovné projednání
d) Přísedící Okresního soudu ve Vyškově pro volební období 2018 – 2021
Hlasování o programu.

Schváleno: pro 11 – Coufal, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Píšek, Straková, Šedý,
Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
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1. Zahájení
a) Informace městské policie

Janečková máme nového strážníka, je to p. Roman Nevyhoštěný. Odchází kolega p. Minařík,
nastupuje u MP v Brně. Byl to skvělý kolega a parťák, který brilantně ovládal zákon.
Díky kolegovi p. Kučerovi se velice dobře rozjíždí práce s PČR, každý případ se
konzultuje a předává, je tu ze strany PČR větší dohled. Chtěla bych poděkovat MS,
p. Hůlkovi a p. Polákovi za výbornou spolupráci.
17.09 přišel p. Chromý

Lukášek

pan Nevyhoštěný nastoupí 3. 4. 2018. U p. Minaříka byl ukončen PP dohodou,
sám požádal a je vypsáno VŘ na dalšího strážníka.
Janečková do budoucna je naplánovaná i 24hodinová pohotovostní služba pro soboty a
neděle, kdy občané nemusí volat 158, ale přímo strážníka MP, který bude mít
službu. Budeme v dosahu na telefonu.
Lukášek
pan Nevyhoštěný je hotový strážník, má dlouholeté zkušenosti s MP i PČR, je ze
Slatiny.
b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
Diskuze k zápisům z 3. a 4. RM v roce 2018.

Coufal

Tlčik
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4. RM, bod VŽP, II. Dodatek ke smlouvě o vyhotovení bezbariérového MěÚ –
vícepráce. Je to už druhý dodatek a druhé vícepráce. Vysoutěžená cena je
7,5 mil. Kč., 1 vícepráce za 509 tis. Kč, 2 vícepráce za 628 tis. Kč, navýšení o 15
% z původní ceny. Proč byly ty druhé vícepráce, je k tomu fotodokumentace,
rozpis cen, zajišťovací protokol? Obvykle, když jsou vícepráce v takovýchto
částkách, objevují se i méně práce. Jsou méně práce? Kdo dělá technický dozor
investora? Neviděl jsem schválenou částku 620 tis., ani v tomto RO není, z čeho to
má být financováno?
mám připravené tabulky s přehledem financování, fotodokumentaci, ale potřebuji
komentář. Smlouva o dílo byla podepsána na 1 a 2. etapu na částku 7 572 tis. Kč
vč. DPH, z toho byla dotace cca 2,5 mil. Kč. Dodatek č. 1 je na částku 509 tis. Kč
vč. DPH, dodatek č. 2 na částku 628 tis. Kč vč. DPH, bude ještě dodatek č. 3 –
dořešení čistící zóny a vstupních dveří, přisávání vzduchu k plynovým kotlům,
odstranění zatékání vody do technické místnosti přes vstupní rohož, zbylé úpravy
vnitřních povrchů.
V roce 2017 byla uhrazena 1. etapa dle Smlouvy o dílo, úprava PD stavební části
a elektro pro VŘ, ze zákona část požadavku na BOZP a dodatek č. 1 celkem 6 238
tis. Kč, z toho dotace cca 2,5 mil. Kč a ze schválené rozpočtované částky nám
zůstalo 11 622 Kč. V letošním rozpočtu máme schválenou částku 3 mil. Kč, proto
se dodatek č.2 neobjevuje v rozpočtových opatřeních. Doplatí se 2. etapa firmě
Stavbros vysoutěžená za 1 888 tis. Kč, dodatek č. 2 na částku 628 tis. Kč vč. DPH,
kontrola BOZP, opětovná montáž zabezpečovacího zařízení, PD a realizace vstupu
a čistící zóny, přemístění dvou ze tří původních klimatizací, tapety, autorský dozor
p. Goleše, do schválených 3. mil Kč se chceme vejít i vícepracemi, které budou
v dodatku č. 3.
V dodatku č. 1 se jednalo především o více a méněpráce s podlahami v1. NP, kde
po provedených sondách a odkrytí částí podlah byly nalezeny zasypané nefunkční
topné kanály, chybějící izolace proti vodě, zvětralý a nesoudržný podkladový beton,
špatný stav páteřní kanalizace. S ohledem na zjištěný stav podlah v chodbách

Švejnoha
Tlčik

Lukášek

v 2.NP bylo navrženo odstranění stávajícího teraca a cementového potěru a
provedení nové skladby podlahy včetně dlažby.
V dodatku č. 2 se jednalo především o více práce s přeložením a úpravou
elektroinstalace s ohledem na nově navržený interiér v kanceláři č. 2.20, 2.NP,
oprava podlah ve 2.NP – kanceláře č. 2.02, 2.04, 2.05, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 a to
položení separační fólie, provedení vyrovnávacího násypu, nového záklopu a
podlahové stěrky, oprava stropu 1.NP , výměna příček WC 2.NP statické zajištění
stropů v 1.NP v zádveří, kancelářích č.1.08, 1.10, 1.11, 1.13 nad rámec PD
s ohledem na stávající stav, vybourání stávajících popraskaných příček a jejich
následné vyzdění na WC ve 2.NP, strop soc. zařízení 2.NP demontáž stávajícího
uhnilého dřevěného stropu (podlaha WC 2.NP) a provedení nové skladby, výměna
zárubní, dveří a PVC v 1.a 2.NP výměna 4 ks zárubní vč. dveří, výměna PVC
v kancel. č. 1.24, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, stávající stav je po době životnosti. Na
vše jsou samostatné rozpočty.
k finančnímu rámci a rozdělení víceprací na práce uznatelné a neuznatelné, tzn.,
pokud máme v dodatcích práce, které jsou uznatelné a byly už v žádosti, dotace
by mohla být vyšší.
tu hranici mezi uznatelnými a neuznatelnými náklady je těžké určit. Projekt jsme
navázali na studii. Dotace na bezbariérovost se týkala jenom společných prostor,
výtahu a bezbariérového WC. My potřebujeme opravit ale i navazující kanceláře,
100 % omítek a vymalovat taky vše. Technický dozor investora dělá p. Vintrová.
Máme stovky fotek. Až bude chvilka, připravil bych prezentaci, jak úřad vypadal
před a po rekonstrukci.
dům byl postaven v roce 1814-1837 od té doby se dům jen zatěžoval. Rozhodli
jsme se rekonstrukci udělat pořádně a jednou pro vždy, nedělat jen část
rekonstrukce a nechat to dalším generacím.

17:40 přišel p. Malý

Tlčik

Coufal
Tlčik
Švejnoha
Šedý

10. května 2018 bychom chtěli slavnostně otevřít bezbariérový MěÚ, pozvat
hejtmana JMK, starosty okolních obcí, vás zastupitele a několik dalších hostů. Pro
veřejnost bude den otevřených dveří pravděpodobně v neděli a od 14. května 2018
bychom chtěli fungovat na novém zrekonstruovaném úřadě.
chápu co to je opravovat starý dům. Podle fotek a toho co jste popsal, to vypadá,
že se úřad opravuje za ty dvoje vícepráce. Ukázal jste, že se celý rozbombardovaný
úřad dělá z víceprací. Rád bych dostal email s rozpočtem k druhým vícepracem.
není problém, údajů je hodně, dá se podívat i na položkový rozpočet. Dodatky č.
1, a 2 vám mohu přidat do podkladů pro jednání ZM.
v RM byly i vícepráce spojené s pracemi v Kr. Vážanech.
jedná se o pokračování opravy komunikace v Kr. Vážanech, které dělá SÚS JMK.
Součástí je oprava chodníků, které dělá město a oprava dešťové kanalizace, které
dělá také město. Vícepráce se týkají věcí, které se nachází, když se kope, nebo
částí, které nebyly v rozpočtu rozpočtovány. Po celé délce části A, hlavní
komunikace, je dešťová kanalizace po jedné straně, střídá se. Druhá strana, která
měla stávající kanalizaci, ve spodní části zůstává betonová a v horní části nebyla
řešena vůbec, to je ta největší část za 270 tis. Kč. Dále vjezd pod farou, je to
v rozpočtu napočítáno za 70 tis. Kč. Kousek chodníku po odbočku k Sokolovně a
druhý úsek chodníku za odbočkou k Sokolovně po šachtu, to je 35 a 40 tis. Kč.
Oprava šachty za 3 tis. Kč, navrtávky k RD, napojení dešťových vod to je 60 tis.
Kč, toto dělá těch 514 tis. Kč. Bere se to z cen, které jsou vysoutěženy, určitě se
ještě něco objeví.
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Coufal
Šedý
Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek

u starého domu tomu celkem rozumím, ale toto moc nechápu, jak to ten člověk
projektoval? Musel vědět, že tam kanalizace není, proč toto nebylo naprojektováno.
PD je z roku 2008-2009, bylo nám doporučeno nevrtat do toho, aby nespadla celá
akce.
stavba se skládá ze dvou investorů, SÚS a město?
ano, projekt dělal p. Smělý a je z roku 2008 – 2009, pod tou zemí se schovávají
různé věci, těžko odhadnout co tam je.
jsou i 2 technické dozory, co se týče záruky? Jak je to ošetřeno?
je to jeden dodavatel. Drží záruku za celé dílo. Kdyby byly dva, budou se
vymlouvat. Vozovka vypadala, že je vozovkou, víceméně to byla vrstva nalepená
na blátě, to jsou další náklady. Napojení všech domů je druhá věc.

c) Zpráva předsedy finančního výboru
Z důvodu nemoci FV nezasedal v plánovaném termínu 19. 3. 2017, hlavním úkolem mělo být
projednání rozpočtového opatření č. 2/2018.

Chromý
Švejnoha
Chromý
Švejnoha
Lukášek
Chromý

Lukášek

Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek
Švejnoha

finanční výbor se nemohl sejít, nebyli jsme usnášeníschopní, přišlo mnoho
omluvenek. RO je jednoduché a krátké, FV jsem znovu nesvolával.
jakým způsobem provádí FV kontrolu hospodaření s nemovitým majetkem města?
FV neprovádí kontrolu hospodaření s nemovitým majetkem města. FV toto nemá
v kompetenci, je to v kompetenci KV.
není to pravda. FV by se měl zabývat jaké má město nemovitosti, jakým způsobem
jsou pronajímány atd.
úkolovat finanční výbor může zastupitelstvo města popř. sám výbor a musí to být
schváleno.
dotaz jsem špatně pochopil. V předloňském roce proběhla kontrola MS, kterým je
svěřen veškerý městský majetek, pronajímání a smlouvy. V letošním roce se nám
zatím nepodařilo najít termín návštěvy MS a ZUŠ. Jednou z otázek bude, jakým
způsobem je majetek pronajímán. Odepisování majetku dělá kontrolní výbor.
iniciovali jsme takový systém, aby každá nemovitost měla tzv. rodný list, kde je
uvedena zůstatková hodnota, nájemné, náklady na energie, atd. Nevím, jakým
způsobem kontroloval předchozí finanční výbor toto pronajímání a hospodaření
s nemovitým majetkem. U pozemků je to dlouhodobá činnost, musí se na tom
pracovat.
nemovitost rovná se stavba nebo pozemek.
věnovali jsme se stavbám, kartám staveb.
začal bych stavbami, v dohledné době mít stavby zmapované tímto způsobem.
mám dojem, že ti to bylo zasláno. Byly to základní data.
ano, dostal jsem to, ale představoval jsem si to jinak.

d) Zpráva předsedy kontrolního výboru
KV zasedal 19. 2. 2018, hlavními úkoly byly kontrola plnění usnesení RM a ZM, návrh na
vyřazení z majetku Města Rousínova na základě inventarizace k 30. 11. 2017, návrh na
odepsání nedobytné pohledávky na místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě provedené
inventury neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2017 a návrh na vyřazení z majetku Města
Rousínova na základě inventarizace ke dni 31. 12. 2017 – pokuty KPP + náklady řízení.
Usnesení 27/01/18Z: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne
19. 2. 2018.
Schváleno: pro 13 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
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2. Majetkoprávní záležitosti
a) 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

Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době od 19. 12. 2017 do 4. 1. 2018.
K záměru nebylo z řad občanů vzneseno žádných námitek. Cena městského pozemku p.č.
1192/6 k.ú. Rousínov u Vyškova v čase a místě obvyklá je dle znalce z oboru Ing. Kašpara
620,- Kč/m2.
Usnesení 03/21/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy – směna hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 1192/6
označeného novým p.č. 1192/14, ostatní plocha o výměře 81 m2 v k.ú. Rousínov u Vyškova, ve vlastnictví Města
Rousínov 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
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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.
Dohodnuté ceny směňovaných pozemků:
a) Cena za pozemek města p.č. 1192/14 je 50 220,- Kč (620,- Kč/m2)
b) Ceny za pozemky p. K.
p.č. 805/9 je 119 000,- Kč (100,- Kč/m2)
p.č. 805/15 je 109 100,- Kč (100,- Kč/m2)
p.č. 775/3 je 960,- Kč (30,- Kč/m2)
p.č. 775/4 je 600,- Kč (30,- Kč/m2)
p.č. 775/28 je 540,- Kč (30,- Kč/m2)
p.č. 775/29 je 930,- Kč (30,- Kč/m2)
p.č. 775/41 je 600,- Kč (30,- Kč/m2)
celkem 231 730,- Kč
Směna pozemků bude provedena s cenovým vyrovnáním s tím, že město uhradí rozdíl v ceně směnovaných
pozemků ve výši 181 510,- Kč a náklady spojené se směnou nemovitostí.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou směnnou 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 27/02/18Z:
I. ZM schvaluje směnnou smlouvu – směna hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 1192/6
označeného novým p.č. 1192/14, ostatní plocha o výměře 81 m2 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.
Dohodnuté ceny směňovaných pozemků:
a) Cena za pozemek města p.č. 1192/14 je 50 220,- Kč (620,- Kč/m2)
b) Ceny za pozemky p. K.
p.č. 805/9 je 119 000,- Kč (100,- Kč/m2)
p.č. 805/15 je 109 100,- Kč (100,- Kč/m2)
p.č. 775/3 je 960,- Kč (30,- Kč/m2)
p.č. 775/4 je 600,- Kč (30,- Kč/m2)
p.č. 775/28 je 540,- Kč (30,- Kč/m2)
p.č. 775/29 je 930,- Kč (30,- Kč/m2)
p.č. 775/41 je 600,- Kč (30,- Kč/m2)
celkem 231 730,- Kč
Směna pozemků bude provedena s cenovým vyrovnáním s tím, že město uhradí rozdíl v ceně
směnovaných pozemků ve výši 181 510,- Kč a náklady spojené se směnou nemovitostí.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou směnnou 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 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

b) Dodatek č. 17/2018 ke zřizovací listině Městských služeb Rousínov, p.o.
Odbor HS předkládá ke schválení Dodatek č. 17/2018 ke zřizovací listině Městských služeb
Rousínov, příspěvkové organizace, kterým dochází ke změně v Čl. V:
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Čl. V odst. 1 se na konci doplňuje o text:
„MS byla předána ke dni 31. 3. 2018 k hospodaření budova:
- Budova Skálova č.p. 492 (banka) v pořizovací hodnotě 3 303 650,- Kč.“
Usnesení 04/11/18R: RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 17/2018 ke zřizovací listině Městských služeb
Rousínov, příspěvkové organizace, kterým dochází k doplnění textu v Čl. V odst. 1:
„MS byla předána ke dni 31. 3. 2018 k hospodaření budova:
Budova Skálova č.p. 492 (banka) v pořizovací hodnotě 3 303 650,- Kč“
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 27/03/18Z: ZM schvaluje Dodatek č. 17/2018 ke zřizovací listině Městských služeb
Rousínov, příspěvkové organizace, kterým dochází k doplnění textu v Čl. V odst. 1:
„MS byla předána ke dni 31. 3. 2018 k hospodaření budova:
Budova Skálova č.p. 492 (banka) v pořizovací hodnotě 3 303 650,- Kč“.

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

c) Výsledky inventarizace za rok 2017
Fyzická inventarizace byla provedena k 30. 11. 2017, rozdílová inventura zjištěných stavů
(přírůstky, úbytky, odpisy) od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017 a dokladová inventura byla
provedena k 31. 12. 2017. Byly zjištěny stavy stálých aktiv, tj. skutečné stavy majetku
hmotného a nehmotného, finanční investice. Z oběžných aktiv stavy pohledávek, finančního
majetku a stavy na bankovních účtech. Dále byl zjištěn přehled závazků, tj. krátkodobé
závazky, daňové závazky, závazky z titulu finančního vztahu k rozpočtu a bankovní úvěry
dlouhodobé.
1/Hmotný a nehmotný majetek
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 30. 11. 2017
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2017
z toho: přírůstek za prosinec 2017
Oprávky za hmotný a nehmotný majetek celkem k 31. 12. 2017
Zůstatková účetní hodnota hmotného a nehm. majetku k 31. 12.
2017
2/Dlouhodobý finanční majetek
účet 069 - akcie Respono, VAK -hodnota k 31. 12. 2017
3/Dlouhodobé pohledávky
Účet 462 –finanční výpomoc Kalečník Rousínov, TJ Kroužek
4/Krátkodobé pohledávky
z toho: nájemné-odběratele-účet 311
z toho: pohledávky z hlavní činnost - účet 315 - místní poplatky,
KPPP
z toho: krátkodobé zálohy – účet 314
Z toho: pohledávky ostatní – účet 377
z toho: zálohy - účet 388- nevyúčtované dotace
Z toho: zálohy – účet 373- poskytnuté dotace
Pohledávky bez dotací (311 + 315+314+377)
Oprávky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2017
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek bez dotací
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek celkem k 31. 12. 2017
5/Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty
Aktiva celkem: brutto
Aktiva celkem: korekce
Aktiva celkem: netto

519 149 114,19 Kč
537 783 453,75 Kč
18 634 339,56 Kč
105 998 164,36 Kč
431 785 289,39 Kč
115 613 129,69 Kč
160 000,00 Kč
12 488 917,47 Kč
981 995,15 Kč

Kč

574 561,05 Kč
188 546,00 Kč
6 762,00
8 106 053,27 Kč
2 631 100,00 Kč
1 751 864,20 Kč
447 487,90 Kč
1 304 376,30 Kč
12 041 529,57 Kč
67 797 086,48 Kč
733 842 587,39 Kč
106 445 652,26 Kč
627 396 395,13 Kč
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Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny.
Usnesení 04/16/18R: RM doporučuje ZM schválení výsledků inventarizace majetku za rok 2017 takto:
1/Hmotný a nehmotný majetek
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 30. 11. 2017
519 149 114,19 Kč
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2017
537 783 453,75 Kč
z toho: přírůstek za prosinec 2017
18 634 339,56 Kč
Oprávky za hmotný a nehmotný majetek celkem k 31. 12. 2017
105 998 164,36 Kč
Zůstatková účetní hodnota hmotného a nehm. majetku k 31. 12. 2017
431 785 289,39 Kč
2/Dlouhodobý finanční majetek
účet 069 - akcie Respono, VAK -hodnota k 31. 12. 2017
115 613 129,69 Kč
3/Dlouhodobé pohledávky
Účet 462 –finanční výpomoc Kalečník Rousínov, TJ Kroužek
160 000,00 Kč
4/Krátkodobé pohledávky
12 488 917,47 Kč
z toho: nájemné-odběratele-účet 311
981 995,15 Kč
z toho: pohledávky z hlavní činnost - účet 315 - místní poplatky, KPPP
574 561,05 Kč
z toho: krátkodobé zálohy – účet 314
188 546,00 Kč
Z toho: pohledávky ostatní – účet 377
z toho: zálohy - účet 388- nevyúčtované dotace
Z toho: zálohy – účet 373- poskytnuté dotace
Pohledávky bez dotací (311 + 315+314+377)
Oprávky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2017
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek bez dotací
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek celkem k 31. 12. 2017
5/Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty
Aktiva celkem: brutto
Aktiva celkem: korekce
Aktiva celkem: netto
Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

6 762,00 Kč
8 106 053,27 Kč
2 631 100,00 Kč
1 751 864,20 Kč
447 487,90 Kč
1 304 376,30 Kč
12 041 529,57 Kč
67 797 086,48 Kč
733 842 587,39 Kč
106 445 652,26 Kč
627 396 935,13 Kč

Usnesení 27/04/18Z: ZM schvaluje výsledky inventarizace majetku za rok 2017 takto:
1/Hmotný a nehmotný majetek
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 30. 11. 2017
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2017
z toho: přírůstek za prosinec 2017
Oprávky za hmotný a nehmotný majetek celkem k 31. 12. 2017
Zůstatková účetní hodnota hmotného a nehm. majetku k 31. 12.
2017
2/Dlouhodobý finanční majetek
účet 069 - akcie Respono, VAK -hodnota k 31. 12. 2017
3/Dlouhodobé pohledávky
Účet 462 – finanční výpomoc Kalečník Rousínov, TJ Kroužek
4/Krátkodobé pohledávky
z toho: nájemné-odběratele-účet 311
z toho: pohledávky z hlavní činnost - účet 315 - místní poplatky,
KPPP
z toho: krátkodobé zálohy – účet 314
Z toho: pohledávky ostatní – účet 377

519 149 114,19 Kč
537 783 453,75 Kč
18 634 339,56 Kč
105 998 164,36 Kč
431 785 289,39 Kč
115 613 129,69 Kč
160 000,00 Kč
12 488 917,47 Kč
981 995,15 Kč
574 561,05 Kč
188 546,00 Kč
6 762,00 Kč

z toho: zálohy - účet 388- nevyúčtované dotace

8 106 053,27 Kč

Z toho: zálohy – účet 373- poskytnuté dotace
Pohledávky bez dotací (311 + 315+314+377)
Oprávky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2017
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek bez dotací

2 631 100,00 Kč
1 751 864,20 Kč
447 487,90 Kč
1 304 376,30 Kč
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Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek celkem k 31. 12.
2017
5/Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty
Aktiva celkem: brutto
Aktiva celkem: korekce
Aktiva celkem: netto

12 041 529,57 Kč
67 797 086,48 Kč
733 842 587,39 Kč
106 445 652,26 Kč
627 396 935,13 Kč

Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny.

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

d) Návrhy na vyřazení z majetku města
1. Na základě výsledků provedené fyzické inventarizace majetku k 30. 11. 2017, která byla
provedena dle Příkazu starosty města č.3/2017, byly podány dílčími inventarizačními komisemi
návrhy na vyřazení movitého a nemovitého majetku, který pro své opotřebení, poškození nebo
zastaralost neslouží ke svému účelu.
Návrhy na vyřazení jsou členěny podle středisek a majetkových účtů:
Středisko

DDNH
018 0000

01
10
25
29
34

– koupaliště Rousínov
- PS Rousínov
- Knihovna Rousínov
- Kult. zaříz. Záložna
- DCHB Rousínov

35
36
50
51
56
58

- Skálova Rousínov
- veřejné prostr.
– Restaur. Záložna
- Rest. Pod Radnicí
- MěÚ Rousínov
- Stará radnice

59 - MÚ Kroužek
74 – Hala ZŠ Rousínov
99 - jiný nehmotný maj.
Celkem

DDHM
028 0000
3 262,0
30 475,0
19 481,4
7 622,0
21
23
47
22
40
27

163,5
582,6
053,0
073,0
385,6
370,0

OPE
v ks
1
1
7
-

242 467,7

3 262,0
30 475,0
0,0
19 481,0
7622,0

23
16
7
3
3

74 163,6
74 163,6

Celkem

61,0

21
23
47
22
40
27

163,5
582,6
053,0
073,0
385,6
370,0

0,0
0,0
74 163,6
316 631,3

Celkový návrh na vyřazení z majetkové a účetní evidence je ve výši 316 631,30 Kč.
Návrh na vyřazení z OPERATIVNÍ evidence je ve výši 28 545,52 Kč - tj. 61 ks.
2. Na základě inventarizace nedobytných pohledávek a součinnosti se soudní komisařkou
pověřenou k provedení úkonů v řízení dědictví předkládáme návrh na vyřazení nedobytných
pohledávek.
účet 315 0027 – pokuty Komise pro projednávání přestupků Města Rousínova
účet 315 0028 – náklady řízení
Dlužník:
Bohumil Vašíř

Neuhrazená částka:
pokuta 500,-Kč

Ján Demeter

pokuta 10 000,-Kč
NŘ 1 000.-Kč
11 500,-Kč

Celkem

Důvod vyřazení:
zemřel – dědické řízení pravomocně zastaveno, nezanechal
žádný majetek
zemřel – dědické řízení pravomocně zastaveno, nezanechal
žádný majetek

Návrh na vyřazení pohledávek KPPP ve výši 11 500,- Kč
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3. Na základě provedené inventury neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2017 podává Městský
úřad Rousínov, odbor hospodářsko-správní, jako správce daně podle ust. §10 zák. č. 280/2009
Sb., daňový řád a na základě ust. §158 daňového řádu, návrh na odpis nedobytných
nedoplatků evidovaných na majetkovém účtu:
účet 315 0010 – Komunální odpad
Dlužníci – dospělé osoby
Var.
symbol
1718
2341
2081
1518
2433
3019
1739
2554
2555
2277
1151
2375
2084
158
3390
2334
1630
1437
2753
2752
2945
2161
1592
1074
1863
1748
Celkem

Částka

Za období

1390,1500,500,4200,870,5800,500,2400,1200,1800,1510,-

2006 – 2008
2009 - 2011
2012
2004 - 2006
2006 - 2007
2012 - 2014
2009
2013, 2014
2013, 2014
2011 – 2014
2004 - 2007

2700,250,250,900,1200,500,6.600,850,2550,600,1200,1000,4700,-

2011 - 2013
2012
2011
2013, 2014
2014
2010
2011 – 2014
2012, 2013
2012, 2013
2013
2007 – 2011
2010,2011
2007 - 2010

840,1220,47.030,-

2006 - 2007
2002 - 2005

Poznámka
Nelze již vymáhat, prekluze
Nelze již vymáhat, prekluze
Nelze již vymáhat, prekluze
Za 5 osob, neúspěšné exekuce, prekluze
Neúspěšné exekuce, prekluze
Za 4 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
Za 2 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
Zemřel, poslední TP na ohlašovně, neúspěšné
exekuce, prekluze
Za 2 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
Nelze již vymáhat, prekluze
Zemřel, nelze již vymáhat, prekluze
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
Za 2 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
Za 4 osoby, v insolvenci, nelze již vymáhat
Nelze již vymáhat
Za 2 osoby, nelze již vymáhat
Nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
Za 3 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat,
prekluze
Neúspěšná exekuce, prekluze
Neúspěšná exekuce, prekluze

Dlužníci – osoby, v době splatnosti místního poplatku nezletilé.
Dle nálezu ústavního soudu sp. Zn. Pl. ÚS 9/15 je v rozporu s čl. 32 Listiny základních práv a
svobod vymáhání místního poplatku nezletilým poplatníkům za poplatek do roku 2012. Od roku
2013 novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kde je již v §12 zakotveno, že za
nezletilého poplatníka odpovídá zákonný zástupce. Do té doby nelze dle nálezu ústavního
soudu po osobách, které byly v době splatnosti poplatku nezletilé, vymáhat.
Var.
symbol
1738
2089
2088
2434
1796

10

Částka
500,500,500,1500,1500,-

Za období
2009
2012
2012
2010 – 2012
2010 – 2012

Poznámka
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle

nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu

ústavního
ústavního
ústavního
ústavního
ústavního

soudu
soudu
soudu
soudu
soudu

1803
1888
1887
2945
1717
2122
2898
1592
2615
Celkem

2240,930,3570,1000,2930,2930,1000,1000,2080,22.180,-

2006 – 2012
2007, 2008
2002 – 2008
2011, 2012
2007 – 2012
2007 – 2012
2011, 2012
2010, 2011
2008 - 2012

Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle

nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu

ústavního
ústavního
ústavního
ústavního
ústavního
ústavního
ústavního
ústavního
ústavního

soudu
soudu
soudu
soudu
soudu
soudu
soudu
soudu
soudu

Vyřazení pohledávek za svoz odpadu: 69.210,- Kč.
Dne 19. 2. 2018 proběhlo jednání kontrolního výboru, jako likvidační komise, která doporučuje
k vyřazení majetek navržený dílčími inventarizačními komisemi. Jedná se o DDNM,DHM,DDHM
v hodnotě 316 631,30 Kč a 61 ks položek operativní evidence ve výši 28 545,52 Kč a nedobytné
pohledávky z účtu 315 – pokuty KPPP ve výši 11 500,00 Kč a nedobytné pohledávky z účtu
315 – komunální odpad ve výši 69.210,00 Kč.
Usnesení 04/17/18R: RM doporučuje ZM schválení vyřazení z majetku města Rousínova – výsledky inventur
k 31. 12. 2017 takto:
Středisko

DDNH

DDHM

OPE

018 0000

028 0000

v ks

01 – koupaliště Rousínov
10 - PS Rousínov
25 - Knihovna Rousínov
29 - Kult.zaříz.Záložna
34 - DCHB Rousínov

Celkem

3 262,00

-

3 262,00

30 475,00

1

30 475,00

-

1

0,00

19 481,40

7

19 481,00

7 622,00

-

35 - Skálova Rousínov

21 163,50

23

21 163,50

36 - veřejné prostr.

23 582,60

-

23 582,60

50 – Restaur.Záložna

47 053,00

-

47 053,00

51 - Rest. Pod Radnicí

22 073,00

-

22 073,00

56 - MěÚ Rousínov

40 385,60

16

40 385,60

58 - Stará radnice

27 370,00

7

27 370,00

59 - MÚ Kroužek

3

0,00

74 – Hala ZŠ Rousínov

3

0,00

99 - jiný nehmotný maj.
celkem

74 163,60
74 163,60

7622,00

74 163,60
242 467,70

61,00

316 631,30

Vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence je ve výši 316 631,30 Kč. Vyřazení z OPERATIVNÍ evidence je ve
výši 28 545,52 Kč Kč - tj. 61 ks.
účet 315 0027 – pokuty Komise pro projednávání přestupků Města Rousínova
účet 315 0028 – náklady řízení

Dlužník
Bohumil Vašíř

Neuhrazená částka:
pokuta 500,-Kč

Ján Demeter

pokuta 10 000,-Kč
NŘ 1 000.-Kč
11 500,-Kč

Celkem

Důvod vyřazení:
zemřel – dědické řízení pravomocně zastaveno, nezanechal žádný
majetek
zemřel – dědické řízení pravomocně zastaveno, nezanechal žádný
majetek

Vyřazení pohledávek KPPP ve výši 11 500,- Kč
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Účet 315 0010 – Komunální odpad
Dlužníci – dospělé osoby
Var. symbol
Částka
Za období
1718
1390,2006 – 2008
2341
1500,2009 - 2011
2081
500,2012
1518
4200,2004 - 2006
2433
870,2006 - 2007
3019
5800,2012 - 2014
1739
500,2009
2554
2400,2013, 2014
2555
1200,2013, 2014
2277
1800,2011 – 2014
1151
1510,2004 - 2007
2375
2084
158
3390
2334
1630
1437
2753
2752
2945
2161
1592
1074
1863
1748
Celkem

2700,250,250,900,1200,500,6.600,850,2550,600,1200,1000,4700,840,1220,47.030,-

2011 - 2013
2012
2011
2013, 2014
2014
2010
2011 – 2014
2012, 2013
2012, 2013
2013
2007 – 2011
2010,2011
2007 - 2010
2006 - 2007
2002 - 2005

Poznámka
Nelze již vymáhat, prekluze
Nelze již vymáhat, prekluze
Nelze již vymáhat, prekluze
Za 5 osob, neúspěšné exekuce, prekluze
Neúspěšné exekuce, prekluze
Za 4 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
Za 2 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
Zemřel, poslední TP na ohlašovně, neúspěšné exekuce,
prekluze
Za 2 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
Nelze již vymáhat, prekluze
Zemřel, nelze již vymáhat, prekluze
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
Za 2 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
Za 4 osoby, v insolvenci, nelze již vymáhat
Nelze již vymáhat
Za 2 osoby, nelze již vymáhat
Nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
Za 3 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
Neúspěšná exekuce, prekluze
Neúspěšná exekuce, prekluze

Dlužníci – osoby, v době splatnosti místního poplatku nezletilé.
Dle nálezu ústavního soudu sp. Zn. Pl. ÚS 9/15 je v rozporu s čl. 32 Listiny základních práv a svobod vymáhání
místního poplatku nezletilým poplatníkům za poplatek do roku 2012. Od roku 2013 novela zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, kde je již v §12 zakotveno, že za nezletilého poplatníka odpovídá zákonný zástupce. Do té
doby nelze dle nálezu ústavního soudu po osobách, které byly v době splatnosti poplatku nezletilé, vymáhat.
Var. symbol
Částka
Za období
1738
500,2009
2089
500,2012
2088
500,2012
2434
1500,2010 – 2012
1796
1500,2010 – 2012
1803
2240,2006 – 2012
1888
930,2007, 2008
1887
3570,2002 – 2008
2945
1000,2011, 2012
1717
2930,2007 – 2012
2122
2930,2007 – 2012
2898
1000,2011, 2012
1592
1000,2010, 2011
2615
2080,2008 - 2012
Celkem
22.180,Vyřazení pohledávek za svoz odpadu: 69.210,- Kč.

Poznámka
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu
Dle nálezu ústavního soudu

Dne 19. 2. 2018 proběhlo jednání kontrolního výboru, jako likvidační komise, která doporučuje k vyřazení majetek
navržený dílčími inventarizačními komisemi. Jedná se o DDNM,DHM,DDHM v hodnotě 316 631,30 Kč a 61 ks položek
operativní evidence ve výši 28 545,52 Kč a nedobytné pohledávky z účtu 315 – pokuty KPPP ve výši 11 500,00 Kč
a nedobytné pohledávky z účtu 315 – komunální odpad ve výši 69.210,00 Kč.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Coufal

odepsání pohledávek, placení za svoz odpadu u dospělých osob, proč již nelze
vymáhat? Pokud je zmínka o prekluzi, tak by to znamenalo, že se to dosud po nich
nevymáhalo.
Řehořová vymáhalo se, lhůta je dána daňovým řádem. Pokud lidé nemají majetek, ani
exekutor nezjistil majetek, který by měli, nebo nepracují, nemají peníze na účtech,
ani ty účty, tak není jak z nich peníze vymoci. Po určité lhůtě, která je dána
zákonem, vymáhat nelze. Zůstalo by nám to v účetnictví, jen bychom to přenášeli
z roku na rok.
Coufal
definice prekluze, stejně jako u promlčení, musí být splněny podmínky uplynutí
času. Zároveň neuplatnění práva. Pokud se vymáhalo, tak by prekluze neměla
nastat.
Usnesení 27/05/18Z: ZM schvaluje vyřazení z majetku města Rousínova – výsledky inventur
k 31. 12. 2017 takto:
Středisko

DDNH
018 0000

DDHM
028 0000
3 262,00
30 475,00

01 – koupaliště Rousínov
10 - PS Rousínov
25
29
34
35
36
50

- Knihovna Rousínov
- Kult.zaříz.Záložna
- DCHB Rousínov
- Skálova Rousínov
- veřejné prostr.
– Restaur.Záložna

51
56
58
59
74
99

- Rest. Pod Radnicí
- MěÚ Rousínov
- Stará radnice
- MÚ Kroužek
– Hala ZŠ Rousínov
- jiný nehmotný maj.

Celkem
3 262,00
30 475,00

481,40
622,00
163,50
582,60
053,00

1
7
23
-

0,00
19 481,00
7622,00
21 163,50
23 582,60
47 053,00

22 073,00
40 385,60
27 370,00

16
7
3
3

22 073,00
40 385,60
27 370,00
0,00
0,00
74 163,60

19
7
21
23
47

celkem

OPE
v ks
1

74 163,60
74 163,60

242 467,70

61,00

316 631,30

Vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence je ve výši 316 631,30 Kč. Vyřazení z
OPERATIVNÍ evidence je ve výši 28 545,52 Kč Kč - tj. 61 ks.
účet 315 0027 – pokuty Komise pro projednávání přestupků Města Rousínova
účet 315 0028 – náklady řízení
Dlužník
Bohumil Vašíř

Neuhrazená částka:
pokuta 500,-Kč

Ján Demeter

pokuta 10 000,-Kč
NŘ 1 000.-Kč
11 500,-Kč

Celkem

Důvod vyřazení:
zemřel – dědické řízení pravomocně zastaveno,
nezanechal žádný majetek
zemřel – dědické řízení pravomocně zastaveno,
nezanechal žádný majetek

Vyřazení pohledávek KPPP ve výši 11 500,- Kč
Účet 315 0010 – Komunální odpad
Dlužníci – dospělé osoby
Var.
symbol
1718

Částka
1390,-

Za období
2006 – 2008

Poznámka
Nelze již vymáhat, prekluze
13

2341
2081
1518
2433
3019
1739
2554
2555
2277
1151
2375
2084
158
3390
2334
1630
1437
2753
2752
2945
2161
1592
1074
1863
1748
Celkem

1500,500,4200,870,5800,500,2400,1200,1800,1510,-

2009 - 2011
2012
2004 - 2006
2006 - 2007
2012 - 2014
2009
2013, 2014
2013, 2014
2011 – 2014
2004 - 2007

2700,250,250,900,1200,500,6.600,850,2550,600,1200,1000,4700,840,1220,47.030,-

2011 - 2013
2012
2011
2013, 2014
2014
2010
2011 – 2014
2012, 2013
2012, 2013
2013
2007 – 2011
2010,2011
2007 - 2010
2006 - 2007
2002 - 2005

Nelze již vymáhat, prekluze
Nelze již vymáhat, prekluze
Za 5 osob, neúspěšné exekuce, prekluze
Neúspěšné exekuce, prekluze
Za 4 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
Za 2 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
Zemřel, poslední TP na ohlašovně, neúspěšné exekuce,
prekluze
Za 2 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
Nelze již vymáhat, prekluze
Zemřel, nelze již vymáhat, prekluze
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
Za 2 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
Za 4 osoby, v insolvenci, nelze již vymáhat
Nelze již vymáhat
Za 2 osoby, nelze již vymáhat
Nelze již vymáhat
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
Za 3 osoby, TP na ohlašovně, nelze již vymáhat, prekluze
Neúspěšná exekuce, prekluze
Neúspěšná exekuce, prekluze

Dlužníci – osoby, v době splatnosti místního poplatku nezletilé.
Dle nálezu ústavního soudu sp. Zn. Pl. ÚS 9/15 je v rozporu s čl. 32 Listiny základních práv a
svobod vymáhání místního poplatku nezletilým poplatníkům za poplatek do roku 2012. Od roku
2013 novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kde je již v §12 zakotveno, že za
nezletilého poplatníka odpovídá zákonný zástupce. Do té doby nelze dle nálezu ústavního
soudu po osobách, které byly v době splatnosti poplatku nezletilé, vymáhat.
Var. symbol
1738
2089
2088
2434
1796
1803
1888
1887
2945
1717
2122
2898
1592
2615
Celkem

Částka
500,500,500,1500,1500,2240,930,3570,1000,2930,2930,1000,1000,2080,22.180,-

Za období
2009
2012
2012
2010 – 2012
2010 – 2012
2006 – 2012
2007, 2008
2002 – 2008
2011, 2012
2007 – 2012
2007 – 2012
2011, 2012
2010, 2011
2008 – 2012

Vyřazení pohledávek za svoz odpadu: 69.210,- Kč.

14

Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle

nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu
nálezu

Poznámka
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu
ústavního soudu

Dne 19. 2. 2018 proběhlo jednání kontrolního výboru, jako likvidační komise, která doporučuje
k vyřazení majetek navržený dílčími inventarizačními komisemi. Jedná se o DDNM,DHM,DDHM
v hodnotě 316 631,30 Kč a 61 ks položek operativní evidence ve výši 28 545,52 Kč a nedobytné
pohledávky z účtu 315 – pokuty KPPP ve výši 11 500,00 Kč a nedobytné pohledávky z účtu
315 – komunální odpad ve výši 69.210,00 Kč.
Schváleno: pro 13 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

18:18 odešla pí Straková
e) Kupní smlouva - převod stavby prodloužení vodovodního řadu
Odbor HS překládá RM návrh kupní smlouvy – odkoupení stavby do majetku města. Jedná se
o prodloužení vodovodního řadu Vítovice, na pozemcích p.č. 320/1, 320/2, 498/17 k.ú.
Vítovice, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Vítovice - v rámci
akce „Novostavba RD na parcele č. 498/21“.
Vlastník stavby a prodávající – I. S. a K. S. Standardní postup při odkupu vodovodních a
kanalizačních řadů je odkup za cenu 100,- Kč.
Investor předložil kolaudační souhlas s užíváním uvedené stavby a současně požádal o
uzavření kupní smlouvy. Stavba byla kolaudována dne 5. 12. 2017.
Smlouva budoucí kupní nebyla uzavřena.
Usnesení 04/12/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení stavby do majetku města. Jedná se o prodloužení
vodovodního řadu Vítovice, na pozemcích p.č. 320/1, 320/2, 498/17 k.ú. Vítovice, zapsaných v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a
k.ú. Vítovice - v rámci akce „Novostavba RD na parcele č. 498/21“.
Vlastník stavby a prodávající – I. S. a K. S. 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

Usnesení 27/06/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení stavby do majetku města. Jedná se o prodloužení
vodovodního řadu Vítovice, na pozemcích p.č. 320/1, 320/2, 498/17 k.ú. Vítovice, zapsaných
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Vítovice - v rámci akce „Novostavba RD
na parcele č. 498/21“.
Vlastník stavby a prodávající – I. S. a K. S. 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 12 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek,
Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

18:22 přišla pí Straková
f) Směna pozemků k.ú. Královopolské Vážany
Odbor HS předkládá RM návrh směny hmotné nemovité věci - pozemků v k.ú. Královopolské
Vážany, a to:
SJM J. V. a R. V. – část pozemku p.č. 601 zahrada, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 771 pro obec
Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany a
J. V. a R. V. - část pozemku p.č. 177 (vlastní každý k id. ½ vzhledem k celku) orná půda
zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
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pracoviště Vyškov na LV č. 779 pro obec Rousínov, k.ú. Královopolské Vážany – celkem cca
96 m².
Město Rousínov – část pozemku p.č. 176 orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov, katastrální území Královopolské Vážany – celkem cca 96 m².
Usnesení 04/13/18R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci pozemků v k.ú.
Královopolské Vážany, a to:
SJM J. V. a R. V. – část pozemku p.č. 601 zahrada, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 771 pro obec Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany a
J. V. a R. V. - část pozemku p.č. 177 (vlastní každý k id. ½ vzhledem k celku) orná půda zapsaného v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 779 pro obec
Rousínov, k.ú. Královopolské Vážany – celkem cca 96 m².
Město Rousínov – část pozemku p.č. 176 orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, katastrální území
Královopolské Vážany – celkem cca 96 m².
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 27/07/18Z: ZM vyhlašuje záměr směny hmotné nemovité věci pozemků v k.ú.
Královopolské Vážany, a to:
SJM J. V. a R. V. – část pozemku p.č. 601 zahrada, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 771 pro obec
Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany a
J. V. a R. V. - část pozemku p.č. 177 (vlastní každý k id. ½ vzhledem k celku) orná půda,
zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov na LV č. 779 pro obec Rousínov, k.ú. Královopolské Vážany – celkem cca
96 m².
Město Rousínov – část pozemku p.č. 176 orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov, katastrální území Královopolské Vážany – celkem cca 96 m².
Schváleno: pro 13 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

g) Směna pozemků k.ú. Královopolské Vážany
Odbor HS předkládá RM návrh směny hmotné nemovité věci - pozemků v k.ú. Královopolské
Vážany, a to:
SJM J. V. a T. V. – část pozemku p.č. 202 ostatní plocha a část pozemku p.č. 604 zahrada,
oba zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov mj. na LV č. 801 pro obec Rousínov, katastrální území Královopolské Vážany
– celkem cca 51 m².
Město Rousínov – část pozemku p.č. 176 orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov, katastrální území Královopolské Vážany – celkem cca 51 m².
Usnesení 04/14/18R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci pozemků v k.ú. Královopolské Vážany, a to:
SJM J. V. a T. V. – část pozemku p.č. 202 ostatní plocha a část pozemku p.č. 604 zahrada, oba zapsány v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 801 pro obec
Rousínov, katastrální území Královopolské Vážany – celkem cca 51 m².
Město Rousínov – část pozemku p.č. 176 orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, katastrální území
Královopolské Vážany – celkem cca 51 m².
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 27/08/18Z: ZM vyhlašuje záměr směny hmotné nemovité věci pozemků
v k.ú. Královopolské Vážany, a to:
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SJM J. V. a T. V. – část pozemku p.č. 202 ostatní plocha a část pozemku p.č. 604 zahrada,
oba zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov mj. na LV č. 801 pro obec Rousínov, katastrální území Královopolské Vážany
– celkem cca 51 m².
Město Rousínov – část pozemku p.č. 176 orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov, katastrální území Královopolské Vážany – celkem cca 51 m².
Schváleno: pro 13 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

h) Směna pozemků k.ú. Královopolské Vážany
Odbor HS předkládá RM návrh směny hmotné nemovité věci, a to částí pozemků:
Z majetku p. J. V. pozemek p.č. 47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m², zapsaný
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 669 pro obec Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany – směna cca 2,2 m².
Z majetku města pozemek p.č. 11/1 ostatní plocha o výměře 4959 m², zapsaný v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany – směna cca 2,5 m².
Usnesení 04/26/18R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci, a to částí pozemků:
Z majetku p. J. V. pozemek p.č. 47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m², zapsaný v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 669 pro obec Rousínov a k.ú.
Královopolské Vážany – směna cca 2,2 m².
Z majetku města pozemek p.č. 11/1 ostatní plocha o výměře 4959 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k.ú.
Královopolské Vážany – směna cca 2,5 m².
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 27/09/18Z: ZM vyhlašuje záměr směny hmotné nemovité věci, a to částí
pozemků:
Z majetku p. J. V. pozemek p.č. 47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m², zapsaný
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 669 pro obec Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany – směna cca 2,2 m².
Z majetku města pozemek p.č. 11/1 ostatní plocha o výměře 4959 m², zapsaný v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany – směna cca 2,5 m².
Schváleno: pro 13 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

18:29 - 18:39 přestávka
3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 2/2018
RM je předloženo rozpočtové opatření č. 2/2018 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 0,- Kč.
Navýšení příjmu – není navýšení příjmů
Výdaje: Celkem zvýšení o 1 550 000,- Kč.
Navýšení – navýšení výdajů na Víceúčelové hřiště Tyršova, na DP na Sušilovo náměstí 2. část,
Regenerace hřiště v sídlišti – nákup zařízení, zvýšení výdajů na nákup studií
Snížení výdajů na nákup DHDM na Regeneraci hřiště v sídlišti
Přesuny položek – nejsou.
Financování – zvýšení financování o 1 550 000,- Kč.
Rozpočtové opatření nebylo projednáno finančním výborem dne 19.3.2018 z důvodu nemoci.
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Usnesení 04/30/18R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 2/2018 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 0,- Kč.
Navýšení příjmu – není navýšení příjmů
Výdaje: Celkem zvýšení o 1 550 000,- Kč.
Navýšení – navýšení výdajů na Víceúčelové hřiště Tyršova, na DP na Sušilovo náměstí 2. část, Regenerace hřiště
v sídlišti – nákup zařízení, zvýšení výdajů na nákup studií
Snížení výdajů na nákup DHDM na Regeneraci hřiště v sídlišti
Přesuny položek – nejsou.
Financování – zvýšení financování o 1 550 000,- Kč.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Odbor HS předkládá změny rozpočtového opatření č. 2/2018 vzniklé od jednání RM:
Příjmy – navýšení o Dotaci Nadace ČEZ na Víceúčelové hřiště Tyršova
Přesuny na položkách – označení vlastních zdrojů dotací u akcí Park Hrubé kusy – I. etapa –
ozelenění nivy Rakovce, Zateplení ZŠ Tyršova

Coufal
Lukášek

Coufal
Lukášek
Coufal

nejsem si jist, jestli jsme viděli nějaký obrázek, co se tam bude dít na tom hřišti,
je k tomu nějaký projekt?
asfaltová plocha je první část, projekčně za 1 200 tis. Kč. Druhá část je hrací hřiště
s různými prvky za 700 tis. Kč, prostor bude využívaný družinou i veřejností. Třetí
část je trojúhelník naproti potoka, kde by měla vzniknout sestava venkovního
fitness do 100 tis. Kč. Náklady jsou odhadem 2 100 tis. Kč. Nějaké náčrty jsou,
firmy něco navrhly, bylo vysoutěženo. Chceme mít prostor pro děti od 6 let. Je to
využíváno hlavně družinou.
můžeme obdržet nějaké obrázky? Abychom věděli, co schvalujeme.
hned, nebo později?
později.

Usnesení 27/10/18Z: ZM schvaluje rozpočtového opatření č. 2/2018 (viz. příloha), které
řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 400 000,- Kč.
Navýšení příjmu – Dotace Nadace ČEZ na Víceúčelové hřiště Tyršova.
Výdaje: Celkem zvýšení o 1 550 000,- Kč.
Navýšení – navýšení výdajů na Víceúčelové hřiště Tyršova, na DP na Sušilovo náměstí 2. část,
Regenerace hřiště v sídlišti – nákup zařízení, zvýšení výdajů na nákup studií
Snížení výdajů na nákup DHDM na Regeneraci hřiště v sídlišti
Přesuny položek – Příjmy – navýšení o Dotaci Nadace ČEZ na Víceúčelové hřiště Tyršova
Přesuny na položkách – označení vlastních zdrojů dotací u akcí Park Hrubé kusy – I. etapa –
ozelenění nivy Rakovce, Zateplení ZŠ Tyršova.
Financování – zvýšení financování o 1 150 000,- Kč.

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

4. Různé
a) Zástupce města na valné hromadě společnosti Respono, a.s.
Představenstvo společnosti Respono, a.s. se sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město,
682 01 Vyškov svolává podle zákona a stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 24. 5. 2018. Členem představenstva je Zdeněk Šedý. Pro hlasování
na VH je nutné pověřit zástupce Města Rousínov zastupitelstvem města.
18:45 odešla pí Zatloukalová
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Usnesení 04/44/18R: RM doporučuje ZM delegovat jako zástupce Města Rousínov na valné hromadě Respono,
a.s., dne 24. 5. 2018 pana Ing. Jiřího Lukáška, jako náhradníka pana Zdeňka Šedého (člen představenstva).
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

18:46 přišla pí Zatloukalová
Usnesení 27/11/18Z: ZM schvaluje jako zástupce Města Rousínov na valné hromadě
Respono, a.s., dne 24. 5. 2018 pana Ing. Jiřího Lukáška, jako náhradníka pana Zdeňka Šedého
(člen představenstva).
Schváleno: pro 13 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

b) Zástupce města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se sídlem Brněnská 410/13,
Vyškov-Město, 682 01 Vyškov svolává podle zákona a stanov společnosti řádnou valnou
hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 5. 2018. Členem představenstva je
Ing. Jiří Lukášek. Pro hlasování na VH je nutné pověřit zástupce Města Rousínov
zastupitelstvem města.
Usnesení 04/45/18R: RM doporučuje ZM delegovat jako zástupce Města Rousínov na valné hromadě Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s., dne 25. 5. 2018 pana Jiřího Petříka, jako náhradníka pana Ing. Jiřího Lukáška (člen
představenstva).
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 27/12/18Z: ZM schvaluje jako zástupce Města Rousínov na valné hromadě
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., dne 25. 5. 2018 pana Jiřího Petříka, jako náhradníka pana
Ing. Jiřího Lukáška (člen představenstva).
Schváleno: pro 13 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

c) Změna OZV č. 1/2017 o nočním klidu – žádost o opětovné projednání
Spolek 4ROUS z.s., Trávníky 20, Rousínov, IČ: 0192175, jako pořadatel akce Rousfest, žádá
o opětovné projednání změny OZV č. 1/2017 o nočním klidu z důvodu nemožnosti změny
termínu akce díky dojednání termínu s účinkujícími a dále z důvodu nejednoznačného
projednání žádosti o změnu OZV v zastupitelstvu města dne 14. 2. 2018.
Spolek oznámil změnu termínu konání akce v roce 2018 ze srpna na 16. červen 2018. V platné
Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 o nočním klidu je uveden termín konání v srpnu.
Odbor ŠKK navrhuje změnu OZV č. 1/2017 v článku 3 bod 1c) „v době konání jednorázové
jednodenní akce Rousfest v měsíci srpnu každého roku“ změnit na text: „v době konání
jednorázové jednodenní akce Rousfest v měsíci červnu nebo srpnu každého roku“.
Odbor ŠKK navrhuje vydat změnovou OZV č. 1/2018 s tím, že bude oproti OZV č. 1/2017
změněn text článku 3 v bodě 1c) „v době konání jednorázové jednodenní akce Rousfest
v měsíci srpnu každého roku“ na text: „v době konání jednorázové jednodenní akce Rousfest
v měsíci červnu nebo srpnu každého roku“.
Usnesení 02/03/18R: RM doporučuje ZM schválit změnovou OZV č. 1/2018 o nočním klidu.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnovou OZV č. 1/2018 o nočním klidu.
Neschváleno: pro 7 – Brtník, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, proti 0, zdržel se 2 Coufal, Zatloukalová
Usnesení 04/10/18R: RM doporučuje ZM schválit změnovou OZV č. 1/2018 o nočním klidu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Coufal

zaujalo mě zdůvodnění, nejednoznačné projednání OZV?
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Lukášek

ZM bylo usnášeníschopné, protože nás bylo 9. Formulace není úplně správná,
zaměnila se nám s jiným bodem - prodej pozemků v Čechyni. Požádal bych o
vyškrtnutí definice. Jednoznačně nebyla OZV schválena.
Straková ve změnové vyhlášce jsem nezaregistrovala, že v květnu budou babské hody v Kr.
Vážanech.
Škrobová nedá se to dělat bez nějakého podnětu.
Lukášek
je to neštěstí tohoto zákona.
Usnesení 27/13/18Z: ZM schvaluje změnovou OZV č. 1/2018 o nočním klidu.

Schváleno: pro 11 – Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek, Straková,
Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 2 - Coufal, Zatloukalová

d) Přísedící Okresního soudu ve Vyškově pro volební období 2018 – 2021
Okresní soud ve Vyškově žádá zastupitelstvo města o návrh kandidátů na přísedící Okresního
soudu pro volební období 2018 – 2021. Stávající přísedící soudu jsou p. Josef Hartl, pí Oldřiška
Pospíšilova, p. Jaroslav Knotek a p. Josef Švejnoha. K navrženým kandidátům se vyjádří
předseda soudu a poté zastupitelstvo provede volbu. Zvolení přísedících zastupitelstvo
neprodleně oznámí předsedovi soudu. Po sdělení předsedy soudu, že proti navrženým
kandidátům nemá námitek a po shromáždění potřebných podkladů zastupitelstvo schválí
navržené kandidáty (předpoklad na 27.ZM, které je plánované na 21. 3. 2018).
Usnesení 30/20/14Z: ZM zvolilo přísedící Okresního soudu ve Vyškově pro volební období 2014 – 2018 přísedící
soudu Josefa Hartla, bytem Čechyně 11, Rousínov, paní Oldřišku Pospíšilovou, bytem Čechyně 110, Rousínov, pana
Jaroslava Knotka bytem V sídlišti 35, Rousínov a pana Josefa Švejnohu, bytem V sídlišti 19, Rousínov.
Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Hašková, Havíř, Hrabal, Chromý, Jedlička, Julínek, Lukášek, Malá,
Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 01/19/18R: RM ukládá tajemníkovi MěÚ odeslat žádost zastupitelům města o zaslání návrhu na
kandidáty společně s jejich souhlasem se schválením na přísedící Okresního soudu ve Vyškově a tento návrh
předložit ke schválení na nejbližším jednání ZM.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
Ze stávajících přísedících má zájem pokračovat p. Josef Hartl a p. Jaroslav Knotek. Za Rousínov je stanoven počet
přísedících podle § 65 zák. č. 6/2002 Sb ve znění novel až 6. Požadavek na návrhy kandidátu Vám byl odeslán emailem 15. 1. 2018. K dnešnímu dni jsme obdrželi jeden návrh na zvolení přísedící Okresního soudu ve Vyškově a
to paní Alenu Chromou, bytem Královopolské Vážany 185, 683 01 Rousínov.
Usnesení 26/19/18Z: ZM schvaluje návrhy na přísedící Okresního soudu ve Vyškově pro volební období 2018 –
2021 pana Josefa Hartla, bytem Čechyně 11, 683 01 Rousínov, pana Jaroslava Knotka, bytem V sídlišti 35, 683 01
Rousínov a paní Alenu Chromou, bytem Královopolské Vážany 185, 683 01 Rousínov.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

Dne 21. 2. 2018 jsme obdrželi stanovisko Okresního soudu ve Vyškově, že předseda soudu
nemá námitek k navržené kandidátce paní Aleně Chromé, bytem Královopolské Vážany 185,
683 01 Rousínov. Dodatečně po schůzkách s občany projevila zájem pokračovat ještě jedno
volební období i paní Oldřiška Pospíšilová, bytem Čechyně 110, 683 01 Rousínov.
Usnesení 27/14/18Z: ZM zvolilo přísedící Okresního soudu ve Vyškově pro volební období
2018 – 2021 pana Josefa Hartla, bytem Čechyně 11, 683 01 Rousínov, pana Jaroslava Knotka,
bytem V sídlišti 35, 683 01 Rousínov, paní Oldřišku Pospíšilovou, bytem Čechyně 110, 683 01
Rousínov a paní Alenu Chromou, bytem Královopolské Vážany 185, 683 01 Rousínov.
Schváleno: pro 13 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

18:55 ukončení jednání ZM
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Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání zastupitelstva města
i přijatými usneseními, což potvrzuji svým podpisem.

……………………………………………
Ing. Marie Straková, Ph.D.

……………………………………………
Stanislav Píšek

………………………………………..
Ing. Jiří Lukášek
starosta města Rousínova
Zápis byl pořízen dne: 21. 3. 2018
Zapsala: Markéta Hladká
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