Přijatá usnesení z 26. Rady města Rousínova
konané dne 29. prosince 2016
Usnesení 26/01/16R: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 4 263 000,- Kč
Navýšení – daň z příjmu FO ze závislé činnosti, daň z příjmu FO samostatně výdělečně činných, daň
z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, poplatek z užívání veř. prostranství, odvod
z loterií a podobných her, odvod z VHP, správní poplatky, daň z nemovitostí, příjmy z knihovny
(výpůjčky a internet), příjmy ze vstupného z kulturních akcí, příjmy z hlášení místního rozhlasu,
osobní asistence – příjmy, příjmy – sběr a svoz tříděného odpadu, příjmy z poskytování služeb (místní
správa), sankční platby přijaté, dotace na zaměstnance z ÚP (členěno dle zdroje), zvýšení příjmu
dotace Šance pro zelené město, zvýšení odvodů za odnětí ZPF
Snížení – poplatek ze vstupného, ostatní příjmy (věcná břemena), příjmy z prodeje pozemků, přijaté
pojistné náhrady
Výdaje: Celkem snížení o 13 470 000,- Kč
Navýšení – nákup služeb „Zpravodaj“, platy zaměstnanců (kultura), OON (dohledy Záložna, výstavy),
povinné sociální a zdravotní pojištění (kultura), Areál Tyršova (objekt jídelny, dům pro mládež
s knihovnou, domov pro seniory, venkovní úpravy – včetně ORG), TDO (svoz a likvidace
velkoobjemového odpadu), kurzové rozdíly, služby peněžních ústavů, Udržování čistoty cyklistických
komunikací
Snížení – Kr. Vážany – Louky od hospody – zídka, oprava komunikace po rekonstrukci kanalizace
(VaK), daňová povinnost FÚ (doprava), Komunikace pod školou – parkování BUS, Komunikace
Vítovice – náves za potokem, Komunikace Kr. Vážany – Louky, Komunikace „Komůrkova“, Chodníky
v Královopolských Vážanech-náves, Cyklostezka EDP-Slavíkovice (od EDP po splav a kousek před
Kovářskou), Sušilovo náměstí 2. část, stezka Penny market – okružní křižovatka Slavkovská s VO,
kanalizace Za Záložnou – splašk., areálová kanalizace Tyršova (splašk + dešť.) – I. etapa, zateplení
ZŠ Tyršova, Tyršova – jídelna a výdejna, přípojky dle kupní smlouvy na odkoupení budov ISŠ,
rekonstrukce odborných učeben na ZŠ
Tyršova (oba ORG), Modernizace malého sálu Záložny, bezbariérový přístup Velký sál Záložny –
přes přísálí, pódium + zastřešení pódia za Záložnou, opravy a udržování (kulturní památky)Stará
pošta – rekonstrukce II. Etapa (hrubá stavba, střecha), investiční dotace tělovýchovným
organizacím, investiční návratné FV tělovýchovným organizacím, poskytnuté neinvestiční příspěvky
(pohřebnictví), územní plán, víceúčelový sportovní areál (atlet. ovál + umělá tráva), Opěrní zeď
Rousínovec, Víceúčelové hřiště Tyršova, Areál Tyršova (objekt jídelny, dům pro mládež s knihovnou,
domov pro seniory, venkovní úpravy), sběr a svoz nebezpečného odpadu, Tyršova – dům služeb pro
mládež – opravy 2.NP (záchody a sprchy), Čechyně – hasička – startovací byty, OON (osobní
asistence), DHDM – DCHB, rezerva na krizové stavy, Hasičská zbrojnice . architektonická studie,
Hasičská zbrojnice – PD, OON (překlady, doprovody při mezinárodních akcích), nákup materiálu
(mezinárodní spolupráce)
Přesuny položek – navýšení výdajů na rekonstrukci kanalizace v uličce u semaforu se současným
snížením výdajů na odkanalizování města – Vítovice – akcie, změna položky u výdajů na dešťovou
kanalizaci v Královopolských Vážanech – náves, Rekonstrukce objektu školy (přesun části výdajů na
stavbu na výdaje na vybavení)zvýšení výdajů na knihovně (povinné sociální a zdravotní pojištění a
nákupy knih) se současným snížením výdajů na OON (knihovnice na pobočkách), snížení výdajů na
nákup a materiálu se současným navýšením výdajů na nákup služeb (knihovna), Snížení výdajů na
nákup služeb (Festival Sušilův Rousínov – bylo 2x) se současným navýšením výdajů na kultuře
(nákup služeb a nákup materiálu), snížení výdajů na nákup materiálu na obřady se současným
zvýšením výdajů na pořízení elektronických varhan do obřadní síně, dooznačení dotací a ORG výdajů
na územní plán, změna položky u výdajů na nákup Stojanů na kola (dotačních i vlastních nákladů),
snížení výdajů na OON se současným navýšením výdajů na R-klub (nákup materiálu, nákup služeb
a pohoštění), osobní asistence (snížení výdajů na platy, ochranné pomůcky, nákup materiálu se
současným navýšením výdajů na platy zaměstnanců (dotace MPSV), DHDM, PHM, pohoštění a služby
telekomunikací), přesuny na položkách MP (snížení výdajů na opravy a udržování, DHDM a školení
se současným zvýšením položek na ochranné pomůcky, nákup materiálu, PHM a nákup služeb),
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přesuny na položkách JSDH (snížení výdajů na sekční garážová vrata se současným navýšením
výdajů na OON, povinné sociální a zdravotní pojištění, PHM, pohoštění), přesuny výdajů na
zastupitelstvu (snížení výdajů na školení, opravy a udržování a povinné sociální pojištění se
současným navýšením výdajů na odměny členům zastupitelstva, povinné zdravotní pojištění, nákup
služeb a pohoštění), změny na položkách u výdajů na volby do kraje (snížení výdajů na refundace
mezd, služby pošt, služby telekomunikace, nákup služeb a cestovné se současným navýšením výdajů
na platy zaměstnanců, OON, DHDM, nájemné, a pohoštění), přesuny na položkách na místní správě
(snížení výdajů na DHDM, plyn, el. energii, služby telekomunikací, opravy a udržování, nemocenská
14 dnů, ostatní nákupy jinde nespecifikované, nákup kolků a rozhlas MěÚ - ústředna se současným
navýšením výdajů na odbornou literaturu, materiál, služby pošt, konzultační, poradenské a právní
služby, cestovné, ostatní neinvestiční výdaje – nezařazené, programové vybavení, MěÚ Rousínov –
modernizace), dooznačení výdajů dotací z ÚP na platy zaměstnanců na položkách MP, dooznačení
výdajů dotací z ÚP na platy zaměstnanců na položkách místní správa, dooznačení výdajů z dotace
MPSV na Výkon sociální práce (snížení výdajů na platy zaměstnanců, povinné a sociální pojištění,
školení a vzdělávání se současným navýšení výdajů na nákup materiálu, DHDM, studenou vodu,
plyn, el. energii, zpracování dat a cestovné), dooznačení výdajů na JSDH dotací MV (refundace,
nákup materiálu a PHM dle skutečnosti), dooznačení výdajů dotací SFŽP na ošetření stromů – alej
Jitona, Lipová, zvýšení výdajů na daňovou povinnost se současným snížením výdajů na výkupy
pozemků, změna v označení ORG u výdajů na opravy a udržování na komunálních službách a
územním rozvoji
Financování – snížení financování o 17 733 600,- Kč.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Ing. Jiří Lukášek
starosta města, v. r.
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