Přijatá usnesení ze 17. Rady města Rousínova
konané dne 15. srpna 2018
Usnesení 17/01/18R: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování
sociálních služeb č. 052050/18/OSV pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb
z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/02/18R: RM schvaluje smlouvu o výprose na 3 místnosti v objektu Vítovice 121 –
HZ pro TJ Sokol Vítovice.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/03/18R: RM v souvislosti s převodem odběrného místa v budově HZ – Vítovice 121
schvaluje příspěvek na pokrytí energií za posledních 5 let ve výši 30.000 Kč. Tento schválený
příspěvek bude na základě smlouvy mezi Městskými službami Rousínov, p. o. a TJ Sokol Vítovice
z kapitoly na pokrytí energií v budovách města.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/04/18R: RM schvaluje výměnu ležatých rozvodů vody v 1. NP v budově D-CHB
a zadání firmě TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ 25549464, DIČ CZ 25549464
za cenu 448.977,80 Kč včetně DPH, úhrada bude provedena z finančního příspěvku MS (200.000 Kč)
a zbývající částka z investičního fondu MS.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/05/18R: RM schvaluje v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací
poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč pro TJ TATRAN Rousínov, se sídlem
Tyršova 23, Rousínov, IČ 42660050, na kofinancování dotace získané z MŠMT na projekt „Podpora
sportování, dětí, mládeže a mladých sportovců a provoz a údržba sportovních zařízení TJ TATRAN
Rousínov“.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/06/18R: RM schvaluje na základě pozvání zahraniční služební cestu zástupců města
Ing. Mariána Tlčika, MBA, Ing. Elišky Škrobové a Bc. Petry Hrachovinové do partnerského města
Halásztelek ve dnech 19. – 21.08.2018.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/07/18R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci, a to:
Pozemek v majetku města p. č. 1293/27 orná půda o výměře 759 m² k. ú. Rousínov u Vyškova,
zapsaném v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Směna za pozemek p. č. 1339/86 orná půda o výměře 748 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaném
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj.
na LV č. 1322 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova. Vlastník pozemku p. J. S. k id. 1/2
vzhledem k celku a p. J. S. k id. 1/2 vzhledem k celku.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/08/18R:
RM ruší v plném rozsahu usnesení č. 13/06/13R ze dne 29.05.2013, kterým RM schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene pro realizaci stavby plynárenského zařízení „Plynovodní přípojka č.
2104070 - Kroužek“. Věcné břemeno je zřízeno na pozemku p. č. 1013 k. ú. Kroužek a spočívá
v umístění plynárenského zařízení na pozemku p. č. 1013 v délce 3,12 m. Aby mohl vlastník vedení,
na pozemky vstupovat a vjíždět v souvislosti ze zřizováním a provozováním zařízení, je třeba zřídit
věcné břemeno.

1

Věcné břemeno je vyznačeno GP pro zřízení věcného břemene a zřizuje se za jednorázovou úplatu
ve výši 1.000 Kč, na dobu neurčitou.
Povinný – Město Rousínov, oprávněný – JMP NET, s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/09/18R:
I. RM schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu „Plynovodní
přípojka č. 2104070 - Kroužek“. Věcné břemeno je zřízeno na pozemku p. č. 1013 v délce 3,12 m a
na pozemku p. č. 73 - zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Kroužek. Věcné břemeno
se zřizuje za účelem vstupování a vjíždění na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zařízení.
Věcné břemeno je vyznačeno GP pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, zřizuje
se za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč, na dobu neurčitou.
Povinný – Město Rousínov, oprávněný – GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu podle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/10/18R: RM ukládá MěÚ zajistit přípravu a projednání návrhu rozpočtu města
a zřízených příspěvkových organizací na rok 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtu na roky
2020 a 2021 do 31.12.2018.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/11/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej hmotné nemovité věci – pozemku z majetku
města p. č. 301/3 ostatní plocha o výměře 31 m2, k. ú. Čechyně za cenu 460,- Kč/m2, cena celkem
14.260 Kč – kupující do SJM pan A. K. a paní O. K., prodávající Město Rousínov. Kupující uhradí
náklady spojené s převodem nemovitosti, a to:
4 000 Kč za vyhotovení geometrického plánu,
2 000 Kč za vyhotovení znaleckého posudku a
1 000 Kč náklady na vklad smlouvy do katastru 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 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/12/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej hmotné nemovité věci – pozemku z majetku
města p. č. 240/6 ostatní plocha o výměře 65 m2, k. ú. Rousínov u Vyškova za cenu 690 Kč/m2, cena
celkem 44.850 Kč – kupující do SJM p. V. M. a p. M. M., prodávající Město Rousínov. Kupující uhradí
náklady spojené s převodem nemovitosti, a to:
 poměrnou část 5.043 Kč za vyhotovení geometrického plánu
 poměrnou část 1.000 Kč za vyhotovení znaleckého posudku
 1.000 Kč náklady na vklad smlouvy do katastru 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 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/13/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej hmotné nemovité věci – pozemku p. č.
233/2 zahrada o výměře 13 m² a pozemku p. č. 240/5 ostatní plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú.
Rousínov u Vyškova za cenu 690 Kč/m2, cena celkem 46.230 Kč – kupující p. J. Š. k id. 1/2 vzhledem
k celku a paní M. Š. k id. 1/2 vzhledem k celku, prodávající Město Rousínov. Kupující uhradí náklady
spojené s převodem nemovitosti, a to:
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 poměrnou část 4.757 Kč za vyhotovení geometrického plánu
 poměrnou část 1.000 Kč za vyhotovení znaleckého posudku
 1.000 Kč náklady na vklad smlouvy do katastru 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 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/14/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku
do majetku města p. č. 240/7 ostatní plocha o výměře 6 m2, k. ú. Rousínov u Vyškova za cenu
690 Kč/m2, cena celkem 4.140 Kč – prodávající pan V. M. a paní M. M., kupující Město Rousínov.
Prodávající uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti, a to:
 1.000 Kč náklady na vklad smlouvy do katastru 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 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/15/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu s názvem „
Čechyně 51 st. úprava přípojky NN p. H.“. Stavbou je dotčen pozemek p. č. 1891/4 k. ú. Čechyně,
zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně.
Využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové
vedení NN, přípojková skříň. Věcné břemeno je zřízeno překopem, za úplatu ve výši 10.000 Kč.
Geometrický plán pro vyznačení průběhu a rozsahu věcného břemene je součástí smlouvy.
Povinný – Město Rousínov, oprávněný - E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu podle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/16/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu s názvem
„Čechyně, st. úprava přípojky Mat. škola“. Stavbou jsou dotčeny pozemky p. č. 310/3, p. č. 1969/1
v k. ú. Čechyně, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV. č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně.
Využití zatížených nemovitostí pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy –
kabelové vedení NN, přípojková skříň. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu – 10.000 Kč. Geometrický
plán pro vyznačení průběhu a rozsahu věcného břemene je součástí smlouvy.
Povinný – Město Rousínov, oprávněný, E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít smlouvu o zřízení práva věcného břemene podle
bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/17/18R: RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje části hmotné nemovité věci
pozemku p. č. 174/2 ostatní plocha o výměře 597 m², zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov
a k. ú. Vítovice.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 17/18/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu s názvem
„Rousínov, úprava přípojky NN p. M.“. Stavbou je dotčen pozemek p. č. 2122/1 k. ú. Rousínov
u Vyškova, zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Vyškov mj. na LV. č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabel,
skříň SS100/NV. Věcné břemeno se zřizuje výkopem a překopem komunikace, za úplatu ve výši
10.000 Kč. Geometrický plán pro vyznačení průběhu a rozsahu věcného břemene je součástí
smlouvy.
Povinný – Město Rousínov, oprávněný - E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu podle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/19/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Novostavba rodinného
domu Rousínov Vítovice“ parc. č. 345/66, 345/36, k. ú. Vítovice, pro stavebníka: Š. D. a Š. V. dle
projektové dokumentace vypracované AVANTA SYSTEME spol. s r.o., Horova 62, 616 00 Brno.
Předmětem řešení je novostavba rodinného domu včetně zpevněných ploch, přípojek inženýrských
sítí (voda, domovní vedení kanalizace a NN), retenční nádrže, vsakovacího objektu a oplocení.
Přípojka vody a domovní vedení NN budou realizovány mimo jiné na pozemku p. č. 345/75 – orná
půda, k. ú. Vítovice, který je v majetku města Rousínova. Jedná se o nepodsklepený rodinný dům
se dvěma nadzemními podlažími zastřešený pultovými střechami. Parkování vozidel je navrženo na
zpevněné ploše před domem navazující na sjezd ze silnice. Dešťové vody budou svedeny do
podzemní záchytné jímky s přepadem do vsaku.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/20/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Rousínov Zábraní,
přípojka NN p. H.“, pro stavebníka: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, dle projektové dokumentace zpracované Martinem Broncem, MOPRE s.r.o., Břest 79,
768 23. Stavba řeší rozšíření distribuční sítě NN pro připojení RD p. H. na pozemku p. č. 2119.
Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 2122/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č.1672/26
– ostatní plocha, dráha, k. ú. Rousínov u Vyškova, které jsou ve vlastnictví města Rousínova.
Ze stávajícího vedení NN typ AlFe 3x50+35 bude proveden svod kabelem NAYY 4x25. Kabel bude
uložen ve volném terénu nejkratší cestou k štěrkové cestě. Poté překopem přes štěrkovou cestu až
k domu na pozemku p. č. 2119. Dále kabel povede ve vzdálenosti 0,5 m od domu k pojistkové skříni
SS200 umístěné na pozemku p. č. 2122/1, který je v majetku města Rousínova u hranice pozemku
p. č. 2120 (p. C.) ve vzdálenosti 0,4 m od domu na parcele č. 2119. Po ukončení prací budou
pozemky v majetku města dotčené stavbou uvedeny do původního stavu nákladem stavebníka.
Stavebník je povinen provádět zapravovaní povrchu po dobu 36 měsíců. Bude uzavřena smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/21/18R:
I. RM schvaluje Dodatek č. 24 ke smlouvě č. 19/Sep-papír, jehož předmětem je změna počtu
přistavených kontejnerů: 31 ks + 17 ks (EKO-KOM), od 01.09.2018.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít Dodatek č. 24 podle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/22/18R:
I. RM schvaluje Dodatek č. 26 ke smlouvě č. 4/Sep – plasty, jehož předmětem je změna počtu
přistavených kontejnerů: 38 ks + 15 ks (EKO-KOM), od 01.09.2018.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít Dodatek č. 26 podle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 17/23/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Demolice rodinného
domu“ ul. Zábraní 801/18, 683 01 Rousínov, stojící na pozemku p. č. 2120 – zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Rousínov u Vyškova, pro stavebníka: M. C. a K. C. dle projektové dokumentace
vypracované Ing. Romanou Řičánkovou, Radslavice 32, 683 21 Pustiměř. Rodinný dům je ve
špatném technickém stavu, na místě po demolici bude postaven nový. Při demolici nesmí dojít ke
statickému poškození sousedního rodinného domu, který nemá vlastní štítovou zeď. Stávající
přípojka vody a plynu zůstane zachována. Bude provedena přeložka přípojky NN.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/24/18R: RM souhlasí s přijetím nového člena do JSDH Rousínov, p. Vítězslava
Vysoudila, Npor. Krále 724/49, 683 01 Rousínov od 01.09.2018.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/25/18R: RM nesouhlasí se záměrem realizace stavby: „Stavební úpravy a nástavba
RD v Rousínově“ ul. U mlýna 156/8, stojící na pozemku p. č. 290 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Rousínov u Vyškova, pro stavebníka: S. L. dle projektové dokumentace vypracované společností
LP Staving, s.r.o., Větrov 160, 664 83 Domašov.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/26/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Stavební úpravy ve
víceúčelové stavbě“, Sušilovo nám., č. p. 1224, na pozemku p. č. 724/10 – zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Rousínov u Vyškova, pro stavebníka: M. M., R. M. dle projektové dokumentace
vypracované Ing. Otakarem Mikulkou, Horní 744/26, 639 00 Brno. Jedná se o změnu dokončené
stavby – změna části prostoru stávající víceúčelové stavby spočívající v rozšíření bytu č. 5 o hobby
místnost. Stavebními úpravami budou částečně dotčeny konstrukční nosné prvky objektu. Stávající
architektonické a dispoziční řešení se nemění. Vazby na okolní zástavbu zůstávají beze změn.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/27/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Přípojka kanalizace,
parc. č. 1301/37, 1984, k. ú. Rousínov“, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Romanou
Řičánkovou pro investora: M. G. Stavba se nachází mimo jiné na pozemku p. č. 1301/37 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Rousínov u Vyškova, který je v majetku města Rousínova.
Kanalizační přípojka DN 150 o celkové délce 8,15 m bude provedena výkopem v prostoru veřejného
prostranství v komunikaci a zeleném pásu. Zásyp rýhy bude proveden řádně po vrstvách hutněným
nesedavým materiálem. Stavebník je povinen provádět zapravovaní povrchu po dobu 36 měsíců.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/28/18R: RM schvaluje cenovou nabídku firmy Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99,
612 00 Brno IČ 02463245 a přiděluje zakázku na autorský dozor při realizaci stavby s názvem
„Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa“ firmě Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 74/99, 612 00
Brno IČ 02463245. Rozsah nabízených prací viz. cenová nabídka. Ceny projekčních prací v hodinové
sazbě a to 950 Kč bez DPH, DPH ve výši 199.5 Kč, cena celkem 1.149,5 Kč včetně DPH (slovy:
jedentisícjednostočtyřicetdevět korun a pět haléřů českých). Součástí fakturované sazby bude také
čas strávený na cestě včetně cestovních nákladů taktéž v hodinové sazbě a to 850 Kč bez DPH, DPH
ve výši 178,5 Kč, cena celkem 1.028,5 Kč včetně DPH (slovy: jedentisícdvacetosum korun a pět
haléřů českých). Autorský dozor bude fakturován 1x měsíčně na základě výkazu odpracovaných
hodin.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/29/18R:
I. RM schvaluje objednávku na autorský dozor při realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce areálu
školy Tyršova – III. etapa“ s firmou Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 74/99, 612 00 Brno IČ 02463245.
Ceny projekčních prací v hodinové sazbě a to 950 Kč bez DPH, DPH ve výši 199.5 Kč, cena celkem
1.149,5 Kč včetně DPH (slovy: jedentisícjednostočtyřicetdevět korun a pět haléřů českých). Součástí
fakturované sazby bude také čas strávený na cestě včetně cestovních nákladů taktéž v hodinové
sazbě a to 850 Kč bez DPH, DPH ve výši 178,5 Kč, cena celkem 1.028,5 Kč včetně DPH (slovy:
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jedentisícdvacetosum korun a pět haléřů českých). Autorský dozor bude fakturován 1x měsíčně na
základě výkazu odpracovaných hodin.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova podepsat objednávku na autorský dozor dle bodu I. tohoto
usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/30/18R: RM přiděluje zakázku malého rozsahu na dodávku mobiliáře, herních prvků
a opravu stávajících prvků s názvem „Rekonstrukce dětského hřiště V Sídlišti č.2“ firmě Dřímal Josef,
Mysločovice 182, 763 01 Mysločovice IČ 71772499 s nabídkovou cenou 696.960 Kč včetně DPH.
Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 1

Usnesení 17/31/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o dílo na dodávku mobiliáře, herních prvků a opravu stávajících prvků
s názvem „Rekonstrukce dětského hřiště V Sídlišti č.2“ uzavřenou s firmou Dřímal Josef, Mysločovice
182, 763 01 Mysločovice IČ 71772499 za nabídkovou cenu 696.960 Kč včetně DPH.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít smlouvu o dílo dle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 1

Usnesení 17/32/18R:
I. RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03/14/18R ze dne 16.03.2018 se společností
Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno IČ 00216305 k plnění
veřejné zakázky z názvem „Stavební úpravy ul. Tyršova, Rousínov“ kterým se mění termín předání
projektové dokumentace. Důvodem změny termínu je delší koordinace s firmou Ateliér 99, návaznost
na projektové práce na VO, nedostatečná kapacita projektantů VO. Termín předání projektové
dokumentace je do 30.09.2018.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na plnění veřejné
zakázky s názvem „Stavební úpravy ul. Tyršova, Rousínov“ dle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/33/18R: RM přiděluje zakázku malého rozsahu na služby „BOZP a TDI pro stavbu
Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa“ firmě COSTI s.r.o., Bednářova 22, 619 00 Brno
IČ 25338633 za nabídkovou cenu 56.870 Kč za měsíc.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/34/18R:
I. RM schvaluje příkazní smlouvu na služby „BOZP a TDI pro stavbu Rekonstrukce areálu školy
Tyršova – III. etapa“ s firmou COSTI s.r.o., Bednářova 22, 619 00 Brno IČ 25338633 za nabídkovou
cenu 56.870 Kč včetně DPH za měsíc.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít příkazní smlouvu na služby dle bodu I. tohoto
usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17/35/18R: RM podle § 102 odst. (2) písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jmenuje vedoucí odboru vnitřních věcí s účinností
od 16.08.2018 dosavadní zastupující vedoucí odboru vnitřních věcí Bc. Petru Hrachovinovou.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Ing. Jiří Lukášek v. r.
starosta města Rousínova
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