Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 22.4.2020 ve velkém sále Záložny v Rousínově
Přítomno: 15 zastupitelů
František Brtník, Jan Brtník, Ing. Vladimír Coufal, Ing. Lukáš Hromek, MUDr. Aleš Chromý,
Ing. Zdeněk Chromý, Jiří Konkol, Mgr. Jiří Kyjovský, Ing. Jiří Lukášek, Jiří Matoušek, Jakub
Němec, Magda Rothkögelová, Ing. Pavel Švejnoha, Zdeněk Šedý, Mgr. Terezie Zatloukalová
Omluven: Mgr. Jiří Kyjovský – přijde později
K zápisu je přiložena prezenční listina.
11. zasedání zastupitelstva města Rousínova ve volebním období 2018 – 2022 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.
Usnesení 11/01/20Z:
Zastupitelstvo města Rousínova určuje ověřovatele zápisu Ing. Vladimíra Coufala a pana
Zdeňka Šedého, zapisovatelku Bc. Petru Hrachovinovou.

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 11/01/20Z bylo schváleno

Švejnoha
Lukášek

Švejnoha
Lukášek

Brtník F.

atletický ovál, v jakém režimu funguje, jak se vyvíjí rekonstrukce staré pošty, a
máte souhrn plánu investic města na příští rok?
nepočká to do června? Na plán investic nejsme připraveni. K oválu odpovím hned,
že teď je činnost pozastavena, zatím byl jen zkušební provoz, tento rok jsme chtěli
doladit, ale vstoupila nám do toho tato situace. Stará pošta má zatím
nepravomocné rozhodnutí a poté se můžeme rozhodnout dělat prováděcí projekt,
v červnu se můžeme pobavit, co dál. Můžeme do června připravit, dnes k tomu nic
nemáme.
je možné, když si lidé chtějí jít zaběhat na ovál, tak zda je to možné a plán investic
bych uvítal, kdyby do příštího ZM bylo připraveno k nahlédnutí a pobavení se.
plán investic můžeme připravit podle stádia rozpracovanosti, vize do budoucna jsou
na diskuzi, ani nevíme, co tahle krize udělá s rozpočtem. Co se týče uvolňování
opatření je čerstvé, tak zatím nevím, jak budeme uvolňovat sportoviště, zítra se
pobavíme na poradě vedení. Zatím bych úplně nespěchal, nevím, jak budeme
kontrolovat kolik je tam lidí.
chtěl bych poprosit o přidání lavičky na ulici Čechyňská – Tománkova, chtěl bych
to probrat v bodě Různé.

Usnesení 11/02/20Z:
Zastupitelstvo města Rousínova schvaluje následující program zasedání:
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) Kupní smlouva – odkoupení pozemku z majetku města – k. ú. Kroužek
b) Směna pozemků – k. ú. Kroužek
c) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení části pozemku k. ú. Rousínov u Vyškova
d) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení části pozemku k. ú. Rousínov u Vyškova
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e) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení části pozemku k. ú. Rousínov u Vyškova
f) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení části pozemku k. ú. Rousínov u Vyškova
g) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení části pozemku k. ú. Rousínov u Vyškova
h) Prodej částí pozemků p. č. 913/1, p. č. 940, p. č. 941 k. ú. Rousínov u Vyškova
i) Prodej části pozemku p. č. 913/1 k. ú. Rousínov u Vyškova
j) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení části pozemku k. ú. Rousínov u Vyškova
k) Případný prodej pozemku p. č. 1891/6 k. ú. Čechyně
l) Poskytnutí finančního daru firmě RESPONO, a.s.
m) Převod pozemku p. č. 955/2 v k. ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města
n) Převod pozemku p. č. 955/4 v k. ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města
o) Prodej částí pozemků p. č. 296, p. č. 291/1 v k. ú. Rousínov u Vyškova
3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 8/2019
b) Výsledky inventarizace za rok 2019
c) Návrhy na vyřazení z majetku města
d) Rozpočtové opatření č. 1/2020
e) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Rousínova za rok 2019
f) Účetní závěrka Města Rousínova za rok 2019
4. Různé
a) Změna č. I ÚP Rousínov
b) Zástupce města na valné hromadě akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s.
c) Zástupce města na valné hromadě akcionářů společnosti Respono, a.s.
d) Návrh na rozdělení programových dotací neziskovým organizacím
e) Žádost Římskokatolické farnosti Rousínov o poskytnutí individuální dotace
na kofinancování
f) Žádost Římskokatolické farnosti Rousínov o poskytnutí individuální dotace
g) Osazení lavičky na ul. Čechyňská - Tománkova
Hlasování o programu – usnesení 11/02/20Z.

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 11/02/20Z bylo schváleno

1. Zahájení
a) Informace městské policie

Kučera

obecní policie se soustředí na plnění úkolů, které vyplývají z krizového zákona.
Zabýváme se tím, aby se dodržovaly základní věci, které stanoví opatření. Jsou
problémy se sociálně vyloučenými osobami. Problémy máme i s mladistvými, kteří
se scházet chtějí, tak je rozháníme.

17:16 přišel Kyjovský
b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
Diskuze k zápisům z 3. až 8. RM v roce 2020.

Coufal
Lukášek
Pekařík
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8 RM vícepráce na pódium, co se dělá?
zpevňování pódia a dlažba, dělá se větší únosnost, byl tam rozdíl norem a tak jsme
šli cestou zesílení.
jedná se o zvednutí zatížení, přeli se statici a každý si vysvětloval slovo podium
jinak, nakonec jsme souhlasili se zvýšením, aby byla větší bezpečnost, je to jen
cena železa.

Coufal

Lukášek

Švejnoha
Šedý
Švejnoha
Šedý
Švejnoha
Lukášek

Švejnoha
Lukášek
Pekařík

Švejnoha
Lukášek

7 RM rozhodnutí multifunkční dům Čechyně se nebude rekonstruovat z dotace, ale
budeme ho dělat za svoje? Proč nebudeme brát dotaci, my můžeme dát 12 mil. ze
svého? My jsme schválili nějaké rozpočtové opatření, ale na dotaci, ne že to
budeme dělat jen ze svého.
jedna dotace byla na sociální byty a druhá na komunitní centrum. 2 mil. Kč jsme
se vzdaly, byly to peníze a komunitní centrum a my nejsme schopni zkoordinovat
obě dotace, tak abychom nepřišli nakonec o obě. Něco zapadá do obou dotací a
překrývaly by se faktury, tak to nešlo sladit. Jedna šla přes MAS a trvala dlouho,
tak jsme nechtěli přijít i o druhou dotaci. Teď je nutné to dodělat, spodek by nebyl
hotový, tak jsme se rozhodli pro dodělání a tím, že už byly finance v ZM schváleny,
tak už se znovu nemusí schvalovat. V Čechyni není žádná společenská místnost,
proto se to dělá. Snažili jsme se to sladit, dělali jsme, co jsme mohli, ale jak jsou
každá dotace od jiné instituce, tak se to nedá.
3 RM MS Tyršova servisní zpráva.
na záruku všech komponentů je potřeba na vše servisní prohlídky. Po dvou letech
můžeme poptat někoho jiného. Ceny jsou podle ceníku.
smlouva je na 2 roky?
jen říkám, že po dvou letech je dobré to přehodnotit.
5 RM areál Tyršova VŽP rozdělování rozpočtu 72 tis. Kč zpevněné plochy, proč?
rozpočet byl na všechny venkovní plochy okolí Tyršova, neměli jsme na to finance,
ale chtěli jsme to dostat do stavu, kdy bude dodělaný školní dvůr, proto se
rozděloval rozpočet. Firma nás šponuje, protože teď to rozdělovat a dávat to dělat
někomu jinému nejde. Nakonec jsme se rozmysleli, že v této době to zatím dělat
nebudeme.
použití strojů U mlýna 73 tis.Kč, je odkaz na směrnici, my takovou máme?
stroje U mlýna máme dotaci ČEZ, navrženo architektkou a část chceme instalovat,
uvidíme s jakou aktivitou se setkáme, a poté bychom postupně rozšiřovali.
udělali jsme si průzkum trhu a byl požadavek stroj z kovu a venkovní část imitace
dřeva, jediná tato firma byla schopná toto udělat. Bavili jsme se i s projektantkou,
která nás varovala před jinými imitacemi. Ve směrnici je věta, kdy RM může
rozhodnout odlišně od limitů směrnice, rozhodnout bez poptávky, RM má takovou
možnost rozhodnout.
bod 4 k) pan Peterka požádal o dodatečnou změnu územního plánu, minule jsem
se ptal, jestli taková možnost je a bylo mi řečeno, že to nelze, ale najednou vidím,
že to lze.
bylo to na projednání, my jsme se na to různě ptali, mluvili i s urbanistou, chyba
našeho bývalého územního plánu, malá plocha rekreační zeleně byla tam úplně
nesmyslná, budeme se o tom bavit ještě později.

c) Zpráva předsedy finančního výboru
FV zasedal 20.04.2020, úkolem bylo projednání rozpočtového opatření č. 8/2019, 1/2020,
závěrečného účtu města za rok 2019, účetní závěrky města za rok 2019 a zprávy auditora
o přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Finanční výbor projednal body korespondenčně a doporučuje schválit. Body různé jsme
neprojednávaly, protože to situace neumožňuje.
Usnesení 11/03/20Z:
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 20.04.2020.

Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/03/20Z bylo schváleno
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d) Zpráva předsedy kontrolního výboru
KV zasedal 09.03.2020, úkolem bylo projednání návrhu na vyřazení z majetku Města Rousínova
na základě inventarizace k 30.11.2019.
Usnesení 11/04/20Z:
ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 09.03.2020.

Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/04/20Z bylo schváleno

2. Majetkoprávní záležitosti
a) Kupní smlouva – odkoupení pozemku z majetku města – k. ú. Kroužek
ZM je předložena žádost p. V. H. o odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p. č. 1109
orná půda o výměře 236 m² k. ú. Kroužek, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec
Rousínov a k. ú. Kroužek.
Coufal
Lukášek

v Kroužku jsme nechtěli prodávat, jen směnovat.
je to pozemek dlouhodobě užíván občanem, kousek u cesty.

Usnesení 13/07/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci – pozemku p. č. 1109 orná půda o výměře
236 m² k. ú. Kroužek, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Kroužek.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 13/07/19R bylo schváleno
Usnesení 08/06/19Z:
ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci – pozemku p. č. 1109 orná půda o výměře 236 m² k. ú. Kroužek,
zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Kroužek.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 08/06/19Z bylo schváleno

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úředních deskách v době od 04.11.2019 do
20.11.2019.
Znalec z oboru p. Ing. Dalibor Kašpar vypracoval znalecký posudek. Cena v čase a místě
obvyklá činí 30 Kč/m², cena celkem 7.080 Kč.
K záměru se přihlásili dva zájemci. Zájemce p. J. U. nabídl kupní cenu ve výši 10.000 Kč,
zájemce pan H. V. rovněž 10.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
Pozemek souvisí s pozemkem p. č. 897/1 k. ú. Kroužek, který vlastní p. V. H. z jehož podnětu
byl záměr vyhlášen.
Usnesení 03/18/20R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku p. č. 1109
orná půda o výměře 236 m² k. ú. Kroužek, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Kroužek, do vlastnictví p. V. H.
Prodávaný pozemek navazuje na pozemek p. č. 897/1 k. ú. Kroužek, jehož spoluvlastníkem je p. V. H.
Kupní cena celkem činí 10.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/18/20R bylo schváleno
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Usnesení 11/05/20Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku p.
č. 1109 orná půda o výměře 236 m² k. ú. Kroužek, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov a k. ú. Kroužek, do vlastnictví p. V. H. Prodávaný pozemek navazuje na
pozemek p. č. 897/1 k. ú. Kroužek, jehož spoluvlastníkem je p. V. H.
Kupní cena celkem činí 10.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/05/20Z bylo schváleno

b) Směna pozemků – k. ú. Kroužek
ZM je předložen návrh V. Š. a J. Š. na směnu pozemků. Směna se týká části pozemku p. č. 40
zahrada, v SJM V. Š. a J. Š. Při budování místní komunikace na pozemku p. č. 45/1 k. ú.
Kroužek byl z části zasažen pozemek p. č. 40 k. ú. Kroužek.
V rámci majetkoprávního vypořádání k pozemkům, navrhují manželé Šimáčkovi směnu za část
pozemku p. č. 41/1 trvalý travní porost k. ú. Kroužek, který je ve vlastnictví města Rousínova.
Pozemek ve vlastnictví V. Š. a J. Š.:
- p. č. 40 zahrada o výměře 665 m², část o výměře cca 40 m².
Pozemek ve vlastnictví města:
- p. č. 41/1 trvalý travní porost o výměře 353 m², část o výměře cca 50 m².
Usnesení 10/08/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotných nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Kroužek:
Pozemek ve vlastnictví V. Š. a J. Š.:
- část pozemku p. č. 40 zahrada o výměře 665 m².
Pozemek ve vlastnictví města:
- část pozemku p. č. 41/1 trvalý travní porost o výměře 353 m².
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 10/08/19R bylo schváleno
Švejnoha
Lukášek

je tam plot Š.?
tam žádný plot není, špička je jejich, jen to srovnáme na stejnou šířku.

Usnesení 07/33/19Z:
ZM vyhlašuje záměr směny hmotných nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Kroužek:
Pozemek ve vlastnictví V. Š. a J. Š.:
- část pozemku p. č. 40 zahrada o výměře 665 m², zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 238 pro obec Rousínov, k. ú. Kroužek.
Pozemek ve vlastnictví města:
- část pozemku p. č. 41/1 trvalý travní porost o výměře 353 m², zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Kroužek.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel 0
Usnesení 07/33/19Z bylo schváleno

Byl vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemků a průběhu vytyčené nebo vlastníky
zpřesněné hranice pozemků. Z pozemku p. č. 41/1 ve vlastnictví města byla oddělena část o
výměře 34 m² a z pozemku p. č. 40 ve vlastnictví SJM Š. byla oddělena část o výměře 34 m².
Obě takto oddělené části účastníci navzájem směňují.
Cena částí směňovaných pozemků činí 374 Kč.

5

Usnesení 03/28/20R:
I. RM doporučuje ZM schválit směnnou smlouvu – směna hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku p. č.
41/1 část „b“ o výměře 34 m² k. ú. Kroužek, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Kroužek, do vlastnictví:
SJM V. Š. a J. Š.,
a pozemku p. č. 40 část „a“ o výměře 34 m² k. ú. Kroužek, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 238 pro obec Rousínov a k. ú. Kroužek, do
vlastnictví:
město Rousínov.
Cena částí směňovaných pozemků činí 374 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí Š.
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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/28/20R bylo schváleno

Usnesení 11/06/20Z:
I. ZM schvaluje směnnou smlouvu – směna hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku
p. č. 41/1 část „b“ o výměře 34 m² k. ú. Kroužek, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov a k. ú. Kroužek, do vlastnictví:
SJM V. Š. a J. Š.,
a pozemku p. č. 40 část „a“ o výměře 34 m² k. ú. Kroužek, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 238 pro
obec Rousínov a k. ú. Kroužek, do vlastnictví:
město Rousínov.
Cena částí směňovaných pozemků činí 374 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí Š.
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.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/06/20Z bylo schváleno

c) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení částí pozemků k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci
- části pozemku p. č. 1476/99, orná půda o výměře cca 13 m2, části pozemku p. č. 1476/106,
orná půda o výměře cca 26 m2, části pozemku p. č. 1476/107, orná půda o výměře cca 21 m2,
vše v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví p. S. H. do vlastnictví města.
Na uvedených pozemcích bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků
a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Usnesení 03/20/20R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1476/99, orná půda o výměře cca 13 m2, části pozemku p. č. 1476/106, orná půda o výměře cca 26
m2, části pozemku p. č. 1476/107, orná půda o výměře cca 21 m2, vše v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 100
Kč/m2 z vlastnictví p. S. H. do vlastnictví města.
Na uvedených pozemcích bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice“. Město uhradí
náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/20/20R bylo schváleno
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Usnesení 11/07/20Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1476/99, orná půda o výměře cca 13 m2, části pozemku p. č. 1476/106, orná
půda o výměře cca 26 m2, části pozemku p. č. 1476/107, orná půda o výměře cca 21 m2, vše
v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví p. S. H. do vlastnictví města.
Na uvedených pozemcích bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků
a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/07/20Z bylo schváleno

d) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení části pozemku k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci
- části pozemku p. č. 1476/115, orná půda o výměře cca 28 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za
cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví p. L. M. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků
a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Usnesení 03/21/20R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1476/115, orná půda o výměře cca 28 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví
p. L. M. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice“. Město uhradí
náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/21/20R bylo schváleno

Usnesení 11/08/20Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1476/115, orná půda o výměře cca 28 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu
100 Kč/m2 z vlastnictví p. L. M. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků
a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/08/20Z bylo schváleno

e) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení části pozemku k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci
- části pozemku p. č. 1915, orná půda o výměře cca 25 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za
cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví p. D. T. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků
a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
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Usnesení 03/22/20R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1915, orná půda o výměře cca 25 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví p.
D. T. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice“. Město uhradí
náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice“. Město uhradí
náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/22/20R bylo schváleno

Usnesení 11/09/20Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1915, orná půda o výměře cca 25 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 100
Kč/m2 z vlastnictví p. D. T. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků
a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/09/20Z bylo schváleno

f) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení části pozemku k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci
- části pozemku p. č. 1924/2, orná půda o výměře cca 1 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za
cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví J. H. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků
a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Usnesení 03/23/20R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1924/2, orná půda o výměře cca 1 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví
J. H. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice“. Město uhradí
náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/23/20R bylo schváleno

Usnesení 11/10/20Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1924/2, orná půda o výměře cca 1 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 100
Kč/m2 z vlastnictví J. H. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků
a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/10/20Z bylo schváleno
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g) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení části pozemku k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci
- části pozemku p. č. 1923, orná půda o výměře cca 4 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu
100 Kč/m2 z vlastnictví p. P. T. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků
a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Usnesení 04/02/20R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1923, orná půda o výměře cca 4 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví p.
P. T. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice“. Město uhradí
náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/02/20R bylo schváleno

Usnesení 11/11/20Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1923, orná půda o výměře cca 4 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 100
Kč/m2 z vlastnictví p. P. T. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků
a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/11/20Z bylo schváleno

h) Prodej částí pozemků p. č. 913/1, p. č. 940, p. č. 941 k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložena žádost p. M. Č. a p. M. Č. o odprodej hmotných nemovitých věcí - částí
pozemků p. č. 913/1, p. č. 940, p. č. 941 k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaných v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov a katastrální území Rousínov u Vyškova.
Jedná se o majetkoprávní vypořádání k částem pozemků, které byly zahrnuty do oplocení
kolem domu č. p. 1138 Rousínov. Oplocení realizovali předchozí vlastníci domu a současní
vlastníci nyní žádají o majetkoprávní vypořádání.
Části pozemků p. č. 913/1 ostatní plocha o výměře cca 14 m², p. č. 940 zbořeniště o výměře
cca 63 m² a p. č. 941 zbořeniště o výměře cca 35 m² - vše k. ú. Rousínov u Vyškova.
Usnesení 06/14/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje hmotných nemovitých věcí - částí pozemků p. č. 913/1, p. č. 940,
p. č. 941 k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a katastrální území Rousínov u Vyškova.
Jedná se o části pozemků p. č. 913/1 ostatní plocha o výměře cca 14 m², p. č. 940 zbořeniště o výměře cca 63 m²
a p. č. 941 zbořeniště o výměře cca 35 m² - vše k. ú. Rousínov u Vyškova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/14/19R bylo schváleno
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Usnesení 05/07/19Z:
ZM vyhlašuje záměr odprodeje hmotných nemovitých věcí - částí pozemků p. č. 913/1, p. č. 940, p. č. 941 k. ú.
Rousínov u Vyškova, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Jedná se o části pozemků p. č. 913/1 ostatní plocha o výměře cca 14 m², p. č. 940 zbořeniště o výměře cca 63 m²
a p. č. 941 zbořeniště o výměře cca 35 m² - vše k. ú. Rousínov u Vyškova.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/07/19Z bylo schváleno

Zveřejnění záměru na úředních deskách v době od 07.06.2019 do 24.06.2019. Ke
zveřejněnému záměru nebylo z řad občanů vzneseno žádných připomínek, ani se žádný další
zájemce nepřihlásil.
Byl vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemku změna hranice pozemku.
Geometrickým plánem se z pozemku p. č. 940 odděluje část označená dle uvedeného GPL
písmenem „a“, z pozemku p. č. 941/1 se dle téhož GPL odděluje část označená písmenem „b“
a z pozemku p. č. 913/1 část označená písmenem „c“, která se slučují do pozemku p. č. 941/2
ostatní plocha, o výměře 129 m².
Dále se dle geometrického plánu z pozemku p. č. 913/1 odděluje část označená novým
parcelním číslem 913/10 ostatní plocha, o výměře 2 m².
Tato část pozemku bude odprodána – p. I. S. a p. D. S. – vyrovnání hranice s pozemkem p. č.
935/1 k. ú. Rousínov u Vyškova, který je v jejich vlastnictví.
Byl vypracován znalecký posudek znalcem z oboru Ing. Daliborem Kašparem. Cena pozemků
v čase a místě obvyklá činí 790 Kč/m².
Usnesení 05/34/20R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku p. č.
941/2 ostatní plocha, o výměře 129 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného 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, do vlastnictví:
SJM p. M. Č. a p. M. Č.
Kupní cena činí 101.910 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/34/20R bylo schváleno
Usnesení 05/35/20R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku p. č.
913/10 ostatní plocha, o výměře 2 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného 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, do vlastnictví:
SJM p. I. S. a p. D. S. Kupní cena činí 1.580 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/35/20R bylo schváleno

Usnesení 11/12/20Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku p.
č. 941/2 ostatní plocha, o výměře 129 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného 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, do vlastnictví:
SJM p. M. Č. a p. M. Č.
Kupní cena činí 101.910 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
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II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 Švejnoha
Usnesení 11/12/20Z bylo schváleno

Usnesení 11/13/20Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku p.
č. 913/10 ostatní plocha, o výměře 2 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného 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, do vlastnictví:
SJM p. I. S. a p. D. S. Kupní cena činí 1.580 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 Švejnoha
Usnesení 11/13/20Z bylo schváleno

i) Prodej části pozemku p. č. 913/1 k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložena žádost p. H. S. o odkoupení části hmotné nemovité věci - pozemku o výměře
1 m² p. č. 913/1 ostatní plocha, zapsaného 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.
Důvod - při stavbě nového RD na původních hranicích pozemků, došlo k zarovnání obvodu
nové budovy.
Usnesení 02/07/20R:
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje hmotné nemovité věci – části pozemku p. č. 913/1 ostatní plocha,
zapsaného 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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 02/07/20R bylo schváleno
Usnesení 10/10/20Z:
ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci – části pozemku p. č. 913/1 ostatní plocha, zapsaného 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.
Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník F., Brtník J., Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 10/10/20Z bylo schváleno

Záměr prodeje hmotné nemovité věci – části pozemku p. č. 913/1 ostatní plocha, zapsaného
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 byl zveřejněn na
úředních deskách města v době od 14.02.2020 do 02.03.2020.
Byl vypracován geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy, která je hlavní stavbou na
pozemku, změnu hranice pozemku.
Geometrickým plánem se z pozemku p. č. 913/1 odděluje část označená dle uvedeného GPL
novým p. č. 913/9 zast. plocha o výměře 1 m².
Byl vypracován znalecký posudek znalcem z oboru Ing. Daliborem Kašparem. Cena pozemku
v čase a místě obvyklá činí 790 Kč/m².
Usnesení 05/45/20R:
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I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku p. č.
913/9 zast. plocha, o výměře 1 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného 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, do vlastnictví:
H. S. Kupní cena činí 790 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/45/20R bylo schváleno

Usnesení 11/14/20Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – prodej hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku
p. č. 913/9 zast. plocha, o výměře 1 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného 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, do vlastnictví:
H. S. Kupní cena činí 790 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 Švejnoha
Usnesení 11/14/20Z bylo schváleno

j) Smlouva o budoucí smlouvě kupní – odkoupení části pozemku k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci
- části pozemku p. č. 1476/97, orná půda o výměře cca 14 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za
cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví p. R. J. a p. J. J. do vlastnictví města.
Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků
a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Usnesení 05/32/20R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1476/97, orná půda o výměře cca 14 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 100 Kč/m2 z vlastnictví
p. R. J. a p. J. J. do vlastnictví města. Na uvedeném pozemku bude umístěna stavba „Společná stezka pro chodce
a cyklisty Slavíkovice“. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a správní
poplatek za podání návrhu na vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/32/20R bylo schváleno

Usnesení 11/15/20Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité věci - části
pozemku p. č. 1476/97, orná půda o výměře cca 14 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu
100 Kč/m2 z vlastnictví p. R. J. a p. J. J. do vlastnictví města. Na uvedeném pozemku bude
umístěna stavba „Společná stezka pro chodce a cyklisty Slavíkovice“. Město uhradí náklady na
vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a správní poplatek za podání návrhu
na vklad.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
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Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/15/20Z bylo schváleno

k) Případný prodej pozemku p. č. 1891/6 k. ú. Čechyně
Na město Rousínov byla dne 30.8.2019 ze strany p. A. O., zastoupené advokátem JUDr. Karlem
Střelcem Ph.D. podána u OS Vyškov pod sp. zn. 6 C 186/2019 žaloba o určení vlastnictví k
části pozemku p. č. 1891/1, ostatní plocha a části pozemku p. č. 1891/4, ostatní plocha v k. ú.
Čechyně. Na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemků byl z výše uvedených
pozemků oddělen pozemek p. č. 1891/6, zahrada o výměře 99 m2, který je předmětem žaloby
o určení práva vlastnického. Vzhledem k tomu, že dcera žalobkyně p. A. Z. projevila zájem o
odkoupení odděleného pozemku p. č. 1891/6 nechalo město na pozemky p. č. 1891/1 a p. č.
1891/4 zpracovat znalecký posudek o určení tzv. obvyklé ceny pozemků v místě a čase. Dle
znaleckého posudku znalce Ing. Dalibora Kašpara je jednotková cena pozemku p. č. 1891/1 1.350 Kč/m2 a pozemku p. č. 1891/4 - 270 Kč/m2.
Právní zástupce žalobkyně si nechal zpracovat vlastní znalecký posudek, který oceňoval již
oddělený pozemek p. č. 1891/6 a nikoliv pozemky, z kterých byl oddělen. Dle tohoto
znaleckého posudku je cena odděleného pozemku 22.270 Kč, tj. 224,94 Kč/m2. Podle
znaleckého posudku ze dne 19.11.2019 zpracovaného znalcem Ing. Daliborem Kašparem by
cena odděleného pozemku byla 118.530 Kč, tj. 1.197,27 Kč/m2.
Ze strany žalobkyně zazněl požadavek, aby nově vzniklý pozemek byl prodán za cenu, druhově
určenou jako zahrada, což by ovšem nekorespondovalo se závěry znaleckého posudku ze dne
19.11.2019 zpracovaného znalcem Ing. Daliborem Kašparem. I přes shora uvedené
skutečnosti stále existuje možnost mimosoudního řešení daného sporu ovšem za předpokladu,
že dojde k dohodě o ceně pozemku p. č. 189/6 v k. ú. Čechyně mezi dcerou žalobkyně a
městem Rousínov.
Usnesení 05/36/20R:
RM doporučuje ZM schválit vyhlášení případného záměru prodeje odděleného pozemku p. č. 1891/6, zahrada o
výměře 99 m2 v k. ú. Čechyně p. A. Z. za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1648 – 77/2019 ze dne
19.11.2019 zpracovaným znalcem Ing. Daliborem Kašparem.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/36/20R bylo schváleno

Chromý
Lukášek

jaká je pravděpodobnost, že to prohrajeme? Co když se přihlásí někdo jiný?
to se nedá říct, buď bychom to měli vlastnit my a nebo ti, co tam staví, rozhodnutí
je na nás.

Usnesení 11/16/20Z:
ZM schvaluje vyhlášení případného záměru prodeje odděleného pozemku p. č. 1891/6, zahrada
o výměře 99 m2 v k. ú. Čechyně p. A. Z. za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1648 –
77/2019 ze dne 19.11.2019 zpracovaným znalcem Ing. Daliborem Kašparem.
Výsledek hlasování: pro 12 - Brtník F., Brtník J., Chromý A., Konkol, Kyjovský, Lukášek, Matoušek,
Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 3 - Coufal, Hromek, Chromý Z.
Usnesení 11/16/20Z bylo schváleno

l) Poskytnutí finančního daru firmě RESPONO, a.s.
ZM je předložen návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč mezi dárcem
městem Rousínov a obdarovaným RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská 486/16, VyškovMěsto, 682 01 Vyškov, IČ 49435612.
Finanční dar bude obdarovanému poskytnut na spoluúhradu realizačních nákladů prodloužení
stávajícího vodovodu k sběrnému dvoru Respona, a.s. přes pozemky p. č. 1219/13, p. č.
13

1192/7, p. č. 1235/1 a p. č. 1240/9 v k. ú. Rousínov u Vyškova. Prodloužením vodovodního
řadu dojde ke zhodnocení okolních pozemků mimo jiné i pozemků města.
Usnesení 05/39/20R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč mezi dárcem městem
Rousínov a obdarovaným RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČ
49435612.
Finanční dar bude obdarovanému poskytnut na spoluúhradu realizačních nákladů prodloužení stávajícího vodovodu
k sběrnému dvoru Respona, a.s. přes pozemky p. č. 1219/13, p. č. 1192/7, p. č. 1235/1 a p. č. 1240/9 v k. ú.
Rousínov u Vyškova.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o poskytnutí
finančního daru ve výši 100.000 Kč podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/39/20R bylo schváleno

Usnesení 11/17/20Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč mezi dárcem městem
Rousínov a obdarovaným RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 682
01 Vyškov, IČ 49435612.
Finanční dar bude obdarovanému poskytnut na spoluúhradu realizačních nákladů prodloužení
stávajícího vodovodu k sběrnému dvoru Respona, a.s. přes pozemky p. č. 1219/13, p. č.
1192/7, p. č. 1235/1 a p. č. 1240/9 v k. ú. Rousínov u Vyškova.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o
poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník F., Brtník J., Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 2 - Coufal, Zatloukalová
Usnesení 11/17/20Z bylo schváleno

m) Převod pozemku p. č. 955/2 v k. ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města
ZM je předložen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci –
pozemku p. č. 955/2, ostatní plocha o výměře 451 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví
České republiky do vlastnictví města Rousínova. Vlastnické právo k pozemku se bezúplatně
převádí z důvodu veřejného zájmu.
Usnesení 07/04/20R:
RM doporučuje ZM schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku p. č.
955/2, ostatní plocha o výměře 451 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví České republiky do vlastnictví města
Rousínova. Vlastnické právo k pozemku se bezúplatně převádí z důvodu veřejného zájmu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/04/20R bylo schváleno

Usnesení 11/18/20Z:
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku
p. č. 955/2, ostatní plocha o výměře 451 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví České
republiky do vlastnictví města Rousínova. Vlastnické právo k pozemku se bezúplatně převádí
z důvodu veřejného zájmu.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/18/20Z bylo schváleno

n) Převod pozemku p. č. 955/4 v k. ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města
ZM je předložen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci –
pozemku p. č. 955/4, ostatní plocha o výměře 206 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví
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České republiky do vlastnictví města Rousínova. Vlastnické právo k pozemku se bezúplatně
převádí z důvodu veřejného zájmu.
Usnesení 07/05/20R:
RM doporučuje ZM schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku p. č.
955/4, ostatní plocha o výměře 206 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví České republiky do vlastnictví města
Rousínova. Vlastnické právo k pozemku se bezúplatně převádí z důvodu veřejného zájmu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/05/20R bylo schváleno

Usnesení 11/19/20Z:
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku
p. č. 955/4, ostatní plocha o výměře 206 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví České
republiky do vlastnictví města Rousínova. Vlastnické právo k pozemku se bezúplatně převádí
z důvodu veřejného zájmu.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/19/20Z bylo schváleno

o) Prodej částí pozemků p. č. 296, p. č. 291/1 v k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložena žádost p. S. L. o odkoupení hmotné nemovité věci – části pozemku p. č. 296,
ostatní plocha, části pozemku p. č. 291/1 ostatní plocha o celkové výměře pozemků 2 m2,
vše k. ú. Rousínov u Vyškova, z vlastnictví města Rousínova. Důvod - při zaměření stávajícího
stavu RD bylo zjištěno, že část RD zasahuje na shora uvedené pozemky.
Usnesení 07/06/20R:
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje hmotné nemovité věci – části pozemku p. č. 296, ostatní plocha, části
pozemku p. č. 291/1 ostatní plocha o celkové výměře pozemků 2 m2, vše k. ú. Rousínov u Vyškova (vyznačeno
červeně na přiložené katastrální mapě).
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/06/20R bylo schváleno

Usnesení 11/20/20Z:
ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci – části pozemku p. č. 296, ostatní plocha,
části pozemku p. č. 291/1 ostatní plocha o celkové výměře pozemků 2 m2, vše k. ú. Rousínov
u Vyškova (vyznačeno červeně na přiložené katastrální mapě).

Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/20/20Z bylo schváleno

3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 8/2019
Odbor HS předložil RM návrh řešení změn rozpočtu města v závěru roku 2019 (po ZM
11.12.2019) s ohledem na předpokládané změny dosud nezahrnuté do rozpočtu.
Pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších
poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání na jednotlivých položkách a paragrafech
rozpočtu 2019 od posledního ZM, do 31.12.2019 je navrhováno zmocnit RM ke schválení
rozpočtového opatření v závěru roku 2019. Následně bude rozpočtové opatření předloženo na
zasedání ZM konaném do konce března roku 2020.
Usnesení 19/25/19R:
RM doporučuje ZM zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2019 pro případ zajištění
profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného
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čerpání prostředků na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2019 od posledního ZM do 31.12.2019.
Následně bude rozpočtové opatření předloženo na zasedání ZM konaném do konce března roku 2020.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/25/19R bylo schváleno
Usnesení 09/22/19Z:
ZM zmocňuje RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2019 pro případ zajištění profinancování
případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání prostředků
na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2019 od posledního ZM do 31.12.2019. Následně bude
rozpočtové opatření předloženo na zasedání ZM konaném do konce března roku 2020.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 09/22/19Z bylo schváleno

RM je předloženo rozpočtové opatření č. 8/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 993.100 Kč
Navýšení – daň z příjmů FO placená plátci, daň z příjmů FO placená poplatníky, správní
poplatky, daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií, poplatky za odnětí pozemků, příjmy knihovna, příjmy – vstupné z kulturních akcí, ostatní příjmy (věcná břemena), příjmy
z pronájmu pozemků, příjmy – sběr a svoz odpadů (tříděný), příjmy – sociální péče (příměstský
tábor), pojistné náhrady
Snížení – neinvestiční přijaté transfery od obcí, dílčí daně z technických her, dotace z IROP –
Sociální byty v multifunkčním domě v Rousínově – Čechyni, Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě
Hrubý kus, příjmy – hlášení místním rozhlasem, kurzové zisky
Výdaje: Celkem snížení o 4.249.800 Kč
Navýšení – Varovný povodňový systém – digitální plán (vlastní náklady neinvestiční), Park
Hrubé kusy (III. etapa – mokřadní prvky) - neuznatelné náklady vlastní, následná péče 1. rok
– USES – LBK Kroužek (dotační náklady neinvestiční), Varovný povodňový systém – digitální
plán (dotační náklady neinvestiční), nákup služeb – Zpravodaj, ozvučení sálu – Velký sál
Záložny, věcné dary – SPOZ – výročí občanů + vítání občánků, dotace tělovýchovným
organizacím, sběr a svoz nebezpečného odpadu, příměstský tábor – nákup materiálu a
pohoštění, platy zaměstnanců - pečovatelky Varovný povodňový systém – digitální plán
(dotační náklady neinvestiční)
Snížení – Varovný povodňový systém – digitální plán (dotační náklady investiční), Park Hrubé
kusy (III. etapa – mokřadní prvky) - dotační náklady investiční, výkup pozemků pod
komunikacemi, nákup služeb ‚ cestovní ruch), Stará radnice – PD, připojovací soustavy na
vodovodní řad v majetku města, Komunikace Kr. Vážany Louky – vodovod – část B,
Komunikace Kr. Vážany Louky – vodovod – část C, Komunikace Kr. Vážany – vodovod – část
A a D, Komunikace Kr. Vážany – splašková kanalizace – část A a D, Komunikace Kr. Vážany
Louky – splašková kanalizace, připojovací soupravy na kanalizační řad v majetku města, Stará
pošta – PD, Areál Tyršova (energetika, venkovní úpravy, komunikace + zeleň), Tyršova Objekt jídelny vč. Archivu a sportoviště, Víceúčelový sportovní areál – DHM a materiál,
Regenerace dětských hřišť + městský mobiliář, Víceúčelový sportovní areál – realizace,
Hasičská zbrojnice, Komunikace Kr. Vážany Louky – komunikace – část B, Komunikace Kr.
Vážany Louky – komunikace – část C, Komunikace Kr. Vážany Louky – VO – část B, Komunikace
Kr. Vážany Louky – VO – část C, Stezka Penny market – okružní křižovatka Slavkovská, Tyršova
– dům služeb, Čechyně – škola – byt, Vítovice společenský dům, VO – Parkování a chodník u
sportoviště – ovál, Parkování a chodník u sportoviště (ovál), Stezka pro nemotorovou dopravu
(propojení náměstí se stezkou pod AN, včetně schodů od potoka na AN), Pódium + zastřešení
pódia za záložnou, výkupy ostatních pozemků, Varovný povodňový systém – digitální plán
(dotační náklady neinvestiční), nákup materiálu – obřady, Změna územního plánu č. 1, Územní
studie Čechyně, platy zaměstnanců – místní správa
Přesuny položek – Obnova sportovní infrastruktury (ZŠ Habrovanská)- snížení investičních
nákladů se současným zvýšením neinvestičních nákladů, Mokřad k.ú. Čechyně u hřiště –
označení dotací, místní správy (výdaje na platy zaměstnanců, povinné zdravotní a sociální
pojistné, materiál, DHM, školení a cestovné označení dotací MPSV), JSDH – označení dotací
16

(PHM, refundace mezd), JSDH – označení dotací JMK (ochranné pomůcky a DHDM), Následná
péče – ozelenění okolí Kroužeckého mostu – označení výdajů dotací JMK, Oprava památníků
ve Vážanech - označení výdajů dotací JMK, změna položky u výdajů na ostatní neinvestiční
transfery, VO – Vážany pod Lužou – změna ORG, Optická síť (MěÚ – MP) – doplnění ORG,
Varovný povodňový systém – digitální plán a rozhlas - označení dotačních a vlastních výdajů
investičních a neinvestičních, místní správa (snížení příjmů za poskytování služeb a
nekapitálových příspěvků se současným navýšením příjmů za uplatněné sankce a záloh za
čipy), Knihovna (snížení výdajů na OON a DHDM se současným navýšením výdajů na sociální
a zdravotní pojištění a nákup materiálu), Kultura (snížení výdajů na opravy a udržování se
současným navýšením výdajů na nákup materiálu a pohoštění účinkujících), kultura – ostatní
(snížení výdajů na nákup materiálu a OON se současným navýšením výdajů na DHDM),
pečovatelská služba (snížení výdajů na OON, povinné sociální pojištění, studenou vodu, plyn,
pohoštění prádlo, oděv a obuv se současným navýšením výdajů na povinné zdravotní pojištění,
PHM, náhrady v době nemoci a opravy a udržování), MP (snížení výdajů na školení a služby
telekomunikací se současným navýšením výdajů na nákup materiálu, náhrady v době nemoci
a nákup služeb), zastupitelstvo (snížení výdajů na školení se současným navýšením výdajů na
opravy a udržování, nákup služeb a pohoštění včetně mimořádných akcí, místní správa (snížení
výdajů na odměny za užívání duševního vlastnictví a plyn se současným navýšením výdajů na
služby telekomunikací a studenou voru), zvýšení výdajů na kurzové rozdíly se současným
snížením výdajů na poplatky peněžním ústavům, JSDH (snížení výdajů na opravy a udržování
se současným zvýšením výdajů na cestovné a nákup ostatních služeb), změna položky u výdajů
na akci Tyršova, objekt jídelny vč. Archivu a sportoviště, označení vlastních neinvestičních
výdajů na akci Varovný povodňový systém – digitální plán
Financování – snížení financování o 5.242.900 Kč.
Usnesení 22/04/19R:
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 993.100 Kč
Navýšení – daň z příjmů FO placená plátci, daň z příjmů FO placená poplatníky, správní poplatky, daň z hazardních
her, zrušený odvod z loterií, poplatky za odnětí pozemků, příjmy - knihovna, příjmy – vstupné z kulturních akcí,
ostatní příjmy (věcná břemena), příjmy z pronájmu pozemků, příjmy – sběr a svoz odpadů (tříděný), příjmy –
sociální péče (příměstský tábor), pojistné náhrady
Snížení – neinvestiční přijaté transfery od obcí, dílčí daně z technických her, dotace z IROP – Sociální byty
v multifunkčním domě v Rousínově – Čechyni, Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus, příjmy – hlášení místním
rozhlasem, kurzové zisky
Výdaje: Celkem snížení o 4.249.800 Kč
Navýšení – Varovný povodňový systém – digitální plán (vlastní náklady neinvestiční), Park Hrubé kusy (III. etapa –
mokřadní prvky) - neuznatelné náklady vlastní, následná péče 1. rok – USES – LBK Kroužek (dotační náklady
neinvestiční), Varovný povodňový systém – digitální plán (dotační náklady neinvestiční), nákup služeb – Zpravodaj,
ozvučení sálu – Velký sál Záložny, věcné dary – SPOZ – výročí občanů + vítání občánků, dotace tělovýchovným
organizacím, sběr a svoz nebezpečného odpadu, příměstský tábor – nákup materiálu a pohoštění, platy
zaměstnanců - pečovatelky Varovný povodňový systém – digitální plán (dotační náklady neinvestiční)
Snížení – Varovný povodňový systém – digitální plán (dotační náklady investiční), Park Hrubé kusy (III. etapa –
mokřadní prvky)- dotační náklady investiční, výkup pozemků pod komunikacemi, nákup služeb ‚ cestovní ruch),
Stará radnice – PD, připojovací soustavy na vodovodní řad v majetku města, Komunikace Kr. Vážany Louky –
vodovod – část B, Komunikace Kr. Vážany Louky – vodovod – část C, Komunikace Kr. Vážany – vodovod – část A
a D, Komunikace Kr. Vážany – splašková kanalizace – část A a D, Komunikace Kr. Vážany Louky – splašková
kanalizace, připojovací soupravy na kanalizační řad v majetku města, Stará pošta – PD, Areál Tyršova (energetika,
venkovní úpravy, komunikace + zeleň), Tyršova - Objekt jídelny vč. Archivu a sportoviště, Víceúčelový sportovní
areál – DHM a materiál, Regenerace dětských hřišť + městský mobiliář, Víceúčelový sportovní areál – realizace,
Hasičská zbrojnice, Komunikace Kr. Vážany Louky – komunikace – část B, Komunikace Kr. Vážany Louky –
komunikace – část C, Komunikace Kr. Vážany Louky – VO – část B, Komunikace Kr. Vážany Louky – VO – část C,
Stezka Penny market – okružní křižovatka Slavkovská, Tyršova – dům služeb, Čechyně – škola – byt, Vítovice
společenský dům, VO – Parkování a chodník u sportoviště – ovál, Parkování a chodník u sportoviště (ovál), Stezka
pro nemotorovou dopravu (propojení náměstí se stezkou pod AN, včetně schodů od potoka na AN), Pódium +
zastřešení pódia za záložnou, výkupy ostatních pozemků, Varovný povodňový systém – digitální plán (dotační
náklady neinvestiční), nákup materiálu – obřady, Změna územního plánu č. 1, Územní studie Čechyně, platy
zaměstnanců – místní správa
Přesuny položek – Obnova sportovní infrastruktury (ZŠ Habrovanská)- snížení investičních nákladů se současným
zvýšením neinvestičních nákladů, Mokřad k.ú. Čechyně u hřiště – označení dotací, místní správy (výdaje na platy
zaměstnanců, povinné zdravotní a sociální pojistné, materiál, DHM, školení a cestovné označení dotací MPSV), JSDH
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– označení dotací (PHM, refundace mezd), JSDH – označení dotací JMK (ochranné pomůcky a DHDM), Následná
péče – ozelenění okolí Kroužeckého mostu – označení výdajů dotací JMK, Oprava památníků ve Vážanech - označení
výdajů dotací JMK, změna položky u výdajů na ostatní neinvestiční transfery, VO – Vážany pod Lužou – změna
ORG, Optická síť (MěÚ – MP) – doplnění ORG, Varovný povodňový systém – digitální plán a rozhlas - označení
dotačních a vlastních výdajů investičních a neinvestičních, místní správa (snížení příjmů za poskytování služeb a
nekapitálových příspěvků se současným navýšením příjmů za uplatněné sankce a záloh za čipy), Knihovna (snížení
výdajů na OON a DHDM se současným navýšením výdajů na sociální a zdravotní pojištění a nákup materiálu),
Kultura (snížení výdajů na opravy a udržování se současným navýšením výdajů na nákup materiálu a pohoštění
účinkujících), kultura – ostatní (snížení výdajů na nákup materiálu a OON se současným navýšením výdajů na
DHDM), pečovatelská služba (snížení výdajů na OON, povinné sociální pojištění, studenou vodu, plyn, pohoštění
prádlo, oděv a obuv se současným navýšením výdajů na povinné zdravotní pojištění, PHM, náhrady v době nemoci
a opravy a udržování), MP (snížení výdajů na školení a služby telekomunikací se současným navýšením výdajů na
nákup materiálu, náhrady v době nemoci a nákup služeb), zastupitelstvo (snížení výdajů na školení se současným
navýšením výdajů na opravy a udržování, nákup služeb a pohoštění včetně mimořádných akcí, místní správa (snížení
výdajů na odměny za užívání duševního vlastnictví a plyn se současným navýšením výdajů na služby telekomunikací
a studenou voru), zvýšení výdajů na kurzové rozdíly se současným snížením výdajů na poplatky peněžním ústavům,
JSDH (snížení výdajů na opravy a udržování se současným zvýšením výdajů na cestovné a nákup ostatních služeb),
změna položky u výdajů na akci Tyršova, objekt jídelny vč. Archivu a sportoviště, označení vlastních neinvestičních
výdajů na akci Varovný povodňový systém – digitální plán
Financování – snížení financování o 5.242.900 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 22/04/19R bylo schváleno

Usnesení 11/21/20Z:
ZM bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 8/2019.

Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/21/20Z bylo schváleno

b) Výsledky inventarizace majetku za rok 2019
Fyzická inventarizace byla provedena k 30.11.2019, rozdílová inventura zjištěných stavů
(přírůstky, úbytky, odpisy) od 01.12.2019 do 31.12.2019 a dokladová inventura byla
provedena k 31.12.2019. 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. 2019
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2019
z toho: přírůstek za prosinec 2019
Oprávky za hmotný a nehmotný majetek celkem k 31. 12. 2019
Zůstatková účetní hodnota hmotného a nehm. majetku k 31. 12.
2019
2/Dlouhodobý finanční majetek
účet 069 - akcie Respono, VAK -hodnota k 31. 12. 2019
3/Dlouhodobé pohledávky
Účet 462 –finanční výpomoc 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

670
683
13
121

272
659
387
845

646,45
747,05
100,60
379,39

Kč
Kč
Kč
Kč

561 814 367,66 Kč
115 613 129,69 Kč
280 000,00 Kč
59 441 878,70 Kč
1 164 314,15 Kč

Z toho: pohledávky ostatní – účet 377

447 119,25 Kč
0,00 Kč
0,00
Kč

Z toho: pohledávky – volby – účet 346

0,00 Kč

z toho: zálohy - účet 388- nevyúčtované dotace
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55 705 945,30 Kč

Z toho: zálohy – účet 373- poskytnuté dotace
Pohledávky bez dotací (311 + 315+314+377+346)
Oprávky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2019
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek bez dotací
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek celkem k 31. 12. 2019
5/Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty
Aktiva celkem: brutto
Aktiva celkem: korekce
Aktiva celkem: netto

2 124 500,00 Kč
1 611 433,40 Kč
431 884,80 Kč
1 179 548,60 Kč
59 009 993,90 Kč
33 970 376,04 Kč
892 965 131,48 Kč
122 277 264,19 Kč
770 687 867,29 Kč

Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny.
Usnesení 05/21/20R:
RM doporučuje ZM schválení výsledků inventarizace majetku za rok 2019 takto:
1/Hmotný a nehmotný majetek
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 30. 11. 2019
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2019
z toho: přírůstek za prosinec 2019
Oprávky za hmotný a nehmotný majetek celkem k 31. 12. 2019
Zůstatková účetní hodnota hmotného a nehm. majetku k 31. 12. 2019
2/Dlouhodobý finanční majetek
účet 069 - akcie Respono, VAK -hodnota k 31. 12. 2019
3/Dlouhodobé pohledávky
Účet 462 –finanční výpomoc 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

670
683
13
121
561

272
659
387
845
814

646,45
747,05
100,60
379,39
367,66

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

115 613 129,69 Kč
280 000,00 Kč
59 441 878,70 Kč
1 164 314,15 Kč
447 119,25 Kč
0,00 Kč

Z toho: pohledávky ostatní – účet 377

0,00 Kč

Z toho: pohledávky – volby – účet 346

0,00 Kč

z toho: zálohy - účet 388- nevyúčtované dotace
Z toho: zálohy – účet 373- poskytnuté dotace
Pohledávky bez dotací (311 + 315+314+377+346)
Oprávky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2019
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek bez dotací
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek celkem k 31. 12. 2019
5/Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty
Aktiva celkem: brutto
Aktiva celkem: korekce
Aktiva celkem: netto
Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/21/20R bylo schváleno

55 705 945,30 Kč
2 124 500,00 Kč
1 611 433,40 Kč
431 884,80 Kč
1 179 548,60 Kč
59 009 993,90 Kč
33 970 376,04 Kč
892 965 131,48 Kč
122 277 264,19 Kč
770 687 867,29 Kč

Usnesení 11/22/20Z:
ZM schvaluje výsledky inventarizace majetku za rok 2019 takto:
1/Hmotný a nehmotný majetek
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 30. 11. 2019
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2019
z toho: přírůstek za prosinec 2019
Oprávky za hmotný a nehmotný majetek celkem k 31. 12. 2019
Zůstatková účetní hodnota hmotného a nehm. majetku k 31. 12.
2019
2/Dlouhodobý finanční majetek
účet 069 - akcie Respono, VAK -hodnota k 31. 12. 2019
3/Dlouhodobé pohledávky

670
683
13
121

272
659
387
845

646,45
747,05
100,60
379,39

Kč
Kč
Kč
Kč

561 814 367,66 Kč
115 613 129,69 Kč
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Účet 462 –finanční výpomoc 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

280 000,00 Kč
59 441 878,70 Kč
1 164 314,15 Kč

Z toho: pohledávky ostatní – účet 377

447 119,25 Kč
0,00 Kč
0,00
Kč

Z toho: pohledávky – volby – účet 346

0,00 Kč

z toho: zálohy - účet 388- nevyúčtované dotace

55 705 945,30 Kč

Z toho: zálohy – účet 373- poskytnuté dotace
Pohledávky bez dotací (311 + 315+314+377+346)
Oprávky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2019
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek bez dotací
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek celkem k 31. 12. 2019
5/Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty
Aktiva celkem: brutto
Aktiva celkem: korekce
Aktiva celkem: netto

2 124 500,00 Kč
1 611 433,40 Kč
431 884,80 Kč
1 179 548,60 Kč
59 009 993,90 Kč
33 970 376,04 Kč
892 965 131,48 Kč
122 277 264,19 Kč
770 687 867,29 Kč

Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny.

Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/22/20Z bylo schváleno

c) Návrh na vyřazení z majetku města
Na základě výsledků provedené fyzické inventarizace majetku k 30.11.2019, která byla
provedena dle Příkazu starosty města č. 3/2019, 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

DHM 022…

34-DCHB Rousínov

DDHM 028…
6 957,00 Kč

74-Hala

OPE bez ceny
Celkem hodnota
v kusech
1

14 775,00 Kč

66-MŠ Slavíkovice

4 099,00 Kč

6 957,00 Kč
14 775,00 Kč

15

4 099,00 Kč

51-Pod Radnicí

10 000,00 Kč

2

10 000,00 Kč

10-PS Rousínov

36 915,40 Kč

41

36 915,40 Kč

56-MěÚ

42 166,90 Kč

2

42 166,90 Kč

29 - Záložna

13 428,40 Kč

57 721,00 Kč

celkem

13 428,40 Kč

172 634,30 Kč

71 149,40 Kč
61

186 062,70 Kč

Celkový návrh na vyřazení z majetkové a účetní evidence je ve výši 186.062,70 Kč.
Návrh na vyřazení majetku z OPE je ve výši 16.320,00 Kč.
Dne 09.03.2020 proběhlo jednání kontrolního výboru, jako likvidační komise, která doporučuje
k vyřazení majetek navržený dílčími inventarizačními komisemi. Jedná se o DHM,DDHM
v hodnotě 186.062,70 Kč a 61 ks položek operativní evidence ve výši 16.320,00 Kč.
Usnesení 05/22/20R:
RM doporučuje ZM schválení vyřazení z majetku města Rousínova – výsledky inventur k 31.12.2019 takto:
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Středisko

DHM 022…

34-DCHB Rousínov

DDHM 028…

OPE bez ceny
v kusech

6 957,00 Kč

74-Hala

Celkem hodnota
1

14 775,00 Kč

66-MŠ Slavíkovice

6 957,00 Kč
14 775,00 Kč

4 099,00 Kč

15

4 099,00 Kč

51-Pod Radnicí

10 000,00 Kč

2

10 000,00 Kč

10-PS Rousínov

36 915,40 Kč

41

36 915,40 Kč

56-MěÚ

42 166,90 Kč

2

42 166,90 Kč

29 - Záložna

13 428,40 Kč

57 721,00 Kč

71 149,40 Kč

celkem
13 428,40 Kč
172 634,30 Kč
Celkový návrh na vyřazení z majetkové a účetní evidence je ve výši 186.062,70 Kč.
Návrh na vyřazení majetku z OPE je ve výši 16.320,- Kč
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/22/20R bylo schváleno

61

186 062,70 Kč

Usnesení 11/23/20Z:
ZM schvaluje vyřazení z majetku města Rousínova – výsledky inventur k 31.12.2019 takto:
Středisko

DHM 022…

34-DCHB Rousínov

DDHM 028…
6 957,00 Kč

74-Hala

OPE bez ceny
Celkem hodnota
v kusech
1

14 775,00 Kč

66-MŠ Slavíkovice

6 957,00 Kč
14 775,00 Kč

4 099,00 Kč

15

4 099,00 Kč

51-Pod Radnicí

10 000,00 Kč

2

10 000,00 Kč

10-PS Rousínov

36 915,40 Kč

41

36 915,40 Kč

56-MěÚ

42 166,90 Kč

2

42 166,90 Kč

29 - Záložna

13 428,40 Kč

57 721,00 Kč

celkem

13 428,40 Kč

172 634,30 Kč

71 149,40 Kč
61

186 062,70 Kč

Celkový návrh na vyřazení z majetkové a účetní evidence je ve výši 186.062,70 Kč.
Návrh na vyřazení majetku z OPE je ve výši 16.320,- Kč

Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/23/20Z bylo schváleno

d) Rozpočtové opatření č. 1/2020
ZM je předloženo rozpočtové opatření č. 1/2020 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 987.800 Kč.
Navýšení příjmu – příjem dotace z OPŽP na Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus, příjem
dotace z OPŽP na Založení ÚSES – LBK 2, k.ú. Kroužek, příjem dotace MPSV prostřednictvím
JMK na Pečovatelskou službu, příjem dotace z JMK na Pečovatelskou službu, přijaté
neinvestiční dary, neinvestiční transfery od obcí – veřejnoprávní služby, přijaté pojistné
náhrady, navýšení příjmu sankčních plateb – MP, navýšení ostatních nedaňových příjmů,
navýšení příjmů z úroků.
Výdaje: Celkem zvýšení 855.000 Kč.
Navýšení – Zavlažovací vaky, navýšení výdajů na 1. Změnu územního plánu, navýšení výdajů
na věcné dary, Park U mlýna – mobiliář, neinvestiční příspěvek MS (zpracování požární
dokumentace na budovy města, dodávka rostli a substrátu - jídelna Tyršova.
Snížení – Park U mlýna – nákup služeb.
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Přesuny položek – označení výdajů na platy, sociální a zdravotní pojištění na pečovatelskou
službu dotacemi z MPSV a JMK, označení výdajů na Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)
dotací MMR.
Financování – snížení financování o 132.800 Kč.
Usnesení 05/42/20R:
RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 1/2020 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 987.800 Kč.
Navýšení příjmu – příjem dotace z OPŽP na Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus, příjem dotace z OPŽP na
Založení ÚSES – LBK 2, k.ú. Kroužek, příjem dotace MPSV prostřednictvím JMK na Pečovatelskou službu, příjem
dotace z JMK na Pečovatelskou službu, přijaté neinvestiční dary, neinvestiční transfery od obcí – veřejnoprávní
služby, přijaté pojistné náhrady, navýšení příjmu sankčních plateb – MP, navýšení ostatních nedaňových příjmů,
navýšení příjmů z úroků.
Výdaje: Celkem zvýšení 855.000 Kč.
Navýšení – Zavlažovací vaky, navýšení výdajů na 1. Změnu územního plánu, navýšení výdajů na věcné dary, Park
U mlýna – mobiliář, neinvestiční příspěvek MS (zpracování požární dokumentace na budovy města, dodávka rostli
a substrátu - jídelna Tyršova).
Snížení – Park U mlýna – nákup služeb.
Přesuny položek – označení výdajů na platy, sociální a zdravotní pojištění na pečovatelskou službu dotacemi
z MPSV a JMK, označení výdajů na Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa) dotací MMR.
Financování – snížení financování o 132.800 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/42/20R bylo schváleno

Rozpočtové opatření bude projednáno finančním výborem.

Odbor HS předkládá změny v rozpočtovém opatření č. 1/2020, ke kterým došlo od jeho
projednání v 5. RM:
Výdaje: Park U mlýna – VO, Rekonstrukce odborných učeben (včetně označení dotací).
Přesuny mezi položkami: označení dotací OPŽP u výdajů na následnou péči – Hrubé Kusy –
ozelenění nivy Rakovce 2, změna ORG u výdajů na Komunikace „Za humny“ Vítovice, výdaje
na materiál – krizová opatření, navýšení výdajů Mokřad Kr. Vážany pod farou - PD
Usnesení 07/11/20R:
RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 1/2020 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 987.800 Kč.
Navýšení příjmu – příjem dotace z OPŽP na Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus, příjem dotace z OPŽP na
Založení ÚSES – LBK 2, k.ú. Kroužek, příjem dotace MPSV prostřednictvím JMK na Pečovatelskou službu, příjem
dotace z JMK na Pečovatelskou službu, přijaté neinvestiční dary, neinvestiční transfery od obcí – veřejnoprávní
služby, přijaté pojistné náhrady, navýšení příjmu sankčních plateb – MP, navýšení ostatních nedaňových příjmů,
navýšení příjmů z úroků.
Výdaje: Celkem zvýšení 9.454.500 Kč.
Navýšení – Zavlažovací vaky, navýšení výdajů na 1. Změnu územního plánu, navýšení výdajů na věcné dary, Park
U mlýna – mobiliář, neinvestiční příspěvek MS (zpracování požární dokumentace na budovy města, dodávka rostlin
a substrátu - jídelna Tyršova), Park U mlýna – VO, Rekonstrukce odborných učeben (včetně označení dotací),
výdaje na materiál – krizová opatření, navýšení výdajů Mokřad Kr. Vážany pod farou - PD.
Snížení – Park U mlýna – nákup služeb.
Přesuny položek – označení výdajů na platy, sociální a zdravotní pojištění na pečovatelskou službu dotacemi
z MPSV a JMK, označení výdajů na Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa) dotací MMR, označení dotací OPŽP u
výdajů na následnou péči – Hrubé Kusy – ozelenění nivy Rakovce 2, změna ORG u výdajů na Komunikace „Za
humny“ Vítovice
Financování – zvýšení financování o 8.466.700 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/11/20R bylo schváleno

Odbor HS předkládá změny v rozpočtovém opatření č. 1/2020, ke kterým došlo od jeho
projednání v 7. RM:
Příjmy: navýšení ostatních nedaňových příjmů, příjmů z úroků, kurzových zisků a daně z příjmu
PO za obec.
Výdaje: navýšení výdajů za pozemky (na komunikace i na komunální služby a územní rozvoj),
navýšení daně z příjmů PO za obec se změnou položky, navýšení výdajů na Rekonstrukci
povrchu jeviště – Velký sál Záložny, snížení výdajů na Rekonstrukci balkónu Velkého sálu
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Záložny, snížení výdajů na Areál Tyršova, komunikace a zpevněné plochy a snížení výdajů na
Areál Tyršova (školní dvůr).
Přesuny na položkách: snížení příjmů z dílčí daně z technických her se současným navýšením
příjmu daně z hazardních her, navýšení výdajů na studie se současným snížením výdajů na PD
na akce Tyršova, objekt býv. chl. Internátu, Kanalizaci pod parkovištěm v Rousínovci (po
pozemek Szilvasi), Parkoviště Rousínovec u kostela, Statické zajištění budovy ZUŠ.
Usnesení 11/24/20Z:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 1.574.600 Kč.
Navýšení příjmu – příjem dotace z OPŽP na Ozelenění nivy Rakovce v lokalitě Hrubý kus, příjem
dotace z OPŽP na Založení ÚSES – LBK 2, k.ú. Kroužek, příjem dotace MPSV prostřednictvím
JMK na Pečovatelskou službu, příjem dotace z JMK na Pečovatelskou službu, přijaté
neinvestiční dary, neinvestiční transfery od obcí – veřejnoprávní služby, přijaté pojistné
náhrady, navýšení příjmu sankčních plateb – MP, navýšení ostatních nedaňových příjmů,
navýšení příjmů z úroků a kurzových zisků a daně z příjmu PO za obec.
Výdaje: Celkem zvýšení 8.075.900 Kč.
Navýšení – Zavlažovací vaky, navýšení výdajů na 1. Změnu územního plánu, navýšení výdajů
na věcné dary, Park U mlýna – mobiliář, neinvestiční příspěvek MS (zpracování požární
dokumentace na budovy města, dodávka rostlin a substrátu - jídelna Tyršova), Park U mlýna
– VO, Rekonstrukce odborných učeben (včetně označení dotací), výdaje na materiál – krizová
opatření (nákup materiálu), navýšení výdajů Mokřad Kr. Vážany pod farou – PD, navýšení
výdajů na daň z příjmu PO za obec se změnou položky, navýšení výdajů za pozemky (na
komunikace i na komunální služby a územní rozvoj), navýšení výdajů na Rekonstrukci povrchu
jeviště – Velký sál Záložny.
Snížení – Park U mlýna – nákup služeb, daň z příjmů PO za obec – směna položky, snížení
výdajů na Rekonstrukci balkónu Velkého sálu Záložny, snížení výdajů na Areál Tyršova,
komunikace a zpevněné plochy a snížení výdajů na Areál Tyršova (školní dvůr).
Přesuny položek – označení výdajů na platy, sociální a zdravotní pojištění na pečovatelskou
službu dotacemi z MPSV a JMK, označení výdajů na Čechyně-hasička- sociální byty (I. etapa)
dotací MMR, označení dotací OPŽP u výdajů na následnou péči – Hrubé Kusy – ozelenění nivy
Rakovce 2, změna ORG u výdajů na Komunikace „Za humny“ Vítovice, snížení příjmů z dílčí
daně z technických her se současným navýšením příjmu daně z hazardních her, navýšení
výdajů na studie se současným snížením výdajů na PD na akce Tyršova, objekt býv. chl.
Internátu, Kanalizaci pod parkovištěm v Rousínovci (po pozemek Szilvasi), Parkoviště
Rousínovec u kostela, Statické zajištění budovy ZUŠ.
Financování – zvýšení financování o 6.501.300 Kč.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/24/20Z bylo schváleno

e) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Rousínova za rok 2019
RM je předložena informace o zpracování “Závěrečného účtu města Rousínova za rok 2019“,
který je připravován pro audit hospodaření:
schválený
Upravený
Plnění
% k uprav.
text
rozpočet
Rozpočet
k 31. 12. 2019
rozpočtu
třída 1 - daňové příjmy
79 578 100,00
90 328 200,00
95 351 055,85
105,56%
třída 2 - nedaňové příjmy
1 651 600,00
3 358 300,00
3 564 687,62
106,15%
třída 3 - kapitálové příjmy
100 000,00
458 000,00
479 560,00
104,71%
třída 4 - přijaté dotace
51 282 300,00
51 308 800,00
51 308 690,30
100,00%
příjmy celkem
132 612 000,00 145 453 300,00
150 703 993,77
103,61%
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třída 5 - běžné výdaje

67 940 500,00

74 538 400,00

70 582 217,72

94,69%

třída 6 - kapitálové výdaje

94 671 500,00

108 319 200,00

105 827 984,65

97,70%

výdaje celkem

162 612 000,00 182 857 600,00

176 410 202,37

96,47%

saldo: příjmy - výdaje

-30 000 000,00

-25 706 208,60

68,73%

-37 404 300,00

Proti rozpočtu byly:
- příjmy vyšší o částku 5.250.693,77 Kč (v r. 2018 byly vyšší o 3.777.785,32 Kč)
- výdaje nižší o částku 6.447.397.63 Kč (v r. 2018 byly nižší o 9.431.671,84 Kč)
Podrobnější členění příjmů a výdajů roku 2019 včetně srovnání s výsledky roku 2018 je
uvedeno v tabulkách – viz příloha č. 1 a 2.
Usnesení 07/07/20R:
RM vzala na vědomí informaci o zpracování “Závěrečného účtu města Rousínova za rok 2019, který byl připravován
pro audit hospodaření:
Příjmy: upravený rozpočet 145.453.300,00 Kč, skutečnost 150.703.993,77 Kč, tj. 103,617 %.
Výdaje: upravený rozpočet 182.857.600,00 Kč skutečnost byla 176.410.202,37 Kč, tj. 96,47 %. Běžné výdaje na
upravený rozpočet 74.538.400,00 Kč byla skutečnost 70.582.217,72 Kč, tj. 94,69 %. Kapitálové výdaje na upravený
rozpočet 108.319.200,00 Kč skutečnost byla 105.827.984,65 Kč, tj. 97,70 %. Proti rozpočtu byly výdaje nižší o
částku 6.447.397.63 Kč.
Podrobnější členění příjmů a výdajů roku 2019 včetně srovnání s výsledky roku 2018 je uvedeno v tabulkách – viz
příloha č. 1 a 2.
Dosažené výsledky byly předloženy auditu hospodaření města a spolu s výrokem auditora k projednání v ZM – viz
příloha “Závěrečný účet města Rousínova za rok 2019.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/07/20R bylo schváleno

Auditorská firma AUDIT KORREKT s.r.o. Praha, IČ 25131265, provedla dne 23.03.2020
přezkoumání hospodaření města za rok 2019.
O výsledku přezkumu byla Městu Rousínovu předána „Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření rok 2019 Města Rousínova“. Ze závěru zprávy vyplývá, že při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky – viz příloha.
„Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019“ bude předána předsedovi FV
k projednání (§ 14, odst. 6 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech).
„Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019“ bude současně se „Závěrečným
účtem města za rok 2019“ zveřejněna na úřední desce nejméně 15 dnů před projednáváním
a bude zveřejněna až do vyvěšení schváleného „Závěrečného účtu města za rok 2019“.
Posledním krokem bude projednání obou dokumentů v ZM pro uzavření projednání
závěrečného účtu města.
Usnesení 07/08/20R:
RM doporučuje ZM schválení výsledků přezkumu hospodaření uvedené ve „Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2019“ dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) a uzavírá hospodaření Města Rousínova za
rok 2019 vyjádřením: bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/08/20R bylo schváleno

Usnesení 11/25/20Z:
ZM schvaluje celoroční hospodaření města za rok 2019 zpracované do „Závěrečného účtu
města Rousínova“.

Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/25/20Z bylo schváleno
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Usnesení 11/26/20Z:
ZM schvaluje výsledky přezkumu hospodaření uvedené ve „Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2019“ dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) a uzavírá hospodaření
města Rousínova za rok 2019 vyjádřením: bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/26/20Z bylo schváleno

f) Účetní závěrka Města Rousínova za rok 2019
Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ze dne 14. června 2012 zavádí změnu k účetní
závěrce, proto je třeba účetní závěrku za rok 2019 schválit v zastupitelstvu města.
RM je předložena k projednání účetní závěrka Města Rousínova sestavená k rozvahovému dni
31.12.2019 (viz přílohy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní závěrce).
Usnesení 07/09/20R:
RM doporučuje ZM schválit, že účetní závěrka Města Rousínova sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019,
představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/09/20R bylo schváleno

Usnesení 11/27/20Z:
ZM schvaluje, že účetní závěrka Města Rousínova sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019,
představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice obce.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/27/20Z bylo schváleno

4. Různé
a) Změna č. I ÚP Rousínov
Odbor VŽP předkládá ZM návrh dodatečné dílčí změny č. I ÚP Rousínov. Jedná se o změnu
na žádost Z. P. Změna se týká části pozemků p. č. 721/1, 721/17, 721/18, 721/19, k. ú.
Rousínov u Vyškova, z PLOCHY REKREACE - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU - RN, na PLOCHY
BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH – BI, z důvodu plánované realizace veřejné účelové
komunikace pro plánovanou výstavbu čtyř rodinných domů.
Usnesení 05/18/20R:
RM doporučuje ZM dodatečně schválit zařazení změny ÚP Rousínov, dle žádosti Z. P. Změna se týká změny zařazení
části pozemků p. č. 721/1, 721/17, 721/18, 721/19, k. ú. Rousínov u Vyškova, které jsou v jeho vlastnictví, z
PLOCHY REKREACE - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU - RN, na PLOCHY BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH – BI, z
důvodu realizace veřejné účelové komunikace pro plánovanou výstavbu čtyř rodinných domů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/18/20R bylo schváleno

Usnesení 11/28/20Z:
ZM schvaluje návrh dodatečné dílčí změny č. I. ÚP Rousínov – viz příloha.

Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/28/20Z bylo schváleno

b) Zástupce města na valné hromadě akcionářů 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
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hromadu akcionářů, která se bude konat dne 28.05.2020. Členem představenstva je Ing. Jiří
Lukášek. Pro hlasování na VH je nutné pověřit zástupce Města Rousínov zastupitelstvem města.
Usnesení 08/18/20R:
RM doporučuje ZM delegovat jako zástupce Města Rousínov na valné hromadě akcionářů Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., dne 28.05.2020 pana Zdeňka Šedého, jako náhradníka pana Ing. Jiřího Lukáška (člen představenstva).
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 08/18/20R bylo schváleno

Usnesení 11/29/20Z:
ZM deleguje jako zástupce města Rousínov na valné hromadě akcionářů Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., pro rok 2020 pana Zdeňka Šedého, jako náhradníka pana Ing. Jiřího Lukáška.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/29/20Z bylo schváleno

c) Zástupce města na valné hromadě akcionářů 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 akcionářů,
která se bude konat dne 19.06.2020. Členem představenstva je Zdeněk Šedý. Pro hlasování
na VH je nutné pověřit zástupce Města Rousínov zastupitelstvem města.
Usnesení 08/19/20R:
RM doporučuje ZM delegovat jako zástupce Města Rousínov na valné hromadě akcionářů Respono, a.s., dne
19.06.2020 pana Ing. Jiřího Lukáška, jako náhradníka pana Zdeňka Šedého (člen představenstva).
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 08/19/20R bylo schváleno

Usnesení 11/30/20Z:
ZM deleguje jako zástupce Města Rousínov na valné hromadě akcionářů Respono, a.s., na rok
2020 pana Ing. Jiřího Lukáška, jako náhradníka pana Zdeňka Šedého (člen představenstva).
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/30/20Z bylo schváleno

d) Návrh na rozdělení programových dotací neziskovým organizacím
Odbor ŠKK předkládá návrh na rozdělení programových dotací na základě žádostí podaných
neziskovými organizacemi v souladu s vyhlášeným programem pro rok 2020 – viz příloha.
Usnesení 07/02/20R:
RM doporučuje ZM schválit návrh na rozdělení programových dotací neziskovým organizacím pro rok 2020 dle
přílohy, jmenovitě pro organizace:
TJ Tatran Rousínov, z.s.
523.000 Kč
TJ Kroužek, z.s.
64.000 Kč
TJ Spartak Slavíkovice, z.s.
344.000 Kč
Volejbalový oddíl Vítovice, z.s.
133.000 Kč
TJ Sokol Kr. Vážany, z.s.
106.000 Kč
TJ Sokol Rousínovec, z.s.
75.000 Kč
TJ Sokol Vítovice, z.s.
80.000 Kč
KVS Svornost, z.s.
164.000 Kč
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/02/20R bylo schváleno

Lukášek

v RM zazněl návrh, nový systém na 3 pilíře paušál na činnost, financování majetku
a členská základna. Přikláním se k tomu, ale musíme to propočítat. Chceme to více
upřesnit na příští ZM, abychom to mohli dát k diskuzi a v září to odhlasovat, pokud
se na tom domluvíme. Aby i organizace se s tím pak mohli seznámit. Všechny
organizace by byly v jedné kategorii.
Zatloukalová
máme do příštího ZM poslat také své návrhy? Ať se můžeme o tom pobavit?
Myslím, že s těmi třemi pilíři se budeme shodovat, nemyslím, že budeme nějak
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Lukášek

diametrálně jinde. Pokud budou všechny organizace v jedné kategorii, tak je to pro
nás přijatelné.
my pošleme 14 dní předem náš návrh a vy pošlete také protinávrh, ať už se bavíme
konkrétně a dáme tomu nějakou podobu. Bavíme se také o individuálních dotacích
a nějakých změnách. Musíme to dostat i do nějakých čísel, tak to bude náročnější.

K projednávané věci hlásí poměr: Hromek, Chromý Z., Brtník J., Lukášek, Zatloukalová,
Švejnoha, Coufal, Rothkögelová, Kyjovský, Němec, Konkol, Matoušek, Šedý.
Usnesení 11/31/20Z:
ZM schvaluje návrh na rozdělení programových dotací neziskovým organizacím pro rok 2020
dle přílohy, jmenovitě pro organizace:
TJ Tatran Rousínov, z.s.
523.000 Kč
TJ Kroužek, z.s.
64.000 Kč
TJ Spartak Slavíkovice, z.s. 344.000 Kč
Volejbalový oddíl Vítovice, z.s.
133.000 Kč
TJ Sokol Kr. Vážany, z.s.
106.000 Kč
TJ Sokol Rousínovec, z.s.
75.000 Kč
TJ Sokol Vítovice, z.s.
80.000 Kč
KVS Svornost, z.s.
164.000 Kč
ZM současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí programových dotací mezi
městem Rousínovem a jednotlivými příjemci.
Výsledek hlasování: pro 15 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0,
zdržel se 0
Usnesení 11/31/20Z bylo schváleno

e) Žádost Římskokatolické farnosti Rousínov o poskytnutí individuální dotace
na kofinancování
Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova, se sídlem Kroužecká 501/1, Rousínov,
IČ 61729850, žádá o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč
na kofinancování dotace získané z jiných zdrojů v souladu s pravidly pro poskytování
individuálních dotací, na pokračování obnovy fasády kostela sv. Maří Magdalény. Celkové
náklady dle projektu pro tuto etapu jsou 1.421.153 Kč. Farnost získala na projekt dotaci
z Ministerstva kultury ve výši 900.000 Kč, žádá město o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč.
Usnesení 07/03/20R:
RM doporučuje ZM v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací schválit poskytnutí individuální
neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč Římskokatolické farnosti Rousínov, se sídlem Kroužecká 501/1, Rousínov,
IČ 61729850, na kofinancování dotace získané z Ministerstva kultury na projekt obnovy fasády kostela sv. Maří
Magdalény.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/03/20R bylo schváleno

Usnesení 11/32/20Z:
ZM schvaluje v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací poskytnutí individuální
neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč Římskokatolické farnosti Rousínov, se sídlem Kroužecká
501/1, Rousínov, IČ 61729850, na kofinancování dotace získané z Ministerstva kultury
na projekt obnovy fasády kostela sv. Maří Magdalény a současně ZM schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše jmenované dotace mezi městem Rousínovem a
příjemcem dotace.

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 Chromý A.
Usnesení 11/32/20Z bylo schváleno

f) Žádost Římskokatolické farnosti Rousínov o poskytnutí individuální dotace
Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova, se sídlem Kroužecká 501/1, Rousínov,
IČ 61729850, žádá v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města
Rousínova o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč, která bude použita
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na obnovu majetku ve vlastnictví farnosti, zejména na obnovu fasády kostela sv. Maří
Magdalény.
Usnesení 08/06/20R:
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Rousínova pro rok 2020 na obnovu
majetku ve výši 150.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Rousínov, se sídlem Kroužecká 501/1, Rousínov, IČ
61729850.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 08/06/20R bylo schváleno

Usnesení 11/33/20Z:
ZM schvaluje v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací a na základě podané
řádné žádosti poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč Římskokatolické
farnosti Rousínov, se sídlem Kroužecká 501/1, Rousínov, IČ 61729850 a současně ZM
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše jmenované dotace mezi městem
Rousínovem a příjemcem dotace.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 Chromý A.
Usnesení 11/33/20Z bylo schváleno

g) Osazení lavičky na ulici Čechyňská - Tománková

Brtník F.

oslovily mě dámy, které by si přály osadit lavičku na ulici Čechyňská – Tománkova.
Z Čechyně je to do Enapa delší trasa a rády by měly po cestě „odpočívadlo“.
Navrhuji místo kousek od přechodu mezi ulicí Čechyňskou a Tománkovou na
travnatém porostu.

Usnesení 11/34/20Z:
ZM bere na vědomí umístění lavičky v navržené lokalitě Čechyňská.

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 1 - Chromý Z.,
zdržel se 0
Usnesení 11/34/20Z bylo schváleno

19:18 ukončeno zasedání zastupitelstva města
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání zastupitelstva města
i přijatými usneseními, což potvrzuji svým podpisem.
Ing. Vladimír Coufal
ověřovatel
Zdeněk Šedý
ověřovatel
Ing. Jiří Lukášek
starosta města Rousínova
Zápis byl pořízen dne: 22.04.2020
Zapsala: Bc. Petra Hrachovinová
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