Přijatá usnesení z 6. Rady města Rousínova
konané dne 3. dubna 2019
Usnesení 06/01/19R:
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb
č. JMK057346/19/OSV pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků
Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/01/19R bylo schváleno

Usnesení 06/02/19R:
RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Rodinný dům – novostavba, prodloužení
vodovodního řadu, kanalizačního řadu a přípojky“, pro plánovanou výstavbu rodinného domu pro
stavebníka: J. K. na pozemcích p. č. 360 a 361 k. ú. Vítovice, dle projektové dokumentace
vypracované Ing. Antonínem Sabáčkem, A.S. PROJEKT, 696 51 Kostelec 78. Nový úsek vodovodního
řadu je navržen v délce 18,15 m, přípojka v délce 5,3 m. Prodloužení kanalizačního řadu je v délce
16,67 m a přípojka v délce 6,74 m. Stavba bude provedena výkopem v místní asfaltové komunikaci
na pozemku p. č. 235/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Vítovice, který je v majetku
města Rousínova. Po ukončení prací bude pozemek v majetku města dotčený stavbou uveden do
původního stavu nákladem stavebníka. Na komunikaci bude obnoven asfaltový povrch. Stavebník je
povinen provádět zapravovaní povrchu po dobu 36 měsíců. Bude uzavřena smlouva o právu provést
stavbu a smlouva o budoucí smlouvě kupní.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/02/19R bylo schváleno

Usnesení 06/03/19R:
RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Rousínov – Slavíkovice, Npor. Krále 717/37
vodovodní a kanalizační přípojka“, pro stavebníka: M. M. a M. M. M. dle projektové dokumentace
zpracované Janem Řezníčkem, Na Vyhlídce 548/8, 682 01 Vyškov. Projektová dokumentace řeší
napojení objektu č. p. 717 na pozemku p. č. 2034 v k. ú. Rousínov u Vyškova na veřejný vodovod a
kanalizaci. Stavbou bude dotčen pozemek p. č. 2030 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú.
Rousínov u Vyškova, který je v majetku města Rousínova. Vodovodní přípojka v celkové délce cca
2,60 m bude uložena v zelené ploše před nemovitostí a zakončena ve vodoměrné šachtě. Přípojka
kanalizace v délce cca 8,70 m bude vedena protlakem pod silnicí a dále zapaženým výkopem do
revizní šachty. Podmínkou souhlasu je nezasahování výkopem do chodníku a zeleného pásu.
Město Rousínov požaduje provedení protlaku pro uložení přípojky kanalizace a umístění revizní
šachty až za hranu chodníku. Po ukončení prací budou pozemky v majetku města dotčené stavbou
uvedeny do původního stavu nákladem stavebníka. Stavebník je povinen provádět zapravovaní
povrchu po dobu 36 měsíců.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/03/19R bylo schváleno

Usnesení 06/04/19R:
RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Rousínov ul. Zábraní, stavební úpravy NN“, pro
stavebníka: společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, dle
projektové dokumentace vypracované Martinem Broncem, MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest.
Stavba řeší výměnu stávajícího nadzemního vedení NN za nové kabelové vedení v celé ulici Zábraní.
Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 2122/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1672/26
– ostatní plocha, dráha, k. ú. Rousínov u Vyškova, které jsou ve vlastnictví města Rousínova. Kabel
bude od stávajícího podpěrného bodu č. 66 veden na levou stranu ulice překopem místní komunikace
v délce 4,50 m. Protlak nelze provést z důvodů umístění sítí plynu a vody pod tělesem vozovky.
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Kabel bude uložen podél místní komunikace ve vzdálenosti min. 0,50 m. Po pravé straně bude uložení
obdobné. Na konci ulice bude proveden překop štěrkové cesty a dále bude proveden protlak pod
komunikací u vchodu do podchodu v délce 4,50 m. Kabel bude ukončen v rozpojovací skříni
SR442/NK. Připojení jednotlivých domů bude provedeno odbočkou nejkratší cestou k nově
umístěným skříním SS. Po ukončení prací budou pozemky v majetku města dotčené stavbou uveden
do původního stavu nákladem stavebníka. Stavebník je povinen provádět zapravovaní povrchu po
dobu 36 měsíců. Bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/04/19R bylo schváleno

Usnesení 06/05/19R:
RM souhlasí s návrhem výstavby skladovací haly investora EURO NÁŘADÍ, s.r.o., Komořany 281,
683 01 Rousínov na základě žádosti, kterou podal v zastoupení Ing. arch. Martin Pavlun, Projekt
Point green, s.r.o., Cejl 504/38, 602 00 Brno, na pozemcích p. č. 113/74 k. ú. Čechyně a p. č. 4349/1
k. ú. Komořany na Moravě. Předmětem stavby bude nová skladovací hala č. 3 ve stávajícím
průmyslovém areálu o půdorysu cca 31 x 68 m a výšce cca 16 m. V hale se uvažuje skladování,
příjem a expedice sortimentu z oblasti nářadí. U nové haly je převýšená část nad stávajícími halami,
které mají výšku 7,370 m (hala č. 1) a 8,860 m (hala č. 2) doplněna o prvky balkonu, arkýře a
předsazené stěny s exteriérovým schodiště. Tyto vložené prvky zásadně zmenšují měřítko převýšení
objemu. Dále je použita popínavá zeleň a před opěrnou stěnou skupiny vzrostlých stromů. Doprava
zboží k naskladňování je řešena nákladními automobily nad 12 tun. Z firmy je zboží rozváženo
menšími nákladními vozidly - dodávkami. V současnosti přiváží zboží běžně dva (maximálně tři)
nákladní automobily nad 12 tun týdně. V souvislosti se stavbou nedojde ke změně způsobu dopravy,
a proto předpokládáme, že počet nákladních automobilů nad 12 tun vzroste na pět (maximálně osm)
týdně. Průjezd nákladních automobilů nad 12 tun bude řešen stávající trasou přes ulici Tománkovu.
Tento stav je dočasný do vybudování místní komunikace propojující příjezd do průmyslové zóny a
silnice II/430. Parkování vozidel je zajištěno v areálu provozovny. Je zde 33 parkovacích stání pro
osobní automobily včetně stání pro handicapované. Tato stání jsou už připravená i pro zvýšení
kapacity skladování a s tím souvisejícím nárůstem počtu zaměstnanců. Tedy i po realizaci této
předmětné haly zůstane počet stání nezměněný.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 1
Usnesení 06/05/19R bylo schváleno

Usnesení 06/06/19R:
I. RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.08.2018 se Společnost pro rekonstrukci
areálu školy Tyršova – III. etapa, SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno a VAŠSTAV, s.r.o.,
Staňkova 103/18, 602 00 Brno, vedoucí společník SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ
26961474 na stavbu „Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa“, kterým se mění realizační
tým, dále rozsah prací s ohledem na změny, jejíž nutnost vznikla při realizaci stavby a rozšíření díla
o vybudování přístupové komunikace k chráněné únikové cestě, rozšíření VO podél této přístupové
komunikace. Cena díla se zvyšuje celkem o 1.527.465,- Kč bez DPH, tj. 1.848.232,- Kč včetně DPH.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce
dle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/06/19R bylo schváleno

Usnesení 06/07/19R:
RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Vítovice, připojení kabel NN K.“, pro stavebníka:
společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, dle projektové
dokumentace zpracované Radimem Pavlůskem, ADITIS GROUP s.r.o., Rokytova 2667/20, 615 00
Brno. Stavba řeší rozšíření distribuční sítě NN, pro připojení odběratele na pozemku p. č. 361 ve
Vítovicích. Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 173/18, 173/20, 235/1 – všechny ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Vítovice, které jsou ve vlastnictví města Rousínova. Zemní kabel bude
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veden okrajem komunikace, protlakem a překopem pod vjezdy a vstupy do rodinných domů a ve
volném terénu. Bude ukončen v nové přípojkové skříni na hranici pozemku p. č. 361. Kabel bude
uložen v chráničce. Délka trasy nového kabelového vedení NN je cca 71 m. Stavba musí být v souladu
se stavebním záměrem: „Rodinný dům – novostavba“, prodloužení vodovodního řadu, kanalizačního
řadu a přípojky, pro plánovanou výstavbu rodinného domu na pozemcích p. č. 360 a 361 k. ú.
Vítovice, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Antonínem Sabáčkem, A.S. PROJEKT, 696
51 Kostelec 78. Po ukončení prací budou pozemky v majetku města dotčené stavbou uvedeny do
původního stavu nákladem stavebníka. Stavebník je povinen provádět zapravovaní povrchu po dobu
36 měsíců. Bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/07/19R bylo schváleno

Usnesení 06/08/19R:
RM nesouhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „REKONSTRUKCE 1. NP OBJEKTU Sušilovo
nám. 17 – byty“, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Nevařilem, Velešovice 69,
683 01 Rousínov, na pozemku p. č. 269 k. ú. Rousínov u Vyškova, pro stavebníka: Martin O´Malley,
Sychrov 320/7 621 00 Brno z důvodů:
- nesouladu výkresové a textové části v předložené projektové dokumentaci
- využití veřejného parkoviště pro parkování k navrženým bytovým jednotkám.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/08/19R bylo schváleno

Usnesení 06/09/19R:
RM přiděluje zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace s názvem
„Stezka – okružní křižovatka na ul. Slavkovské – Penny market“ firmě Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta stavební, Ing. Martin Smělý, Veveří 331/95, 602 00 Brno IČ 00216305 za nabídkovou cenu
292.820 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/09/19R bylo schváleno

Usnesení 06/10/19R:
I. RM schvaluje smlouvu o dílo na služby s názvem „Stezka – okružní křižovatka na ul. Slavkovské –
Penny market“ s firmou Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ing. Martin Smělý, Veveří
331/95, 602 00 Brno IČ 00216305 za nabídkovou cenu 292.820 Kč včetně DPH.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít smlouvu o dílo dle bodu I tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/10/19R bylo schváleno

Usnesení 06/11/19R:
RM přiděluje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Vybudování varovného a
výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Rousínov“ firmě EMPEMONT, s.r.o.,
Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí IČ 27772179 s nabídkovou cenou 3.669.850 Kč
bez DPH, DPH ve výši 21% 770.669 Kč, celková nabídková cena včetně DPH 4.440.519 Kč za
podmínky, že ve lhůtě 15-ti dnů od uveřejnění oznámení o výběru vhodného dodavatele nebude
zadavateli doručena námitka proti postupu v zadávacím řízení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/11/19R bylo schváleno

Usnesení 06/12/19R:
I. RM schvaluje smlouvu o dílo na dodávky s názvem „Vybudování varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi pro město Rousínov“ s firmou EMPEMONT, s.r.o., Železničního vojska 1472,
757 01 Valašské Meziříčí IČ 27772179 s nabídkovou cenou 3.669.850 Kč bez DPH, DPH ve výši 21%
770.669 Kč, celková nabídková cena včetně DPH 4.440.519 Kč za podmínky, že ve lhůtě 15-ti dnů
od uveřejnění oznámení o výběru vhodného dodavatele nebude zadavateli doručena námitka proti
postupu v zadávacím řízení.
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II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít smlouvu o dílo dle bodu I tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/12/19R bylo schváleno

Usnesení 06/13/19R:
I. RM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu s názvem
„Vítovice, kabel NN pro RD H.“.
Stavbou je dotčen pozemek p. č. 26/1 a pozemek p. č. 27/2 k. ú. Vítovice, oba zapsané v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č.
10001 pro obec Rousínov a k. ú. Vítovice.
Využití zatížených nemovitostí pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy –
kabelové vedení NN, uzemnění.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu ve výši 10.000 Kč.
Geometrický plán pro vyznačení průběhu a rozsahu věcného břemene je součástí smlouvy.
Povinný – Město Rousínov, oprávněný - E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/13/19R bylo schváleno

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

Usnesení 06/15/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku
do majetku města, a to:
pozemek p. č. 596/139 orná půda o výměře 64 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru
nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č.
377 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany. Vlastníci:
P. J. - k id. 1/6 vzhledem k celku
P. M. - k id. 5/12 vzhledem k celku
P. Z. - k id. 5/12 vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 12.800 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
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 06/15/19R bylo schváleno

Usnesení 06/16/19R:
I. RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro
stavbu s názvem „Vítovice, připojení kabel NN K.“.
Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 173/18, 173/20, 235/1 k. ú. Vítovice, zapsané v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č.
10001 pro obec Rousínov a k. ú. Vítovice.
Využití zatížených nemovitostí pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabel
NN a uzemnění. Věcné břemeno se zřídí za úplatu ve výši 10.000 Kč. Geometrický plán pro vyznačení
průběhu a rozsahu věcného břemene bude součástí smlouvy.
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Budoucí povinný – Město Rousínov, budoucí oprávněný – E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/16/19R bylo schváleno

Usnesení 06/17/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města
Rousínova do vlastnictví p. F. K. a z vlastnictví p. F. K. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
p. č. 1298/213 orná půda o výměře 1816 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú.
Rousínov u Vyškova.
Pozemek p. F. K.
p. č. 1339/88 orná půda o výměře 1478 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 421 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov
u Vyškova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/17/19R bylo schváleno

Usnesení 06/18/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města
Rousínova do vlastnictví p. M. K. a z vlastnictví p. M. K. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemky Města Rousínova
p. č. 1298/59 orná půda o výměře 1759 m²
p. č. 1298/60 orná půda o výměře 1906 m², zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú.
Rousínov u Vyškova.
Pozemky p. M. K.
p. č. 1899 orná půda o výměře 1265 m²
p. č. 2332/102 orná půda o výměře 2000 m², zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 1517 pro obec Rousínov, k. ú.
Rousínov u Vyškova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/18/19R bylo schváleno

Usnesení 06/19/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města
Rousínova do vlastnictví p. Z. P. a p. D. S. a z vlastnictví p. Z. P. a p. D. S. do vlastnictví Města
Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
p. č. 1298/209 orná půda o výměře 996 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú.
Rousínov u Vyškova.
Pozemek p. Z. P. a p. D. S.
p. č. 1071 orná půda o výměře 925 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 69 pro obec Rousínov, k. ú. Kroužek.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/19/19R bylo schváleno

Usnesení 06/20/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení id. 1/8 podílu na hmotných nemovitých
věcech – pozemcích do vlastnictví města, a to:
pozemku p. č. 110/25 orná půda o výměře 193 m²
pozemku p. č. 111/37 vodní plocha o výměře 210 m2
pozemku p. č. 580/298 orná půda o výměře 3410 m2
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v k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník Farmaření s.r.o., IČ 06541658, se sídlem Kolaříkova 1501/10,
Řečkovice, 621 00 Brno.
Kupní cena za podíl na pozemcích p. č. 110/25 a p. č. 111/37 je 20 Kč/m2, tj. celkem 1.007,50 Kč.
Kupní cena za podíl na pozemku p. č. 580/298 je 50 Kč/m2, tj. celkem 21.312,50 Kč.
Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/20/19R bylo schváleno

Usnesení 06/21/19R:
RM vzala na vědomí informaci o zpracování “Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2018“, který
byl připravován pro audit hospodaření:
Příjmy: upravený rozpočet 119 325 600 Kč, skutečnost 123 103 385,32Kč, tj. 103,17 %.
Výdaje: upravený rozpočet 142 208 800 Kč skutečnost byla 142 208 800,00 Kč, tj. 93,37 %. Běžné
výdaje na upravený rozpočet 76 271 400 Kč byla skutečnost 72 420 875,20 Kč, tj. 94,95 %.
Kapitálové výdaje na upravený rozpočet 65 937 400 Kč skutečnost byla 60 356 252,96 Kč, tj.
91,54 %. Proti rozpočtu byly výdaje nižší o částku 9.431.671,84 Kč.
Podrobnější členění příjmů a výdajů roku 2018 včetně srovnání s výsledky roku 2017 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 2018“.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/21/19R bylo schváleno

Usnesení 06/22/19R:
RM doporučuje ZM schválení výsledků přezkumu hospodaření uvedené ve „Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2018“, dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) a uzavírá
hospodaření Města Rousínova za rok 2018 vyjádřením: bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/22/19R bylo schváleno

Usnesení 06/23/19R:
RM doporučuje ZM schválit, že účetní závěrka Města Rousínova sestavená k rozvahovému dni
31.12.2018, představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/23/19R bylo schváleno

Usnesení 06/24/19R:
RM přiděluje zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Služební vozidlo pro Městskou policii
Rousínov“ firmě AUTO POKORNÝ s.r.o., Okružní 872/25a, 638 00 Brno – Lesná IČ 25512579
za nabídkovou cenu 356.700 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/24/19R bylo schváleno

Usnesení 06/25/19R:
I. RM schvaluje kupní smlouvu na dodávku s názvem „Služební vozidlo pro Městskou policii
Rousínov“ s firmou AUTO POKORNÝ s.r.o., Okružní 872/25a, 638 00 Brno – Lesná IČ 25512579
za nabídkovou cenu 356.700 Kč včetně DPH.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít kupní smlouvu dle bodu I tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/25/19R bylo schváleno
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Usnesení 06/26/19R:
RM souhlasí s připojením se společnosti RESPONO, a.s. k nákupu
na Českomoravské komoditní burze v Kladně přes společnost FIN-servis, a.s.

elektrické

energie

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/26/19R bylo schváleno

Usnesení 06/27/19R:
RM souhlasí s odpisem pohledávky Základní školy Rousínov, okres Vyškov za společností FAKO, spol.
s r.o. ve výši 22 534,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/27/19R bylo schváleno

Ing. Jiří Lukášek v.r.
starosta města Rousínova
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