Zápis
z 26. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 14. února 2018 v malém sále Záložny v Rousínově
Přítomno: 9 zastupitelů - František Brtník, Ing. Vladimír Coufal, Ing. Zdeněk Chromý,
Ing. Jiří Lukášek, Jiří Matoušek, Jakub Němec, Jiří Petřík, Zdeněk Šedý, Mgr. Terezie
Zatloukalová.
Omluven: Darek Kuklínek, Stanislav Píšek, Ing. Pavel Švejnoha, Ing. Marie Straková, Ph.D.,
MVDr. Václav Malý, Mgr. Jiří Kyjovský.
K zápisu je přiložena prezenční listina.
26. zasedání zastupitelstva města Rousínova ve volebním období 2014 – 2018 zahájil starosta
Ing. Jiří Lukášek v 17 hodin. Přivítal zastupitele města, pracovníky Městského úřadu i přítomné
občany. Předsedající oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů ZM.
Zapisovatelkou jmenoval pí. Petru Hrachovinovou.
Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Vladimíra Coufala a pana Zdeňka
Šedého.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

Předsedající konstatoval, že zápis z posledního jednání ZM byl řádně ověřen a podepsán,
ale byla proti němu podána námitka ze strany zastupitele Ing. Vladimír Coufala.
Řešení námitek k zápisu řeší jednací řád. V § 15 Organizačně technické záležitosti zasedání
zastupitelstva města, bod 3) O námitkách člena zastupitelstva města proti zápisu rozhodne
nejbližší zasedání zastupitelstva města.
Námitka p. Coufala:
Zveřejněný zápis dle mého názoru není v pořádku. Já jsem se sice z minulého jednání omluvil,
nicméně zápis jsem si pročetl pozorně. Podle schváleného programu skončilo 25. zasedání ZM
bodem: f) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva a ostatním občanům – předsedům a
členům komisí RM a výborů ZM.
Vzhledem k tomu, že bod "diskuze" nebyl do programu jednání ZM zařazen, pak vše co je
v zápise po usnesení 25/27/17Z vzhledem k tomu, že to nesouvisí s diskuzí o tomto bodu f)
tam nemá být.
Podotýkám, že v našem schváleném jednacím řádu ZM - §15/odst 3 - je řečeno, že v zápise
z jednání ZM se mimo jiné uvádí: - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelstva
města měly stát součástí zápisu. V tomto případě ale rozhodnutí zastupitelstva chybí. Žádám
tedy, aby byl zápis uveden do souladu s jednacím řádem.

Coufal

Tlčik
Lukášek

pro vysvětlení, nemám nic proti zápisu, jen mi jde o to, abychom nedělali nesmysly,
odhlasovali jsme, že nebude v zápisu diskuze a budou jen probírané body. Nemá
tam být to, co se netýká projednávaných bodů. Buď vrátíme zpět to, co bylo dříve,
že se může hovořit o čemkoli a pak to tam být může, jinak to tam nemá co dělat.
diskuze je ke každému bodu a pokud si na začátku odsouhlasíte bod programu
různé (myšleno diskuze – oprava TAJ), tak tam může být cokoliv, jinak se oficiálně
zastupitelstvo ukončí a pak je diskuze.
v různém jsou dané body, které projednávat máme, ale před schválením programu
by měl zastupitel další bod navrhnout a to jsem já minule neudělal.
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Usnesení 26/01/18Z: ZM schvaluje zápis z 25. zasedání zastupitelstva města Rousínova
konaného dne 6. prosince 2017 bez záznamu diskuze po schváleném usnesení 25/27/17Z.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

Program:
1. Zahájení
a) Informace městské policie
b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
c) Zpráva předsedy finančního výboru
d) Zpráva předsedy kontrolního výboru
2. Majetkoprávní záležitosti
a) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – stavba na pozemku p.č. 345/75 k.ú. Vítovice
b) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – stavba na pozemku p.č. 596/71, p.č. 596/72,
p.č. 596/73 – k.ú. Královopolské Vážany
c) Prodej pozemku p.č. 2081/2 k.ú. Rousínov u Vyškova
d) Kupní smlouva – převod stavby prodloužení vodovodního řadu
e) Odkoupení pozemku p.č. 652/2 k.ú. Královopolské Vážany
f) Odkoupení částí pozemků p.č. 1891/1 a p.č. 1891/4 k.ú. Čechyně
g) Prodej částí pozemků p.č. 26/1 a p.č. 31 k.ú. Vítovice
h) Odkoupení pozemku p.č. 27/5 k.ú. Vítovice do vlastnictví města
i) Prodej částí pozemků p.č. 26/1 a p.č. 31 k.ú. Vítovice
j) Odkoupení pozemku p.č. 27/6 k.ú. Vítovice do vlastnictví města
k) Prodej části pozemku p.č. 31 k.ú. Vítovice
l) Odkoupení pozemku p.č. 27/4 k.ú. Vítovice do vlastnictví města
m) Pozemky v exekuci k.ú. Čechyně
n) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – stavba na části pozemků p.č. 2168, p.č. 2169,
p.č. 2347/1, p.č. 2348/1 k.ú. Rousínov u Vyškova
3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 8/2017
b) Rozpočtové opatření č. 1/2018
4. Různé
a) Změna OZV č. 1/2017 o nočním klidu – změna termínu akce Rousfest
b) Přísedící Okresního soudu ve Vyškově pro volební období 2018 – 2021
c) Radar na ulici Tománkova – informace
Hlasování o programu.

Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

1. Zahájení
a) Informace městské policie

Kučera

Městská policie se zabývala základními povinnostmi strážníků, novinkou je, že bylo
vypsáno výběrové řízení na nového strážníka a zatím se nikdo nepřihlásil, což moc
dobré není. Spolupráce se státní policií se rozvíjí dobře. V Rousínově je za poslední
dva měsíce zjištěno 7 trestných činů, které řeší policie ČR. Budujeme nový systém
služeb, abychom byli vždy občanům k dosažení, budeme mít i službu z domu,
abychom do hodiny k občanům přijeli, když bude potřeba.
Lukášek
chtěl bych, aby nám občas policie u ZŠ v Rousínově měřila rychlost.
Matoušek místo vozovek začínají být parkoviště, nevím, jak hovoří silniční zákon, ale všude
na krajnicích vozovek je plno aut.
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Kučera

Lukášek
Petřík
Lukášek

je to problém města. Je to lehké sankcionovat, ale lidé nemají ty auta kam dát,
nejsou místa, aut je čím dál víc. Když je to někde nebezpečné, tak tam se snažíme,
aby nestáli, ale jinak je v Rousínově plno míst, kde by stát neměli, ale necháváme
je tam. Děti převádíme u školy, ale i tak někteří řidiči jsou hodně neukáznění.
když budeme dodržovat striktně 3 metrový pruh, tak budou občané nadávat. Je to
problém v celém městě, policie upozorňuje.
město není povinné zajišťovat parkovací místa, to si mají lidé zajišťovat sami.
nový stavební zákon o tom mluví a teď to tak být musí, ale starší výstavba nemá
kde parkovat. Auta se hromadí, nemáme místa na budování parkovišť.

b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
Diskuze k zápisům z 23. až 25. RM v roce 2017 a k zápisům z 1. a 2. RM v roce 2018.

Coufal

Lukášek

1.RM VŽP změna užívání stavby na byty Romaflow, dříve nesouhlasila RM a dnes
souhlasila proč?
s místostarostou jsme měli schůzku s panem G. a šli jsme se na Dřevodílo podívat,
jestli jsou tam opravdu byty, jsou standartní až nadstandartní. Nechtěli jsme, aby
to bylo pro sociálně slabé, proto jsme to minule neodsouhlasili a napřed chtěli
vědět, co tam staví.

c) Zpráva předsedy finančního výboru
FV zasedal 5. 2. 2018, úkolem bylo projednat rozpočtové opatření 8/2017 a 1/2018. Obě
rozpočtová opatření projednal a přijal bez připomínek a doporučuje ZM schválit.
Usnesení 26/02/18Z: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne
5. 2. 2018.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

d) Zpráva předsedy kontrolního výboru
KV zasedal 8. 1. 2018, hlavními úkoly byly kontrola plnění usnesení RM a ZM a návrh na
vyřazení pohledávek a z majetku Města Rousínova. KV nedoporučuje vyřazení projektu –
Odkanalizování m.č. Vítovice z majetku města Rousínova a doporučuje zástupci města jednat
se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. o majetkovém vypořádání investorství akce
„Odkanalizování m.č. Vítovice“ a převzetí vzniklých nákladů souvisejících s touto akci.
Usnesení 26/03/18Z: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 8. 1. 2018.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

2. Majetkoprávní záležitosti
a) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – stavba na pozemku p.č. 345/75 k.ú. Vítovice
Odbor HS předkládá RM návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – „Přeložka veřejného
vodovodu a veřejné splaškové kanalizace p.č. 345/71, 345/70, 345/69, 345/68, 345/67,
345/66, 345/75, 345/35, 345/36, 104/1, 335/82 k.ú. Vítovice“.
Předmětem smlouvy je:
Stavební objekt SOl 01 Prodloužení veřejné splaškové kanalizace
PP SN10 dl. 58,0 m s napojením na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci „VA“ PVC DN 300.
Prodloužení veřejné splaškové kanalizace bude mít délku 58,0 m v dohodnuté kupní ceně
100,-Kč, slovy: jednosto korun českých.
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Stavební objekt SOl 02 Prodloužení veřejného vodovodu
DN 80, napojení na stávající vodovod „1“ PE DN 80 dl. 24,0 m. Napojení je navrženo pomocí
vsazené odbočky. Prodloužení veřejného vodovodu bude mít délku 24,0 m v dohodnuté kupní

ceně 100,-Kč, slovy: jednosto korun českých.

Stavební objekt SOl 03 Přeložka veřejného vodovodu
„D“ PE DN 100 – HDPE d110 v délce dl. 34,0 m. Propojení se stávajícím vodovodem bude
pomocí typových tvarovek HAWLE. Přeložka bude mít délku 34,0 m, v dohodnuté kupní ceně
100,- Kč, slovy: jednosto korun českých.
Kupní cena celkem za všechny objekty ve výši 300,- Kč, slovy: třista korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou kanalizační ani vodovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2018
Ukončení stavby – 2019
Stavebník: J. S.
Nar.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019.
Usnesení 24/15/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní – „Přeložka veřejného vodovodu a veřejné
splaškové kanalizace p.č. 345/71, 345/70, 345/69, 345/68, 345/67, 345/66, 345/75, 345/35, 345/36, 104/1, 335/82
k.ú. Vítovice“.
Předmětem smlouvy je:
Stavební objekt SOl 01 Prodloužení veřejné splaškové kanalizace
PP SN10 dl. 58,0 m s napojení na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci „VA“ PVC DN 300.
Prodloužení veřejné splaškové kanalizace bude mít délku 58,0 m
v dohodnuté kupní ceně 100,-Kč, slovy: jednosto korun českých.
Stavební objekt SOl 02 Prodloužení veřejného vodovodu
DN 80, napojení na stávající vodovod „1“ PE DN 80 dl. 24,0 m. Napojení je navrženo pomocí vsazené odbočky.
Prodloužení veřejného vodovodu bude mít délku 24,0 m
v dohodnuté kupní ceně 100,-Kč, slovy: jednosto korun českých.
Stavební objekt SOl 03 Přeložka veřejného vodovodu
„D“ PE DN 100 – HDPE d110 v délce dl. 34,0 m. Propojení se stávajícím vodovodem bude pomocí typových
tvarovek HAWLE. Přeložka bude mít délku 34,0 m, v dohodnuté kupní ceně 100,- Kč, slovy: jednosto korun
českých.
Kupní cena celkem za všechny objekty ve výši 300,- Kč, slovy: třista korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou vodovodní ani plynovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2018
Ukončení stavby – 2019
Stavebník: J. S.
Nar.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 26/04/18Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní – „Přeložka veřejného vodovodu a veřejné
splaškové kanalizace p.č. 345/71, 345/70, 345/69, 345/68, 345/67, 345/66, 345/75, 345/35,
345/36, 104/1, 335/82 k.ú. Vítovice“.
Předmětem smlouvy je:
Stavební objekt SOl 01 Prodloužení veřejné splaškové kanalizace
PP SN10 dl. 58,0 m s napojení na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci „VA“ PVC DN 300.
Prodloužení veřejné splaškové kanalizace bude mít délku 58,0 m v dohodnuté kupní ceně
100,-Kč, slovy: jednosto korun českých.
Stavební objekt SOl 02 Prodloužení veřejného vodovodu
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DN 80, napojení na stávající vodovod „1“ PE DN 80 dl. 24,0 m. Napojení je navrženo pomocí
vsazené odbočky. Prodloužení veřejného vodovodu bude mít délku 24,0 m v dohodnuté kupní
ceně 100,-Kč, slovy: jednosto korun českých.
Stavební objekt SOl 03 Přeložka veřejného vodovodu
„D“ PE DN 100 – HDPE d110 v délce dl. 34,0 m. Propojení se stávajícím vodovodem bude
pomocí typových tvarovek HAWLE. Přeložka bude mít délku 34,0 m v dohodnuté kupní ceně
100,- Kč, slovy: jednosto korun českých.
Kupní cena celkem za všechny objekty ve výši 300,- Kč, slovy: třista korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou vodovodní ani plynovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2018
Ukončení stavby – 2019
Stavebník: J. S.
Nar.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

b) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – stavba na pozemku p.č. 596/71, p.č. 596/72, p.č.
596/73 – k.ú. Královopolské Vážany
Odbor HS předkládá RM návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – „Prodloužení veřejného
vodovodu“
Předmětem smlouvy je:
Stavební objekt Prodloužení veřejného vodovodu, který bude realizován na pozemku
p.č. 596/71, pozemku p.č. 596/72 a pozemku p.č. 596/73 – k.ú. Královopolské Vážany.
Vodovodní řad – PE100 RC-SDR17-DN110, napojení na stávající vodovodní řad HDPE DN 100
nacházející se mj. na pozemku p.č. 596/71, výkopem. Prodloužení vodovodu bude mít délku
cca 30 m v dohodnuté kupní ceně 100,- Kč, slovy: jednosto korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou vodovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2018.
Ukončení stavby – 2019.
Stavebník: M. O., A. O.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019.
Usnesení 24/19/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní – „Prodloužení veřejného vodovodu“.
Předmětem smlouvy je:
Stavební objekt Prodloužení veřejného vodovodu, který bude realizován na pozemku p.č. 596/71, p.č. 596/72, p.č.
596/73 – k.ú. Královopolské Vážany
Vodovodní řad – PE100 RC-SDR17-DN110, napojení na stávající vodovodní řad HDPE DN 100 nacházející se mj. na
pozemku p.č. 596/71, výkopem. Prodloužení vodovodu bude mít délku cca 30 m v dohodnuté kupní ceně 100,-Kč,
slovy: jednosto korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou vodovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2018.
Ukončení stavby – 2019.
Stavebník: M. O., A. O.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 26/05/18Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní „Prodloužení veřejného vodovodu“.
Předmětem smlouvy je:
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Stavební objekt Prodloužení veřejného vodovodu, který bude realizován na pozemku
p.č. 596/71, p.č. 596/72, p.č. 596/73 – k.ú. Královopolské Vážany.
Vodovodní řad – PE100 RC-SDR17-DN110, napojení na stávající vodovodní řad HDPE DN 100
nacházející se mj. na pozemku p.č. 596/71, výkopem. Prodloužení vodovodu bude mít délku
cca 30 m v dohodnuté kupní ceně 100,- Kč, slovy: jednosto korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou vodovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2018.
Ukončení stavby – 2019.
Stavebník: M. O., A. O.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

c) Prodej pozemku p.č. 2081/2 k.ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá RM žádost p. L. M. o odkoupení pozemku p.č. 2081/2, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 162 m², k.ú. Rousínov u Vyškova, z vlastnictví Města Rousínova. Shora
uvedený pozemek sousedí s nemovitostí p. L. M., který v současné době užívá pozemek jako
zahradu a oddychový koutek.
Usnesení 24/12/17R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci, a to pozemku p.č.
2081/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m², k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsané v katastru nemovitostí
katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k.ú.
Rousínov u Vyškova, z vlastnictví Města Rousínova.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Coufal

držíme se snad toho, že v intravilánu pozemky neprodáváme a mám obavu,
abychom si tím neudělali nějaký precedent. Tento pozemek by se nám mohl do
budoucna hodit a popřemýšlel bych nad tím.
Lukášek
je to na zvážení, prodáváme i v intravilánu, když jsou nějaké kousky. Je to podle
toho, jak se na to díváme.
Matoušek dobře to tam znám, byla tam kovárna, pan M. tam má kanalizaci a tam se nic moc
stavět nedá. Koupil to a myslel si, že to patří k domu, tak to chce narovnat.
Usnesení 26/06/18Z: ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci, a to pozemku
p.č. 2081/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m², k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsané
v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k.ú. Rousínov u Vyškova, z vlastnictví Města
Rousínova.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

d) Kupní smlouva – převod stavby prodloužení vodovodního řadu
Odbor HS předkládá ZM návrh kupní smlouvy – převod stavby „Prodloužení vodovodního řadu
a přípojka vody, Rousínov, KN 811/4“ na pozemcích p.č. 831/1 a p.č. 836/1 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 k.ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník stavby a prodávající Z. S., Š. S. Kupní cena 100,- Kč.
Smlouva budoucí kupní byla projednána a schválena na 21. zasedání ZM dne 14. 6. 2017, č.
usnesení 21/12/17Z.
Usnesení 01/02/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy – převod stavby „Prodloužení vodovodního řadu a přípojka vody,
Rousínov, KN 811/4“ na pozemcích p.č. 831/1 a p.č. 836/1 k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsaných v katastru
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nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec
Rousínov a k.ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník stavby a prodávající Z. S., Š. S. Kupující Město Rousínov. Kupní cena 100,- Kč.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 26/07/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – převod stavby „Prodloužení vodovodního řadu a přípojka
vody, Rousínov, KN 811/4“ na pozemcích p.č. 831/1 a p.č. 836/1 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 k.ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník stavby a prodávající Z. S., Š. S. Kupující Město Rousínov. Kupní cena 100,- Kč.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

e) Odkoupení pozemku p.č. 652/2 k.ú. Královopolské Vážany
Odbor HS předkládá RM žádost J. K. o odkoupení z majetku města - pozemek p.č. 652/2 lesní
pozemek o výměře 6492 m² k.ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany.
Usnesení 01/03/18R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 652/2 lesní pozemek
o výměře 6 492 m² k.ú. Královopolské Vážany, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany
– z majetku města.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Lukášek

nedávno jsme tu měli žádost o vedlejší parcelu koupě lesa, než je tato a
neodsouhlasili jsme to, chtěli tam stavět domy ve větvích, teď se obáváme, aby to
nebylo něco podobného.
Zatloukalová
ptali jste se, k čemu by to chtěli využívat? Jestli to nechtějí využívat na lesní
den, každý čtvrtek chodí do lesa.
Lukášek
proti tomu nemáme vůbec nic, tam mohou chodit veřejně, i když je les náš.
Zatloukalová
oni by si tam chtěli i něco asi potom postavit a to už asi nemůžou že?
Lukášek
na stavění v lese jsou nějaké předpisy, musí být příjezd, hygiena, záměr vůbec
nezdůvodnili, chtěli jen koupit les a s tím jsme nesouhlasili.
Usnesení 26/08/18Z: ZM zamítá vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 652/2 lesní
pozemek o výměře 6 492 m² k.ú. Královopolské Vážany, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov a k.ú. Královopolské Vážany – z majetku města.
Schváleno: pro 8 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, proti 0, zdržel se
1 - Zatloukalová

f) Odkoupení částí pozemků p.č. 1891/1 a p.č. 1891/4 k.ú. Čechyně
Odbor HS předkládá RM žádost p. A. O. o odkoupení částí pozemků z majetku města, a to:
pozemek p.č. 1891/4 ostatní plocha o výměře 16 m²,
pozemek p.č. 1891/1 ostatní plocha o výměře 111 m²,
oba k.ú. Čechyně, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Čechyně.
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Zaměřením pozemku p.č. 1/2 k.ú. Čechyně – ve vlastnictví žadatelky – bylo zjištěno, že
oplocení pozemku v terénu neodpovídá vlastnickým vztahům. Z tohoto důvodu má žadatelka
zájem uvést do souladu evidenční stav s reálným.

Coufal

úplně stejné jako bod c), tak proč jedno odsouhlasujeme, že ano a druhé ne. Je to
stejný záměr. Chápu, že ve Slavíkovicích je to parčík, tam je to neprodejné, ale
toto se mi zdá velmi podobné.
Lukášek
Čechyně je stavební pozemek, Slavíkovice je zeleň, ve Slavíkovicích je to zatíženo
kanalizací, tady ne, tady se to dá prodat jako stavební pozemek.
Občanka O.jsem majitelkou nemovitosti, zahrada je velká, jedna parcela je stavební a budeme
na ní stavět, zjistili jsme nesoulad a tak jsme chtěli, aby zahrada zůstala stejná,
ale srovnali bychom si stavební parcelu.
Němec
kolik by měla parcela, která by nám zůstala?
Lukášek
470 m2 a jsou tam ty meze. Ta nejlépe přístupná by se prodávala a zbytek nám
zůstal. Máme málo stavebních parcel takhle ucelených. Zrovna toto místo je jediné,
kde by mohl být vjezd na náš pozemek.
Usnesení 01/04/18R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje částí pozemků, a to:
pozemek p.č. 1891/4 ostatní plocha o výměře 16 m²,
pozemek p.č. 1891/1 ostatní plocha o výměře 111 m²,
oba k.ú. Čechyně, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Čechyně.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: ZM zamítá vyhlášení záměru prodeje částí pozemků, a to:
pozemek p.č. 1891/4 ostatní plocha o výměře 16 m²,
pozemek p.č. 1891/1 ostatní plocha o výměře 111 m²,
oba k.ú. Čechyně, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Čechyně.

Nechváleno: pro 6 – Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, proti 0, zdržel se 3 - Brtník,
Coufal, Zatloukalová

Coufal
Lukášek

bylo by dobré se spojit s majitelkou, a pokud již mají rozjednaný dům, tak zkusit
najít kompromis, kolik by potřebovali oni a kolik by mohlo zůstat městu, aby to
bylo na obě strany schůdné.
souhlasím, je pro mě novinkou, že se tam navrhuje dům, budeme jednat.

g) Prodej částí pozemků p.č. 26/1 a p.č. 31 k.ú. Vítovice
Odbor HS předkládá RM návrh na prodej hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 26/1,
ostatní plocha o výměře cca 66 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o výměře cca 62 m2
v k.ú. Vítovice z majetku města. Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 27/5, ostatní plocha o výměře 128 m2
v k.ú. Vítovice – vlastník E. N. do majetku města.
Usnesení 22/21/17R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 26/1, ostatní plocha
o výměře cca 66 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o výměře cca 62 m2 v k.ú. Vítovice, které jsou zapsány
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na přiložené
katastrální mapě). Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude uzavření kupní smlouvy na odkoupení
pozemku p.č. 27/5, ostatní plocha o výměře 128 m2 v k.ú. Vítovice – vlastník E. N. do majetku města.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 25/06/17Z: ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 26/1, ostatní
plocha o výměře cca 66 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o výměře cca 62 m2 v k.ú. Vítovice, které jsou
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na
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přiložené katastrální mapě). Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude uzavření kupní smlouvy na
odkoupení pozemku p.č. 27/5, ostatní plocha o výměře 128 m2 v k.ú. Vítovice – vlastník E. N. do majetku města.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Malý
Lukášek

doplnil bych to, je to narovnání vlastnických vztahů, s tím, že se to odhlasuje, bude to regulérní
komunikace.
polní cesta se vyjezdila, následně byla vyasfaltovaná, atd.

Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době od 19. 12. 2017 do 4. 1. 2018.
K záměru nebylo z řad občanů vzneseno žádných námitek. Cena obvyklá dle znalce
Ing. Kašpara 200,- Kč/m2. Současně s prodejem pozemků bude uzavřena kupní smlouva na
odkoupení pozemku p.č. 27/5 k.ú. Vítovice – vlastník P. N. do vlastnictví města.
Usnesení 02/14/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej hmotných nemovitých věcí – části pozemku p.č. 26/1,
ostatní plocha o výměře 66 m2 nově označené jako p.č. 26/3, ostatní plocha a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha
o výměře 62 m2 nově označené jako p.č. 31/2, ostatní plocha vše v k.ú. Vítovice za cenu 200,- Kč/m2, cena celkem
25 600,- Kč – kupující E. N., V. M., M. M., P. N., prodávající Město Rousínov. Kupující uhradí správní poplatek za
podání návrhu na vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 26/09/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej hmotných nemovitých věcí – části pozemku p.č. 26/1,
ostatní plocha o výměře 66 m2 nově označené jako p.č. 26/3, ostatní plocha a části pozemku
p.č. 31, ostatní plocha o výměře 62 m2 nově označené jako p.č. 31/2, ostatní plocha vše v k.ú.
Vítovice za cenu 200,- Kč/m2, cena celkem 25 600,- Kč – kupující E. N., V. M., M. M., P. N.,
prodávající Město Rousínov. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

h) Odkoupení pozemku p.č. 27/5 k.ú. Vítovice do vlastnictví města
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
p.č. 27/5, ostatní plocha o výměře 128 m² v k.ú. Vítovice – vlastník pan P. N. do vlastnictví
Města Rousínova. Kupní cena za pozemek p.č. 27/5 je 200,- Kč/m². Cena celkem je ve výši
25 600,- Kč. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Usnesení 02/15/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 27/5, ostatní
plocha o výměře 128 m² v k.ú. Vítovice – vlastník pan P. N. do vlastnictví Města Rousínova. Kupní cena za pozemek
p.č. 27/5 je 200,- Kč/m². Cena celkem je ve výši 25 600,- Kč. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na
vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 26/10/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 27/5,
ostatní plocha o výměře 128 m² v k.ú. Vítovice – vlastník pan P. N., do vlastnictví Města
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Rousínova. Kupní cena za pozemek p.č. 27/5 je 200,- Kč/m². Cena celkem je ve výši
25 600,- Kč. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

i) Prodej částí pozemků p.č. 26/1 a p.č. 31 k.ú. Vítovice
Odbor HS předkládá RM návrh na prodej hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 26/1,
ostatní plocha o výměře cca 14 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o výměře cca 48 m2
v k.ú. Vítovice z majetku města. Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude
uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 27/6, ostatní plocha o výměře 62 m2 v k.ú.
Vítovice – vlastník R. R. do majetku města.
Usnesení 22/22/17R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 26/1, ostatní plocha
o výměře cca 14 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o výměře cca 48 m2 v k.ú. Vítovice, které jsou zapsány
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na přiložené
katastrální mapě). Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude uzavření kupní smlouvy na odkoupení
pozemku p.č. 27/6, ostatní plocha o výměře 62 m2 v k.ú. Vítovice – vlastník R. R. do majetku města.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 25/07/17Z: ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotných nemovitých věcí - části pozemku p.č. 26/1, ostatní
plocha o výměře cca 14 m2 a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o výměře cca 48 m2 v k.ú. Vítovice, které jsou
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na
přiložené katastrální mapě). Podmínkou prodeje shora uvedených částí pozemků bude uzavření kupní smlouvy na
odkoupení pozemku p.č. 27/6, ostatní plocha o výměře 62 m2 v k.ú. Vítovice – vlastník R. R. do majetku města.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době od 19. 12. 2017 do 4. 1. 2018.
K záměru nebylo z řad občanů vzneseno žádných námitek. Cena obvyklá dle znalce
Ing. Kašpara 200,- Kč/m2. Současně s prodejem pozemků bude uzavřena kupní smlouva na
odkoupení pozemku p.č. 27/6 k.ú. Vítovice – vlastník R. R. do vlastnictví města.
Usnesení 02/16/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej hmotných nemovitých věcí – části pozemku p.č. 26/1,
ostatní plocha o výměře 14 m2 nově označené jako p.č. 26/4, ostatní plocha a části pozemku p.č. 31, ostatní plocha
o výměře 48 m2 nově označené jako p.č. 31/3, ostatní plocha vše v k.ú. Vítovice za cenu 200,- Kč/m2, cena celkem
12 400,- Kč – kupující R. R., L. R., prodávající Město Rousínov. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu
na vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 26/11/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej hmotných nemovitých věcí – části pozemku p.č. 26/1,
ostatní plocha o výměře 14 m2 nově označené jako p.č. 26/4, ostatní plocha a části pozemku
p.č. 31, ostatní plocha o výměře 48 m2 nově označené jako p.č. 31/3, ostatní plocha vše v k.ú.
Vítovice za cenu 200,- Kč/m2, cena celkem 12 400,- Kč – kupující R. R., L. R., prodávající Město
Rousínov. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
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II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

j) Odkoupení pozemku p.č. 27/6 k.ú. Vítovice do vlastnictví města
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
p.č. 27/6, ostatní plocha o výměře 62 m² v k.ú. Vítovice – vlastník pan R. R. do vlastnictví
Města Rousínova. Kupní cena za pozemek p.č. 27/6 je 200,- Kč/m². Cena celkem je ve výši
12 400,- Kč. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Usnesení 02/17/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 27/6, ostatní
plocha o výměře 62 m² v k.ú. Vítovice – vlastník pan R. R. do vlastnictví Města Rousínova. Kupní cena za pozemek
p.č. 27/6 je 200,- Kč/m². Cena celkem je ve výši 12 400,- Kč. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na
vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 26/12/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 27/6,
ostatní plocha o výměře 62 m² v k.ú. Vítovice – vlastník pan R. R. do vlastnictví Města
Rousínova. Kupní cena za pozemek p.č. 27/6 je 200,- Kč/m². Cena celkem je ve výši
12 400,- Kč. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

k) Prodej části pozemku p.č. 31 k.ú. Vítovice
Odbor HS předkládá RM návrh na prodej hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 31, ostatní
plocha o výměře cca 38 m2 v k.ú. Vítovice z majetku města. Podmínkou prodeje shora uvedené
části pozemku bude uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 27/4, ostatní plocha
o výměře 38 m2 v k.ú. Vítovice – vlastníci J. Š., J. Š., S. Š. do majetku města.
Usnesení 22/37/17R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 31, ostatní plocha o
výměře cca 38 m2 v k.ú. Vítovice, která je zapsána na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na přiložené katastrální mapě). Podmínkou prodeje shora uvedené části
pozemku bude uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 27/4, ostatní plocha o výměře 38 m2 v k.ú.
Vítovice – vlastníci J. Š., J. Š., S. Š. do majetku města.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 25/08/17Z: ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 31, ostatní plocha
o výměře cca 38 m2 v k.ú. Vítovice, která je zapsána na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Vyškov (vyznačeno na přiložené katastrální mapě). Podmínkou prodeje shora uvedené části
pozemku bude uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 27/4, ostatní plocha o výměře 38 m2 v k.ú.
Vítovice – vlastníci J. Š., J. Š., S. Š. do majetku města.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
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Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce v době od 19. 12. 2017 do 4. 1. 2018.
K záměru nebylo z řad občanů vzneseno žádných námitek. Cena obvyklá dle znalce
Ing. Kašpara 200,- Kč/m2. Současně s prodejem pozemku bude uzavřena kupní smlouva na
odkoupení pozemku p.č. 27/4 k.ú. Vítovice – vlastníci J. Š., J. Š., S. Š. do vlastnictví města.
Usnesení 02/18/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej hmotné nemovité věci – části pozemku p.č. 31, ostatní
plocha o výměře 38 m2 nově označené jako p.č. 31/4, ostatní plocha v k.ú. Vítovice za cenu 200,- Kč/m2, cena
celkem 7 600,- Kč – kupující J. Š., I. Š., prodávající Město Rousínov. Kupující uhradí správní poplatek za podání
návrhu na vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 26/13/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej hmotné nemovité věci – části pozemku p.č. 31,
ostatní plocha o výměře 38 m2 nově označené jako p.č. 31/4, ostatní plocha v k.ú. Vítovice za
cenu 200,- Kč/m2, cena celkem 7 600,- Kč – kupující J. Š., I. Š., prodávající Město Rousínov.
Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

l) Odkoupení pozemku p.č. 27/4 k.ú. Vítovice do vlastnictví města
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
p.č. 27/4, ostatní plocha o výměře 38 m² v k.ú. Vítovice – vlastníci J. Š., J. Š., S. Š. do vlastnictví
Města Rousínova.
Kupní cena za pozemek p.č. 27/4 je 200,- Kč/m². Cena celkem je ve výši 7 600,- Kč. Kupující
uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Usnesení 02/19/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 27/4, ostatní
plocha o výměře 38 m² v k.ú. Vítovice – vlastníci J. Š., J. Š., S. Š. do vlastnictví Města Rousínova. Kupní cena za
pozemek p.č. 27/4 je 200,- Kč/m². Cena celkem je ve výši 7 600,- Kč. Kupující uhradí správní poplatek za podání
návrhu na vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 26/14/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 27/4,
ostatní plocha o výměře 38 m² v k.ú. Vítovice – vlastníci J. Š., J. Š., S. Š. do vlastnictví Města
Rousínova. Kupní cena za pozemek p.č. 27/4 je 200,- Kč/m². Cena celkem je ve výši
7 600,- Kč. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0
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m) Pozemky v exekuci k.ú. Čechyně
Exekutorský úřad Hodonín na návrh vlastníka vydal Dražební vyhlášku o dobrovolné
elektronické dražbě na pozemky v k.ú. Čechyně ve vlastnictví Farma Duha s.r.o., Potoční 292,
25721 Poříčí nad Sázavou.
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese dražebního serveru https://www.drazby-exekutori.cz.
- začátek dražby 01.03.2018 13:00
- konec dražby 01.03.2018 14:00
- nejnižší podání 305 000,- Kč
- Jedná se o pozemky:
o parcelní číslo 2422/1, výměra 1 444 m², orná půda
o parcelní číslo 2607/1, výměra 11 887 m², orná půda
- zapsaný na LV č. 305 k.ú. Čechyně.
- Nejnižší podání se stanovuje na částku 305 000,- Kč.
- Dražební jistota se stanovuje na částku 30 000,- Kč.
- Minimální příhoz je 6 000,- Kč.
- Náklady provedení dražby ve výši 18 997,- Kč hradí vydražitel nad rámec ceny
vydražených pozemků.
Usnesení 02/22/18R: RM doporučuje ZM účast Města Rousínova na elektronické dražbě pozemků parcelní číslo
2422/1, výměra 1 444 m², orná půda a parcelní číslo 2607/1, výměra 11 887 m², orná půda ve vlastnictví osoby
povinné, zapsané na LV č. 305 pro obec Rousínov a k.ú. Čechyně dle následujících podmínek:
Nejnižší podání se stanovuje na částku 305 000,- Kč.
Dražební jistota se stanovuje na částku 30 000,- Kč.
Minimální příhoz je 6 000,- Kč.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 02/23/18R: RM pověřuje účastí na elektronické dražbě Ing. Jiřího Lukáška a p. Zdeňka Šedého
v případě, že ZM odsouhlasí účast v elektronické dražbě.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 26/15/18Z:
ZM schvaluje účast Města Rousínova na elektronické dražbě pozemků parcelní číslo 2422/1,
výměra 1 444 m², orná půda a parcelní číslo 2607/1, výměra 11 887 m², orná půda ve
vlastnictví osoby povinné, zapsané na LV č. 305 pro obec Rousínov a k.ú. Čechyně dle
následujících podmínek:
Nejnižší podání se stanovuje na částku 305 000,- Kč.
Dražební jistota se stanovuje na částku 30 000,- Kč.
Minimální příhoz je 6 000,- Kč.
Náklady provedení dražby ve výši 18 997,- Kč hradí vydražitel nad rámec ceny
vydražených pozemků.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

n) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – stavba na části pozemků p.č. 2168, p.č. 2169,
p.č. 2347/1, p.č. 2348/1 k.ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá RM návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – „Prodloužení vodovodního
a kanalizačního řadu“.
Předmětem smlouvy je:
Stavba „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu“.
Prodloužení vodovodního řadu PE 100 SDR17 d90x5,4mm (DN80). Při napojení na stávající
vodovod HDP DN80. Prodloužení bude v délce cca 105 m.
Stavba „Prodloužení splaškové kanalizace“
Splašková kanalizace bude provedena z plastového potrubí PP DN250 SN12. Prodloužení bude
v délce cca 100 m.
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Stavba bude realizována v roce 2018 - 2019.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019, v dohodnuté kupní ceně 100,- Kč,
slovy: jednosto korun českých, za jeden stavební objekt.
Kupní cena celkem za oba objekty ve výši 200,- Kč, slovy: dvěstě korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou kanalizační ani vodovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2018.
Ukončení stavby – 2019.
Stavebník: M. S.
Nar.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019.
Usnesení 02/11/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní – „Prodloužení vodovodního a kanalizačního
řadu“.
Předmětem smlouvy je:
Stavba „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu“.
Prodloužení vodovodního řadu PE 100 SDR17 d90x5,4mm (DN80). Při napojení na stávající vodovod HDP DN80.
Prodloužení bude v délce cca 105 m.
Stavba „Prodloužení splaškové kanalizace“
Splašková kanalizace bude provedena z plastového potrubí PP DN250 SN12. Prodloužení bude v délce cca 100m.
Stavba bude realizována v roce 2018 - 2019.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019, v dohodnuté kupní ceně 100,- Kč, slovy: jednosto korun
českých za jeden stavební objekt.
Kupní cena celkem za oba objekty ve výši 200,- Kč, slovy: dvěstě korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou kanalizační ani vodovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2018.
Ukončení stavby – 2019.
Stavebník: M. S.
Nar.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Petřík

nahlásil poměr k projednávané věci

Usnesení 26/16/18Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní – „Prodloužení vodovodního a kanalizačního
řadu“.
Předmětem smlouvy je:
Stavba „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu“.
Prodloužení vodovodního řadu PE 100 SDR17 d90x5,4 mm (DN80). Při napojení na stávající
vodovod HDP DN80. Prodloužení bude v délce cca 105 m.
Stavba „Prodloužení splaškové kanalizace“
Splašková kanalizace bude provedena z plastového potrubí PP DN250 SN12. Prodloužení bude
v délce cca 100 m.
Stavba bude realizována v roce 2018 - 2019.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019, v dohodnuté kupní ceně 100,- Kč,
slovy: jednosto korun českých za jeden stavební objekt.
Kupní cena celkem za oba objekty ve výši 200,- Kč, slovy: dvěstě korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou kanalizační ani vodovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2018.
Ukončení stavby – 2019.
Stavebník: M. S.
Nar.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2019.
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II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 8/2017
Odbor HS předložil RM návrh řešení změn rozpočtu města v závěru roku 2017 (po ZM 6. 12.
2017) 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 2017 od posledního ZM, do 31. 12. 2017 navrhl zmocnit RM ke schválení
rozpočtového opatření v závěru roku 2017.
Usnesení 22/35/17R: RM doporučuje ZM zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2017
pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání
skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2017 od posledního ZM do
31. 12. 2017. Následně bude rozpočtové opatření předloženo na zasedání ZM konaném do konce března roku 2018.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 25/21/17Z: ZM zmocňuje RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2017 pro případ
zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání
skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2017 od posledního ZM do
31. 12. 2017. Následně bude rozpočtové opatření předloženo na zasedání ZM konaném do konce března roku 2018.
Schváleno: pro 13 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

ZM je předloženo rozpočtové opatření č. 8/2016 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 589 200,- Kč.
Navýšení – peněžitý dar – Asekol, navýšení daní (daň z příjmu fyz. osob SVČ, daň z příjmu FO
ze závislé činnosti, DPH), navýšení příjmů z poplatku z užívání veř. prostranství, navýšení
příjmu za správní poplatky, navýšení příjmu z daně z hazardních her, navýšení příjmu dotace
na pečovatelskou službu, příjem za hlášení rozhlasem, příjmu z pronájmu pozemků, příjmu
z prodeje pozemků, příjem za sběr a svoz tříděného odpadu, příjmy z osobní asistence, příjmy
z poskytování služeb na místní správě a sankční platby přijaté (místní správa)
Snížení – Energetická opatření - ZŠ Tyršova – dotace MŽP přijde v roce 2018, poplatek ze
vstupného, dotace z ÚP dle skutečnosti, příjmy z úroků, kurzové zisky
Výdaje: Celkem snížení o 8 561 300,- Kč.
Navýšení – neinvestiční příspěvku pro MS (elektromateriál na zprovoznění přípojky v garáži U
mlýna), výdaje na Rekonstrukci odborných učeben, na Rekonstrukci balkónu Velký sál Záložny,
na nákup materiálu na sociální péči, PD na Požární zbrojnici, na obnovu drobných památek a
válečných pomníků (vlastní zdroje), kurzové výdaje, na nákup služeb – zpravodaj.
Snížení – výdajů na Park Hrubé kusy (I. etapa rozšíření a ozelenění koridoru okolo Rakovce),
Následná péče - ozelenění okolí Krouž. Mostu (přesun do roku 2018), na propagační materiály,
daňová povinnost FÚ, na výkupy pozemků (komunikace), na připojovací soupravy na
vodovodní řad v majetku města, na PD Komunikace Kr. Vážany Louky – vodovod – část B, na
PD Komunikace Kr. Vážany Louky – vodovod – část C, na opravu prostoru pro měření plynu
v ZUŠ, na služby telekomunikací v knihovně, na kulturu na opravy a udržování, na studii na
Starou poštu, na opravu drobných památek a válečných pomníků, na VO Kr. Vážany - Dílce
(pod firmou Luža), na Komunikaci Kr. Vážany Louky - VO - část B, Prodloužení VO u MŠ,
daňová povinnost FÚ (komunální služby), na sběr a svoz nebezpečného odpadu, na nákup
materiálu na odpady, Park Hrubé kusy (II etapa – povodňové tůně), na Zeleň na návsi
v Čechyni (terénní úpravy a výsadba rostlin), na Generel zeleně v extravilánu, na Park U mlýna
– komplexní řešení, na workoutové hřiště – u ISŠ – mládež, na Čechyně – hasička – startovací
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byt (nákup služeb - studie a investice do stavby), na Projekt býv. školy v Kroužku na klub,
komunitní centrum a start. byt +rekonstrukci inž. sítí, na pečovatelskou službu (OON a DHDM),
na nespecifikované rezervy, na stroje, přístroje a zařízení pro MP, na výdaje na volby do PS
ČR (nájemné, ostatní platby za provedenou práci – refundace mezd a nákup služeb), na výdaje
na volby prezidenta (OON, soc. pojistné, zdrav. pojistné, materiál, služby pošt, služby a
cestovné), na místní správu (nákup služeb, kolků a na daně a poplatky), na výdaje na
mezinárodní spolupráci (OON a služby), na Komunikaci Vítovice – náves za potokem, na
Komunikaci Kr. Vážany Louky – komunikace – část B, na Komunikaci „Komůrka“, na
Komunikaci Kr. Vážany Louky – komunikace – část C, na Opravu chodníků kolem sil. III/37931
a III/37932 – Kr. Vážany, na Parkování a chodník u sportoviště (ovál), na Pódium +zastřešení
pódia za Záložnou, Víceúčelové hřiště Tyršova, na Rekonstrukci povrchu jeviště – Velký sál
Záložny, na Rekonstrukci balkónu – Velký sál Záložny, na opravy a udržování na místní správě,
Parkoviště Rousínovec u kostela, investiční dotace tělovýchovným organizacím, investiční
návratné finanční výpomoci organizacím, dotace neziskovým organizacím na kofinancování
dotací, snížení výdajů na místní správě (ostatní nákupy jinak nespecifikované, poskytnuté
náhrady a věcné dary), snížení výdajů na Dešťovou kanalizaci v Královopolských Vážanech –
náves, na PD na Cyklostezku EDP – Slavíkovice – zbylý úsek polní cesty.
Přesuny položek – označení výdajů na Zateplení ZŠ Tyršova (dotace, vlastní uznatelné
výdaje a vlastní neuznatelné výdaje), označení ÚZ - dotace na Územní plán, doplnění ORG
u výdajů na Projekt zabezpečení škol + objednávkový systém stravování ZŠ, u výdajů na
knihovnu snížení výdajů na OON se současným navýšením výdajů na sociální pojistné, snížení
výdajů na nákup materiálu se současným navýšením výdajů na nákup služeb (knihovna),
snížená výdajů na OON a na nákup materiálu se současným navýšením výdajů na platy
zaměstnanců, DHDM (zájmová činnost v kultuře), snížení výdajů na věcné dary se současným
navýšením výdajů na nákup materiálu na obřady, snížení výdajů na věcné dary se současným
navýšením výdajů na pohoštění (sociální péče), snížení výdajů na ochranné pomůcky, na nákup
služeb a pohoštění se současným navýšením výdajů na nákup materiálu, PHM, služby
telekomunikací a náhradu mezd, snížení výdajů na DHDM a programové vybavení se
současným navýšením na knihy, nákup materiálu, opravy a udržování a na zpracování dat
(městská policie), snížení výdajů na refundace mezd, ochranné pomůcky, PHM, nákup
ostatních služeb, pohoštění, OON, sociální pojištění a zdravotní pojištění se současným
navýšením výdajů na nákup materiálu, zpracování dat a opravy a udržování (JSDH), snížení
výdajů na opravy a udržování se současným navýšením výdajů na cestovné a pohoštění včetně
mimořádných akcí (zastupitelstvo), přesuny na položkách výdajů na volby do PS ČR (zvýšení
výdajů na platy zaměstnanců, nákup materiálu a cestovné se současným navýšením výdajů na
OON, sociální a zdravotní pojištění, PHM, služby telekomunikací, nákup ostatních služeb,
pohoštění a služby pošt), snížení výdajů na věcná břemena, ochranné pomůcky, plyn, služby
telekomunikací, nájemné, náhrady mezd, nákup služeb (bez ORG) a pohoštění se současným
navýšením výdajů na prádlo, obuv, knihy, studenou vodu, služby pošt, konzultační, poradenské
a právní služby, zpracování dat a služeb souvisejících, nákup služeb s ORG a cestovné (místní
správa), přesuny na položkách u výdajů na dotaci z MPSV na Výkon sociální práce (snížení
výdajů na platy zaměstnanců, povinné sociální a zdravotní pojištění, nákup služeb, studenou
vodu, el. energii, plyn a školení a vzdělávání se současným navýšením výdajů na DHDM, nákup
služeb a zpracování dat), přesuny na položkách u výdajů hrazených z dotace MVČR na JSDH
( snížení výdajů na ochranné pomůcky a DHDM se současným navýšením výdajů na nákup
materiálu a PHM), označení výdajů na platy zaměstnanců (pečovatelská služba) dotací z JMK
na Sociální služby a dotací MPSV prostřednictvím JMK na Sociální služby, snížení výdajů na
městský mobiliář se současným navýšením výdajů na nákup služeb na komunálních službách,
označení výdajů na platy zaměstnanců dotací MPSV na pečovatelskou službu, označení výdajů
na Kanalizaci Za Záložnou dotací JMK.
Financování – snížení financování o 9 150 500,- Kč.
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Usnesení 25/04/17R: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 589 200,- Kč.
Navýšení – peněžitý dar – Asekol, navýšení daní (daň z příjmu fyz. osob SVČ, daň z příjmu FO ze závislé činnosti,
DPH), navýšení příjmů z poplatku z užívání veř. prostranství, navýšení příjmu za správní poplatky, navýšení příjmu
z daně z hazardních her, navýšení příjmu dotace na pečovatelskou službu, příjem za hlášení rozhlasem, příjmu
z pronájmu pozemků, příjmu z prodeje pozemků, příjem za sběr a svoz tříděného odpadu, příjmy z osobní asistence,
příjmy z poskytování služeb na místní správě a sankční platby přijaté (místní správa)
Snížení – Energetická opatření - ZŠ Tyršova – dotace MŽP přijde v roce 2018, poplatek ze vstupného, dotace z ÚP
dle skutečnosti, příjmy z úroků, kurzové zisky
Výdaje: Celkem snížení o 8 561 300,- Kč.
Navýšení – neinvestiční příspěvku pro MS (elektromateriál na zprovoznění přípojky v garáži U mlýna), výdaje na
Rekonstrukci odborných učeben, na Rekonstrukci balkónu Velký sál Záložny, na nákup materiálu na sociální péči,
PD na Požární zbrojnici, na obnovu drobných památek a válečných pomníků (vlastní zdroje), kurzové výdaje, na
nákup služeb – zpravodaj.
Snížení – výdajů na Park Hrubé kusy (I. etapa rozšíření a ozelenění koridoru okolo Rakovce), Následná péče ozelenění okolí Krouž. Mostu (přesun do roku 2018), na propagační materiály, daňová povinnost FÚ, na výkupy
pozemků (komunikace), na připojovací soupravy na vodovodní řad v majetku města, na PD Komunikace Kr. Vážany
Louky – vodovod – část B, na PD Komunikace Kr. Vážany Louky – vodovod – část C, na opravu prostoru pro měření
plynu v ZUŠ, na služby telekomunikací v knihovně, na kulturu na opravy a udržování, na studii na Starou poštu, na
opravu drobných památek a válečných pomníků, na VO Kr. Vážany - Dílce (pod firmou Luža), na Komunikaci Kr.
Vážany Louky - VO - část B, Prodloužení VO u MŠ, daňová povinnost FÚ (komunální služby), na sběr a svoz
nebezpečného odpadu, na nákup materiálu na odpady, Park Hrubé kusy (II etapa – povodňové tůně), na Zeleň na
návsi v Čechyni (terénní úpravy a výsadba rostlin), na Generel zeleně v extravilánu, na Park U mlýna – komplexní
řešení, na workoutové hřiště – u ISŠ – mládež, na Čechyně – hasička – startovací byt (nákup služeb - studie a
investice do stavby), na Projekt býv. školy v Kroužku na klub, komunitní centrum a start. byt +rekonstrukci inž. sítí,
na pečovatelskou službu (OON a DHDM), na nespecifikované rezervy, na stroje, přístroje a zařízení pro MP, na
výdaje na volby do PS ČR (nájemné, ostatní platby za provedenou práci – refundace mezd a nákup služeb), na
výdaje na volby prezidenta (OON, soc. pojistné, zdrav. pojistné, materiál, služby pošt, služby a cestovné), na místní
správu (nákup služeb, kolků a na daně a poplatky), na výdaje na mezinárodní spolupráci (OON a služby), na
Komunikaci Vítovice – náves za potokem, na Komunikaci Kr. Vážany Louky – komunikace – část B, na Komunikaci
„Komůrka“, na Komunikaci Kr. Vážany Louky – komunikace – část C, na Opravu chodníků kolem sil. III/37931 a
III/37932 – Kr. Vážany, na Parkování a chodník u sportoviště (ovál), na Pódium +zastřešení pódia za Záložnou,
Víceúčelové hřiště Tyršova, na Rekonstrukci povrchu jeviště – Velký sál Záložny, na Rekonstrukci balkónu – Velký
sál Záložny, na opravy a udržování na místní správě, Parkoviště Rousínovec u kostela, investiční dotace
tělovýchovným organizacím, investiční návratné finanční výpomoci organizacím, dotace neziskovým organizacím na
kofinancování dotací, snížení výdajů na místní správě (ostatní nákupy jinak nespecifikované, poskytnuté náhrady a
věcné dary), snížení výdajů na Dešťovou kanalizaci v Královopolských Vážanech – náves, na PD na Cyklostezku
EDP – Slavíkovice – zbylý úsek polní cesty.
Přesuny položek – označení výdajů na Zateplení ZŠ Tyršova (dotace, vlastní uznatelné výdaje a vlastní
neuznatelné výdaje), označení ÚZ - dotace na Územní plán, doplnění ORG u výdajů na Projekt zabezpečení škol +
objednávkový systém stravování ZŠ, u výdajů na knihovnu snížení výdajů na OON se současným navýšením výdajů
na sociální pojistné, snížení výdajů na nákup materiálu se současným navýšením výdajů na nákup služeb (knihovna),
snížená výdajů na OON a na nákup materiálu se současným navýšením výdajů na platy zaměstnanců, DHDM
(zájmová činnost v kultuře), snížení výdajů na věcné dary se současným navýšením výdajů na nákup materiálu na
obřady, snížení výdajů na věcné dary se současným navýšením výdajů na pohoštění (sociální péče), snížení výdajů
na ochranné pomůcky, na nákup služeb a pohoštění se současným navýšením výdajů na nákup materiálu, PHM,
služby telekomunikací a náhradu mezd, snížení výdajů na DHDM a programové vybavení se současným navýšením
na knihy, nákup materiálu, opravy a udržování a na zpracování dat (městská policie), snížení výdajů na refundace
mezd, ochranné pomůcky, PHM, nákup ostatních služeb, pohoštění, OON, sociální pojištění a zdravotní pojištění se
současným navýšením výdajů na nákup materiálu, zpracování dat a opravy a udržování (JSDH), snížení výdajů na
opravy a udržování se současným navýšením výdajů na cestovné a pohoštění včetně mimořádných akcí
(zastupitelstvo), přesuny na položkách výdajů na volby do PS ČR (zvýšení výdajů na platy zaměstnanců, nákup
materiálu a cestovné se současným navýšením výdajů na OON, sociální a zdravotní pojištění, PHM, služby
telekomunikací, nákup ostatních služeb, pohoštění a služby pošt), snížení výdajů na věcná břemena, ochranné
pomůcky, plyn, služby telekomunikací, nájemné, náhrady mezd, nákup služeb (bez ORG) a pohoštění se současným
navýšením výdajů na prádlo, obuv, knihy, studenou vodu, služby pošt, konzultační, poradenské a právní služby,
zpracování dat a služeb souvisejících, nákup služeb s ORG a cestovné (místní správa), přesuny na položkách u
výdajů na dotaci z MPSV na Výkon sociální práce (snížení výdajů na platy zaměstnanců, povinné sociální a zdravotní
pojištění, nákup služeb, studenou vodu, el. energii, plyn a školení a vzdělávání se současným navýšením výdajů na
DHDM, nákup služeb a zpracování dat), přesuny na položkách u výdajů hrazených z dotace MVČR na JSDH ( snížení
výdajů na ochranné pomůcky a DHDM se současným navýšením výdajů na nákup materiálu a PHM), označení
výdajů na platy zaměstnanců (pečovatelská služba) dotací z JMK na Sociální služby a dotací MPSV prostřednictvím
JMK na Sociální služby, snížení výdajů na městský mobiliář se současným navýšením výdajů na nákup služeb na
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komunálních službách, označení výdajů na platy zaměstnanců dotací MPSV na pečovatelskou službu, označení
výdajů na Kanalizaci Za Záložnou dotací JMK
Financování – snížení financování o 9 150 500,- Kč.
Schváleno: pro x, proti x, zdržel se x

Rozpočtové opatření projednal finanční výbor 5. 2. 2018.
Usnesení 26/17/18Z: ZM bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 8/2017
(viz. příloha).
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

b) Rozpočtové opatření č. 1/2018
RM je předloženo rozpočtové opatření č. 1/2018 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 2 124 000,- Kč.
Navýšení příjmu dotace na akci Energetická opatření - ZŠ Tyršova, navýšení příjmu dotace na
volby prezidenta
Výdaje: Celkem zvýšení o 1 590 300,- Kč.
Navýšení – Energetické soustava – Areál Tyršova+ přeložky, Následná péče - ozelenění okolí
Krouž. mostu, vratka dotace na volby do PSČR 2017, vratka dotace na prezidenta republiky
2017, výdaje na VO Čechyně, Rozšíření parkoviště u sportovní haly.
Přesuny položek – nejsou.
Financování – snížení financování o 533 700,- Kč.
Rozpočtové opatření bude projednáno finančním výborem dne 5. 2. 2018.
Usnesení 02/21/18R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 1/2018 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 2 124 000,- Kč
Navýšení příjmu dotace na akci Energetická opatření - ZŠ Tyršova, navýšení příjmu dotace na volby prezidenta
Výdaje: Celkem zvýšení o 1 590 300,- Kč
Navýšení – Energetické soustava – Areál Tyršova+ přeložky, Následná péče - ozelenění okolí Krouž. mostu, vratka
dotace na volby do PS ČR 2017, vratka dotace na prezidenta republiky 2017, výdaje na VO Čechyně, Rozšíření
parkoviště u sportovní haly
Přesuny položek – nejsou
Financování – snížení financování o 533 700,- Kč.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Rozpočtové opatření projednal finanční výbor 5. 2. 2018.
Změny rozpočtového opatření č. 1/2018 po jednání rady města:
Příjmy – navýšení o příjem „průtokové“ dotace z MŠMT pro MŠ, Ostatní přijaté vratky transferů.
Výdaje – navýšení o výdaje na Parkoviště u parku - Čsl. Armády (PD na demolici), dále navýšení
o výdaje na „průtokovou“ dotaci z MŠMT pro MŠ, navýšení Komunikace Tyršova po VŘ na PD.
Usnesení 26/18/18Z: ZM schvaluje rozpočtového opatření č. 1/2018 (viz. příloha), které
řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 2 419 300,- Kč.
Navýšení příjmu dotace na akci Energetická opatření - ZŠ Tyršova, navýšení příjmu dotace na
volby prezidenta, příjem „průtokové“ dotace z MŠMT pro MŠ, Ostatní přijaté vratky transferů.
Výdaje: Celkem zvýšení o 2 015 500,- Kč.
Navýšení – Energetické soustava – Areál Tyršova+ přeložky, Následná péče - ozelenění okolí
Krouž. mostu, vratka dotace na volby do PSČR 2017, vratka dotace na prezidenta republiky
2017, výdaje na VO Čechyně, Rozšíření parkoviště u sportovní haly, Parkoviště u parku - Čsl.
Armády (PD na demolici), „průtoková“ dotace z MŠMT pro MŠ, navýšení Komunikace Tyršova
po VŘ na PD.
Přesuny položek – nejsou.
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Financování – snížení financování o 403 800,- Kč.

Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

18:25 – 18:35 přestávka
4. Různé
a) Změna OZV č. 1/2017 o nočním klidu – změna termínu akce Rousfest
Spolek 4ROUS z.s., Trávníky 20, Rousínov, IČ: 0192175, jako pořadatel akce Rousfest, oznámil
změnu termínu konání akce v roce 2018 ze srpna na 16. červen 2018. V platné Obecně závazné
vyhlášce č. 1/2017 o nočním klidu je uveden termín konání v srpnu.
Odbor ŠKK navrhuje změnu OZV č1/2017 v článku 3 bod 1c) „v době konání jednorázové
jednodenní akce Rousfest v měsíci srpnu každého roku“ změnit na text: „v době konání
jednorázové jednodenní akce Rousfest v měsíci červnu nebo srpnu každého roku“.
Odbor ŠKK navrhuje vydat změnovou OZV č.1/2018 s tím, že bude oproti OZV č. 1/2017
změněn text článku 3 v bodě 1c) „v době konání jednorázové jednodenní akce Rousfest
v měsíci srpnu každého roku“ na text: „v době konání jednorázové jednodenní akce Rousfest
v měsíci červnu nebo srpnu každého roku“.
Usnesení 02/03/18R: RM doporučuje ZM schválit změnovou OZV č. 1/2018 o nočním klidu.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: ZM schvaluje změnovou OZV č. 1/2018 o nočním klidu.

Neschváleno: pro 7 – Brtník, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, proti 0, zdržel se 2 Coufal, Zatloukalová

b) Přísedící Okresního soudu ve Vyškově pro volební období 2018 – 2021
Okresní soud ve Vyškově žádá zastupitelstvo města o návrh kandidátů na přísedící Okresního
soudu pro volební období 2018 – 2021. Stávající přísedící soudu jsou p. Josef Hartl, pí Oldřiška
Pospíšilova, p. Jaroslav Knotek a p. Josef Švejnoha. K navrženým kandidátům se vyjádří
předseda soudu a poté zastupitelstvo provede volbu. Zvolení přísedících zastupitelstvo
neprodleně oznámí předsedovi soudu. Po sdělení předsedy soudu, že proti navrženým
kandidátům nemá námitek a po shromáždění potřebných podkladů zastupitelstvo schválí
navržené kandidáty (předpoklad na 27.ZM, které je plánované na 21. 3. 2018).
Usnesení 30/20/14Z: ZM zvolilo přísedící Okresního soudu ve Vyškově pro volební období 2014 – 2018 přísedící
soudu Josefa Hartla, paní Oldřišku Pospíšilovou, pana Jaroslava Knotka a pana Josefa Švejnohu.
Schváleno: pro 14 hlasů - Coufal, Hašková, Havíř, Hrabal, Chromý, Jedlička, Julínek, Lukášek, Malá,
Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 01/19/18R: RM ukládá tajemníkovi MěÚ odeslat žádost zastupitelům města o zaslání návrhu na
kandidáty společně s jejich souhlasem se schválením na přísedící Okresního soudu ve Vyškově a tento návrh
předložit ke schválení na nejbližším jednání ZM.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Ze stávajících přísedících má zájem pokračovat p. Josef Hartl a p. Jaroslav Knotek. Za Rousínov
je stanoven počet přísedících podle § 65 zák. č. 6/2002 Sb ve znění novel až 6. Požadavek na
návrhy kandidátu Vám byl odeslán e-mailem 15. 1. 2018. K dnešnímu dni jsme obdrželi jeden
návrh na zvolení přísedící Okresního soudu ve Vyškově a to paní Alenu Chromou.
Usnesení 26/19/18Z: ZM schvaluje návrhy na přísedící Okresního soudu ve Vyškově pro
volební období 2018 – 2021 pana Josefa Hartla, pana Jaroslava Knotka a paní Alenu Chromou.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0
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c) Radar na ulici Tománkova – informace
TRAFFIC ANALYSIS REPORT for Project: Tománkova 2017
Project Notes:
Location/Name: Incoming Direction
Report Generated:
01.27.2018 16:01
Speed Intervals
10 km/h
Time Intervals
60
Traffic Report
From 03.14.2017 08:00:00 through 01.03.2018 08:59:59
85th Percentile Speed
46,5 km/h
85th Percentile Vehicles
59562
Max Speed
120 km/h on 05.06.2017 13:00:00
Total Vehicles
70073
AADT - Annual average daily traffic: 237
Volumes - weekly counts
Time
5 Day
7 Day
Average Daily
295
235
AM Peak
09:00
22
17
PM Peak
02:00
29
22
Speed
Speed Limit: 35
85th Percentile Speed:
46,5
Average Speed:
34,98
Count over limit
% over limit
Avg Speeder

Mon
3474
29,9
47,5

Tues
3812
30,1
47,5

Wedn
3878
30,0
47,7

Thrus
4094
32,5
47,9

Fri
3809
29,8
47,7

Satur
1407
30,8
48,1

Sun
861
29,6
48,1

Usnesení 02/31/18R: RM bere na vědomí informace z radaru umístěném na ulici Tománkova za období od
14. 3. 2017 do 3. 1. 2018.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Coufal
Lukášek

zdá se mi to na takovou uličku hodně a asi by se s tím mělo do budoucna něco
dělat.
do ÚP auta jezdí a nevymizí, zkrátka není to ulička, na které se jezdit nebude.

Usnesení 26/20/18Z: ZM bere na vědomí informace z radaru umístěném na ulici
Tománkova za období od 14. 3. 2017 do 3. 1. 2018.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

18:50 h – ukončení zasedání ZM
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Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání zastupitelstva města
i přijatými usneseními, což potvrzuji svým podpisem.

……………………………………………
Ing. Vladimír Coufal

……………………………………………
Zdeněk Šedý

………………………………………..
Ing. Jiří Lukášek
starosta města Rousínova
Zápis byl pořízen dne: 14. 2. 2018
Zapsala: Petra Hrachovinová
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