Přijatá usnesení z 23. Rady města Rousínova
konané dne 23. listopadu 2016
Usnesení 23/01/16R: RM schvaluje předloženou směrnici č. 3/2016, kterou se stanoví pravidla o
pronajímání bytů ve vlastnictví města s účinností od 01. 12. 2016.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/02/16R: RM bere na vědomí zápis z jednání komise sociální.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/03/16R: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve
výši 87 000,- Kč Římskokatolické farnosti Královopolské Vážany, se sídlem Kr. Vážany 33, Rousínov,
IČ: 61729876 na realizaci projektu „Kostel sv. Filipa a Jakuba v Královopolských Vážanech – obnova
střechy“, která bude provedena v roce 2016.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/04/16R: RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 8 700,- Kč pro TJ
Spartak Slavíkovice, z.s., se sídlem Hlinky 1, Rousínov, IČ: 418164315 na kofinancování dotace
získané z MŠMT na projekt „Pořízení sportovních potřeb a provoz sportovního zařízení“.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/05/16R: RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu pro akci „Přípojka splaškové
kanalizace a likvidace splaškových vod pro stadion TJ Tatran Rousínov.
Stavbou budou zasaženy pozemky p.č. 104, 115, 305/3 k.ú. Rousínov u Vyškova.
Přípojka splaškové kanalizace bude provedena z trub plastových PP SN10 DN150, v celkové délce
17,2m a bude ukončena v plastové revizní šachtě S1.1 DN425. Výtlak splaškových vod SV z ĆS bude
provedena z trub plastových PE100RC 90X8,2 SDR11 v celkové délce 7,91 m a výtlak bude vedený
pode dnem stávajícího vodního toku v krytí 0,7 m. Čerpací stanice bude provedená prefabrikovaná
betonová DN1000 s ponorným čerpadlem. Vnitřní splašková kanalizace S1 bude provedena z trub
plastových PP SN8 DN200 a bude do této kanalizace napojená i kanalizace S3 DN200. Vnitřní
splašková kanalizace S2 bude provedena z trub plastových PP SN8 DN150.
Smlouva se uzavírá na dobu pěti let.
TJ Tatran se zavazuje po realizaci stavby uzavřít s vlastníkem pozemků Smlouvu o zřízení služebnosti
k dotčenému pozemku. Návrh Smlouvy předloží stavebník vlastníkovi pozemku nejpozději do 30 dní
od dokončení realizace stavby. Nedílnou přílohou Smlouvy bude geometrický plán. Po uzavření
Smlouvy o zřízení služebnosti k dotčenému pozemku podá vlastník pozemku žádost na vklad na
příslušný katastr nemovitostí.
Vlastník pozemků – Město Rousínov, stavebník – TJ TATRAN Rousínov, z.s. Tyršova 1137/23, 683 01
Rousínov.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/06/16R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku ve
vlastnictví p. P. F., a to: p.č. 596/89 orná půda o výměře 128 m² – k.ú. Královopolské Vážany do
vlastnictví města, za cenu 1,-Kč/m², celkem 128,- Kč. Kupující Město Rousínov.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/07/16R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje budovy „Hasičské
zbrojnice“ v Čechyni č.p. 82.
Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 1

Usnesení 23/08/16R: RM vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 280/1 ostatní plocha o
výměře 4 554 m² k.ú. Čechyně.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 23/09/16R: RM zamítá vyhlášení záměru pronájmu části pozemku .č. 2252 zbořeniště
o výměře 87 m² k.ú. Rousínov u Vyškova.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/10/16R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru pro směnu pozemků p.č. 596/83
z vlastnictví Města Rousínova za část pozemku p.č. 596/91 z vlastnictví p. J. S. Oba pozemky k.ú.
Královopolské Vážany
Směněný pozemek p. S. bude sloužit pro vybudování stoky pro odvod dešťových vod podél hranice
s pozemkem p.č. 596/86 k.ú. Královopolské Vážany
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/11/16R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní – převod
stavby „Prodloužení vodovodního řadu a přípojka vody, Rousínov, KN 811/4“ na pozemku p.č. 831/1
a p.č. 836/1 k.ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník stavby a budoucí prodávající Z. S. Budoucí kupující Město Rousínov. Kupní cena 100,- Kč.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/12/16R: RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 15/2016 ke zřizovací listině
Městských služeb Rousínov, příspěvkové organizace, kterým dochází ke změnám:
Čl. III. se doplňuje o odst. 4, který zní takto:
4. V této zřizovací listině se slova pronájem a propachtování (dále označují jako „pronájem“)
a slova výpůjčka a výprosa (dále označuji jako „výpůjčka“).
V Čl. V odst. 1 se stávající text:
„MS byly předány ke dni 28. 2. 2016 k hospodaření budovy: Budova bývalé školy v Čechyni
č.p. 129 v pořizovací hodnotě včetně TZ 3 026 266,90 Kč“ nahrazuje novým textem, který zní
takto: „MS byly předány ke dni 28. 2. 2016 k hospodaření budovy: Budova bývalé školy v Čechyni
č.p. 129 v pořizovací hodnotě bez TZ 674 263,90 Kč“
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/13/16R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru pro směnu části pozemku p.č. 15/11
z vlastnictví Města Rousínov za část pozemku p.č. 1646/1 z vlastnictví p. P. N. Oba pozemky k.ú.
Rousínov u Vyškova.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/14/16R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č.
620/8 orná půda o výměře 3 m², 621/2 orná půda o výměře 13 m² – k.ú. Královopolské Vážany –
vlastník Římskokatolická farnost Královopolské Vážany – cena 1,- Kč/m², celkem 16,- Kč. Kupující
Město Rousínov.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/15/16R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č.
622/2 orná půda o výměře 6 m² k.ú. Královopolské Vážany – vlastník p. P. V. k id. ½ vzhledem
k celku a p. H. P. k id. ½ vzhledem k celku – cena 1,- Kč/m², celkem 6,- Kč. Kupující Město Rousínov.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/16/16R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 7/2016, viz příloha,
které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 10 149 600,- Kč
Navýšení – daň z příjmu FO ze závislé činnosti, daň z příjmu FO z kapitálových výnosů, daň z příjmu
právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, ostatní příjmy (věcná břemena), příjmy
z pronájmu pozemků, příjmy z prodeje pozemků, příjmy – sběr a svoz odpadů (tříděný), správní
poplatky, dotace SFŽP – ošetření stromů – alej Jitona, Lipová, dotace MZe – Odbahnění rybníka ve
Vítovicích
Snížení – daň z příjmu FO SVČ, dotace JmK – Územní plán Rousínova
Výdaje: Celkem snížení o 29 967 600,- Kč
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Navýšení – příjmy z provozu AT, sběr a svoz BRKO, víceúčelový sportovní areál (atlet. ovál+ umělá
tráva) – služby, přestavba dílen na třídy – ZŠ Tyršova- služby, budova Tyršova – vybavení (služby),
rozšíření kapacity školní kuchyně a zázemí ZŠ Habrovanská – VŘ, kanalizace Za Záložnou 250m –
splašk. – VŘ, areálová kanalizace Tyršova (splašk. +dešť.) – I. etapa – VŘ, kanalizace Za Záložnou
250m – dešť. – VŘ, úprava studie MěÚ Rousínov, JSDH (navýšení výdajů na OON, povinné pojištění
sociální, nákup ostatních služeb, opravy a udržování), kultura (plat, OON, povinné pojištění sociální,
povinné pojištění zdravotní, programové vybavení, Kuchyňka a barový pult v přísálí Záložny, kultura
(občerstvení, autorské honoráře) výroba kalendáře, navýšení výdaje na nákup radaru
Snížení – příjmy z provozu AT, víceúčelový sportovní areál (atlet. ovál+ umělá tráva) - investice,
zateplení ZŠ Tyršova, dešťová kanalizace v Královopolských Vážanech – náves, kanalizace Za
Záložnou 250m – splašková, areálová kanalizace Tyršova (splašková + dešťová)-I. etapa, kanalizace
Za Záložnou 250m – dešťová, kanalizace Za Záložnou 250m – splašk., ošetření stromů – alej Jitona,
Lipová – dle VŘ, Odbahnění rybníka ve Vítovicích – dle VŘ, místní správa – platy zaměstnanců,
programové vybavení – služby (MP), opravy a udržování (kulturní památky), nákup služeb – kultura,
Přesuny položek – změna položky u výdajů na Hasičskou zbrojnici, ošetření stromů – alej Jitona a
Lipová - označení části výdajů dotací SFŽP, Odbahnění rybníka ve Vítovicích (označení části výdajů
dotací MZe a neinvestičními výdaji),JSDH – snížení výdajů na PHM a DHM se současným navýšením
výdajů na nákup materiálu, snížení výdaje na zateplení ZŠ Tyršova se současným navýšením výdaje
na rekonstrukci odborných učeben na ZŠ
Financování – snížení financování o 40 117 200,- Kč.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/17/16R: RM vzala na vědomí výsledky hospodaření města za III. čtvrtletí 2016.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/18/16R: RM vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací ZŠ,
MŠ, ZUŠ a MS za III. čtvrtletí 2016. Podrobné výsledky – jsou dle jednotlivých p.o. založeny na
odboru HS.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/19/16R: RM doporučuje ZM schválit požadovanou výši příspěvků na rok 2017: - pro
MS: 13 500 000,- Kč – neinvestiční příspěvek, 3 800 000,- Kč - investiční příspěvek
- pro ZUŠ Rousínov: 600 000,- Kč – neinvestiční příspěvek
- pro MŠ Rousínov: 1 700 000,- Kč – neinvestiční příspěvek
- pro ZŠ Rousínov: 3 391 500,- Kč – neinvestiční příspěvek
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/20/16R: RM doporučuje ZM schválit objem mzdových prostředků pro pracovníky
MěÚ Rousínov pro rok 2017 v absolutní výši 11 030 tis. Kč bez odvodů.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/21/16R: RM schvaluje zvýšení počtu Městské policie Rousínov o 1 strážníka MP od
II. Q 2017 a prodloužení pracovního poměru 1 asistenta strážníka MP na I. a II. Q 2017. RM schvaluje
počet zaměstnanců MěÚ Rousínov od 1. 1. 2017 na 33 zaměstnanců (33 pracovních úvazků).
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/22/16R: RM doporučuje ZM schválit objem uzavíraných dohod o provedení práce a
o pracovní činnosti na rok 2017 ve výši 1 192 tis. Kč bez odvodů.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/23/16R: RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2017:
Příjmy: 118 318 200,- Kč v členění dle § a položek – viz příloha č I
Výdaje: 118 318 200,- Kč ve členění dle oddílů a pododdílů (závazné ukazatele) – viz příloha č II.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 23/24/16R: RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019.
Výhled:
2018 příjmy 64 150 mil., výdaje 64 150 mil.
2019 příjmy 64 450 mil., výdaje 64 450 mil.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/25/16R: RM doporučuje ZM zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření
v závěru roku 2016 pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje,
dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a
paragrafech rozpočtu 2016 od posledního ZM do 31. 12. 2016. Následně bude rozpočtové opatření
předloženo na zasedání ZM konaném do konce března roku 2017.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/26/16R: RM schvaluje Směrnici č. 5/2016 Města Rousínova, která stanovuje postup
pro provedení inventarizace majetku a závazků.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/27/16R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Přístavba expedičního
přístřešku lakovny na poz. parc. č. 275/1, k.ú. Rousínov u Vyškova“, stavebníka O.O.T.B. Solutions
a.s., Přátelství 1518/4, 102 00 Praha – Hostivař, dle PD zpracované Ing. Rostislavem Bílkem, Čsl.
armády 18, 683 01 Rousínov. Přístavba je navržena ke stávajícímu výrobnímu objektu pro skladování
kovových předmětů na paletách. Stavbou se dosavadní provoz nezmění, dojde pouze k zastřešení
stávajících nekrytých skladovacích ploch z důvodu zajištění ochrany vstupů/výstupů lakovny a
pracovníků před nepříznivými vlivy povětrnosti.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/28/16R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavební akce: „Přípojka
splaškové kanalizace a likvidace splaškových vod pro stadion TJ Tatran Rousínov“ v k.ú. Rousínov u
Vyškova, pro investora TJ TATRAN Rousínov, z.s., Tyršova 1137/23, 683 01 Rousínov. RM souhlasí
s umístěním kanalizační přípojky dl. 17,2 m v pozemcích p.č. 115 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.č. 305/3 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 104 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú. Rousínov u Vyškova, v ul. U stadionu, které jsou ve vlastnictví města Rousínova za podmínky,
že po dokončení prací budou povrchy dotčených pozemků v majetku města uvedeny do původního
stavu. Zásyp, především chodníku a místní komunikace, bude proveden řádně po vrstvách hutněným
nesedavým materiálem. Stavebník je povinen uvést povrch asfaltové komunikace a chodníku v ul. U
stadionu do původního stavu a provádět zapravování po dobu 36 měsíců.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/29/16R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním akce: změna užívání stavby:
„Provozovna sklenářství“, investora FLOTIS spol. s r.o., Charbulova 76, 618 00 Brno, na pozemku
p.č. 1647/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Rousínov u Vyškova, v ul. Zahradní 1, 683 01
Rousínov, na základě žádosti Ing. Miroslava Řičánka, Radslavice 32, 683 21 Pustiměř.
Jedná se o změnu užívání původní skladové haly a garáže na provozovnu sklenářství. Provozovna je
přístupná z manipulačních ploch areálu napojených stávajícím sjezdem na místní komunikaci. Pro
změnu užívání nebudou prováděny stavební úpravy. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací, provozovna je v ploše SO – smíšená ostatní.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/30/16R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Demolice RD, ul.
Trnečkova 525, Rousínov, parc. č. 1003, 1204, 1205, k.ú. Rousínov“, podle PD vypracované
Ing. Romanou Řičánkovou, pro investora T. P., na základě žádosti Ing. Miroslava Řičánka, Radslavice
32, 683 21 Pustiměř. Jedná se o odstranění rodinného domu nacházejícího se v zastavěném území.
Přípojky budou zachovány k použití pro budoucí rodinný dům. Město Rousínov je vlastníkem
sousedního pozemku p.č. 1194 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Rousínov u Vyškova.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 23/31/16R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Královopolské Vážany,
připojení NN Crha“ pro stavebníka společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gestnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, pro připojení odběratele na pozemku p.č. 57 – ostatní plocha, jiná plocha, k.ú.
Královopolské Vážany. Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 63 a 11/1 – oba ostatní plocha, ostatní
komunikace, k.ú. Královopolské Vážany, které jsou v majetku města Rousínova. Stavba bude
provedena protlakem pod místní komunikací. Dotčené pozemky ve vlastnictví města Rousínova
budou po realizace stavby uvedeny do původního stavu. Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/32/16R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: ROUSÍNOV –
„Chodníky a parkoviště u hřiště“ pro investora: Město Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, 683 01
Rousínov, dle projektové dokumentace vypracované společností Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223,
695 01 Hodonín. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající přístupové komunikace
k tenisovým kurtům a hřišti, rozšíření o plochy parkování a chodníky z ulice U stadionu. Navrhovaný
chodník propojí lokalitu u hřiště s mateřskou školou.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/33/16R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Prodloužení vodovodu
a přípojka vody, Rousínov KN 811/4“, pro investora Z. S., dle projektové dokumentace vypracované
společností TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov. Vodovodní potrubí v délce cca 53,15m
bude uloženo do pozemků p.č. 831/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 836/1 – ostatní
plocha, jiná plocha, k.ú. Rousínov u Vyškova, které jsou ve vlastnictví města Rousínova. Potrubí bude
vedeno v zelené ploše, pod místním chodníkem a pod místní komunikací. V prostoru vedení pod
místní komunikací bude provedena pokládka potrubí pomocí bez výkopové technologie. Na nově
prodloužený vodovodní řad bude provedena přípojka pro plánovaný RD na pozemku p.č. 811/4
v délce cca 3,5 m.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/34/16R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Nový rodinný dům
p.č. 615/1, 616/1 k.ú. Královopolské Vážany“, pro stavebníka: J. a M. M., dle projektové
dokumentace vypracované Ing. Jiřím Havlíkem, Kollárova 1106/46, 664 51 Šlapanice. Rodinný dům
bude samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Zásobování vodou
bude z vlastní studny, splaškové vody budou svedeny do žumpy. Tři stání pro osobní automobil
budou na pozemku stavebníka. Likvidace dešťových vod bude vsakem na pozemku stavebníka.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/35/16R: RM přiděluje zakázku malého rozsahu na služby – kompletní zajištění
přípravy a realizace výběrového řízení na zhotovitele zpracování projektové dokumentace s názvem
„Areál Tyršova - PD“ firmě RPA Tender s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno IČO: 29367107
za nabídkovou cenou 54 450,-Kč (včetně DPH).
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/36/16R: RM schvaluje příkazní smlouvu na zakázku malého rozsahu na služby –
kompletní zajištění přípravy a realizace výběrového řízení na zhotovitele zpracování projektové
dokumentace s názvem „Areál Tyršova - PD“ s firmou RPA Tender s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00
Brno IČO: 29367107 za nabídkovou cenou 54 450,-Kč (včetně DPH).
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/37/16R: RM přiděluje zakázku malého rozsahu na služby – zpracování projektové
dokumentace s názvem „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Habrovanská č.2“ firmě architekti.in
s.r.o., Jiráskova 249/49, 602 00 Brno – Veveří IČO: 05548225 za nabídkovou cenu 195 000,- Kč
(není plátce DPH).
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 23/38/16R: RM schvaluje smlouvu o dílo na zakázku malého rozsahu na služby –
zpracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Habrovanská
č.2“ s firmou architekti.in s.r.o., Jiráskova 249/49, 602 00 Brno – Veveří IČO: 05548225 za
nabídkovou cenu 195 000,- Kč (není plátce DPH).
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/39/16R: RM souhlasí s podpisem dodatku č.1 k SOD „Stavební úpravy MěU
Rousínov – silnoproudé instalace (celý objekt) č.2“ se stavební firmou QDS Communication s.r.o.,
Horní 105/14, 639 00 Brno, jehož předmětem je úprava termínu plnění z 30.11.2016 na 18.12.2016.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/40/16R: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu se společností ROUPEC,
s.r.o., IČ: 25332830, se sídlem Bzenecká 4156/17, Židenice, 628 00 Brno na provedení stavby
„Parkování pod MŠ Rousínov“. ROUPEC, s.r.o., IČ: 25332830, se sídlem Bzenecká 4156/17, Židenice,
628 00 Brno je vlastníkem pozemku p.č. 330/5 – ostatní plocha, zeleň, k.ú. Rousínov u Vyškova,
zapsaného na LV č. 1876. Stavebník Město Rousínov hodlá na tomto pozemku provést stavbu
s názvem „Parkování pod MŠ Rousínov“ (dále jen stavba), Stavba se člení na 3 SO. Stavbou dotčené
budou jen SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy (projektová dokumentace vypracovaná Ing.
Stanislavem Beránkem, IČ: 11485833, Ježkov 18, 664 44 Ořechov) a SO 03 – Veřejné osvětlení
(projektová dokumentace vypracovaná Ing. Markem Chromým, Trnečkova 40, 683 01 Rousínov, IČ:
72478535).
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/41/16R: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s TJ TATRAN Rousínov, IČ:
25332830, se sídlem Tyršova 1137/23, 683 01 Rousínov, který je vlastníkem pozemku p.č. 324/1 sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha, k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného na LV č. 3075.
Stavebník Město Rousínov hodlá na tomto pozemku provést stavbu s názvem „Parkování pod MŠ
Rousínov“ (dále jen stavba), Stavba se člení na 3 SO. SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy
(projektová dokumentace vypracovaná Ing. Stanislavem Beránkem, IČ: 11485833, Ježkov 18, 664
44 Ořechov), SO 02 – Dešťová kanalizace (projektová dokumentace vypracovaná Ing. Arnoštem
Hájkem, J. Vávry 17, 664 91 Ivančice, IČ: 68785355) a SO 03 – Veřejné osvětlení (projektová
dokumentace vypracovaná Ing. Markem Chromým, Trnečkova 40, 683 01 Rousínov, IČ: 72478535).
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/42/16R: RM ukládá odboru HS připravit návrh nařízení města na parkování na
Sušilově náměstí a příslušný ceník tak, aby bylo možné bezplatné parkování vozidla po dobu max.
60 min., s účinností od 1. 1. 2017.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Ing. Jiří Lukášek
starosta města, v. r.

6

