Přijatá usnesení z 11. Rady města Rousínova
konaného dne 21. května 2014

Usnesení 11/01/14R: RM bere na vědomí stížnost pana B. a pana K. s tím, že vlastníci
nemovitosti sousedící se Záložnou jsou pozváni na zasedání RM dne 28.5.2014 ve 12 h.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 11/02/14R: RM bere na vědomí skutečnost, že vlastníci sousedního pozemku p.č.232
k.ú. Rousínov u Vyškova pan R. B. a pan M. K. nesouhlasí s realizací zastřešení zpevněné plochy pódia na parcele č. 231/1, k.ú. Rousínov u Vyškova v majetku Města Rousínova vybudované
v rámci stavby „Město Rousínov – Slunce nad lipami“. Vlastníci pozemku nesouhlas vyjádřili ústně
a písemné vyjádření odmítají poskytnout.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 11/03/14R: RM doporučuje ZM schválit využití prostor v objektu bývalé správní
budovy ISŠ na ul. Tyršova pro následující organizace a činnosti:
1. NP:
• Léčebná rehabilitace (Slavkov), Vítězslav Beutl 603 546 273, Renata Zrotálová 777 698 931,
požadují 4-5 ordinací (155 m2)– nechtějí suterén (likvidace odpadních vod)
• Logopedie
20 m2
• Masérka
60 m2
• Stacionář
80 m2
Celkem
315 m2
Haizler – vrátnice, ubytování – NE,
Policie ČR – požadavek na služebnu (v rámci ISŠ) + městský strážník
2.NP:
• Rangers Royal
20 m2
• CVČ – 2 místnosti
50 m2
• mateřské centrum
70 m2
• hudebna
35 m2
• modeláři?
• Klubovna
75 m2
• Sklad postele, prádlo, kuchyňky, sociálky, sprchy
Kuchyně, jídelna:
• Archiv
• (Rehabilitace )
• SPINING
Suterén
• Modeláři
• Spinning
• archív
Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 11/04/14R: RM schvaluje zahraniční služební cestu starosty města Ing. Františka
Havíře, člena Výboru pro meziregionální vztahy ZJMK, na pozvání partnerského regionu, do
francouzského departmentu Gers ve dnech 19. – 22.6.2014.
Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0

Ing. František Havíř
starosta města, v.r.
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