Zápis
z 23. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 13. září 2017 v malém sále Záložny v Rousínově
Přítomno: 12 zastupitelů,
Mgr. Zatloukalová Terezie.

přijdou

později

Ing. Coufal

Vladimír,

František

Brtník,

K zápisu je přiložena prezenční listina.
23. 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 konstatoval, že zápis z posledního jednání ZM byl řádně ověřen
a podepsán a nebyly proti němu podány námitky. Předsedající oznámil přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZM.
Zapisovatelkou jmenoval pí. Markétu Hladkou.
Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Kyjovského a MVDr. Václava Malého.
Schváleno: pro 12 – Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0

Program:
1. Zahájení
a) Informace z Respona, svozový systém
b) Informace městské policie
c) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
d) Zpráva předsedy finančního výboru
e) Zpráva předsedy kontrolního výboru
2. Majetkoprávní záležitosti
a) Odkoupení pozemků od ČD
b) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1365 k.ú. Rousínov u Vyškova, paní V.
c) Odkoupení pozemku p.č. 805/33 k.ú. Rousínov u Vyškova
d) Odkoupení pozemku p.č. 805/25 k.ú. Rousínov u Vyškova
e) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – stavba na pozemku p.č. 488 k.ú. Rousínov
u Vyškova
f) Prodej pozemku p.č. 994/9 k.ú. Rousínov u Vyškova
g) Prodej části pozemku p.č. 362/8 k.ú. Rousínov u Vyškova
h) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – výustní objekt dešťové kanalizace
na pozemku p.č. 305/1 k.ú. Rousínov u Vyškova
i) Odkoupení pozemků - p.č. 1066/1 a p.č. 1692/2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví
města
j) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 9/1 k.ú. Královopolské Vážany, paní P.
k) Dodatek č. 16/2017 ke zřizovací listině Městských služeb Rousínov, p.o.
3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 5/2017
4. Různé
a) Žádost TJ TATRAN Rousínov, z.s. o dotaci na kofinancování investičního projektu
„Sportoviště pro fotbalovou mládež“
b) Městská policie – počet členů
c) Návrh OZV č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Rousínov
d) Návrh OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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Hlasování o programu.

Schváleno: pro 12 – Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0

1. Zahájení
a) Informace z Respona, svozový systém
Je pozván manažer představenstva Respona a.s. Ing. Černošek.

Černošek

Lukášek
Černošek

Malý

nejdůležitější věc, která probíhá, je částečná rekonstrukce bioplynové stanice,
od 10. 8. ji máme odstavenou a od 3. 10. bychom chtěli nastartovat znovu proces.
K rekonstrukci jsme přistoupili z důvodu stížnosti na zápach, častých
technologických poruch, po provedení rekonstrukce by bioplynová stanice měla jet
na plný výkon. V průběhu rekonstrukce se ukazují některé věci, které jsou špatně
provedené, nebo nejsou provedeny podle projektu – řešíme to s generálním
dodavatelem v rámci reklamačního řízení. Respono zavádí nový informační systém,
napříč všemi sběrnými dvory, odpad se zanese při návozu na sběrný dvůr do
počítače. Proběhla rekonstrukce dvou sběrných dvorů v Bučovicích a Rousínově.
Řešíme problematiku sběrného dvora v Rousínově, připravujeme řešení.
zaznamenal jsem od občanů podněty na šířku rampy v novém sběrném dvoře,
výška oproti kontejnerům. Vše proběhlo stavebně dle norem, lidé se ptají, proč
jsme to tak udělali, stavba i pozemek je Respona.
připomínky jsou opodstatněné, projekt byl projektován v roce 2016. Prostory pro
nájezd občanů a manipulaci, jsou minimální. Menší kontejnery by prodražovaly
provoz, hledáme řešení, během několika dnů budu schopen odpovědět. Vznikají
tam zácpy při dovážení odpadu, chceme to řešit ovládáním na závory, abychom
dosáhli plynulosti. Hrana je vysoká i ten manipulační prostor je stísněný. Nesplňuje
to podmínky komfortního vykládání odpadu. Musíme to opravit, uděláme pro to
všechno, řešíme to s projektantem. Budu o tom informovat.
navštívil jsem sběrný dvůr po rekonstrukci a je to úplná katastrofa. Závora nevyřeší
nic, příjezdová cesta se zacpe auty, které tam najíždí a fronta bude na ulici.
Obrubníky jsou nepraktické, je to neprůjezdné. Ten, kdo to projektoval, nevezl asi
do sběrného dvora nikdy odpad. Nájezdová rampa je tam úplně zbytečná, pokud
nedojde k rekonstrukci tak je dvůr v horším stavu, než v jakém byl dříve.

17.16 přišel p. Coufal, pí Zatloukalová

Černošek

Malý
Šedý

Černošek
Malý
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ve většině věcí souhlasím. Člověk, který to projektoval se ani nebavil s lidmi, kteří
obsluhují ten sběrný dvůr, s řidiči a obsluhou. Ostrůvky jsou nešikově udělané - je
to špatně objízdné pro občany, ale i pro naše auta, které tam ničí pneumatiky.
Bohužel nevím, proč to bylo takto projektováno a schváleno. Musíme najít řešení,
jak ten dvůr opravit, aby byl komfortní pro občany.
kdo by měl podat návrh na přepracování dvora, město nebo Respono? Kdo navrhne
řešení, v jakém termínu, kolik to bude stát, kdo to bude platit?
nejvyšší člověk v Responu ti potvrdil, že to není správně a že připraví návrh.
V představenstvu Respona se o tom ví. Pokud máš zájem podat podnět, tak můžeš.
Nesouhlasím s tím, že je to úplně celé špatně, získali jsme spoustu zpevněných
ploch, odkanalizování, upřesnění parcely, posunutí plotu - bylo to na soukromém
pozemku. Peníze co jsou investovány, nejsou vyhozené, je špatně naprojektována
ta rampa.
my jsme už zadali jinému projektantovi, aby navrhl řešení. Jsme připraveni vyvodit
konsekvence oproti původnímu projektantovi.
připomínka - v jakém časovém sledu můžeme čekat tyto změny? Používat ten dvůr
je za trest.

Lukášek

dvůr vypadá lépe, než vypadal. Předtím tam byly rozházené kontejnery, jezdilo se
tam tak podivně. Po té prodlevě, kdy byl dvůr zavřený, čekali všichni, až se otevře,
pak byl nával, uvidíme, jak si to sedne.
Malý
jezdil jsem tam průběžně a často. Souhlasím, že je to hezké, ale je potřeba, aby
to bylo i praktické.
Lukášek
praktičnost je tam lepší. Rampa, to je problém, ale kontejnery mají své stabilní
místo, je to krok dopředu.
Malý
není to jenom ta rampa. Kontejnery na elektroodpad jsou nepřístupné, závora
neřeší problém, možná zpomalí průjezd dvorem, když se tam sejde více lidí, budou
stát v koloně, která bude dosahovat až k silnici, lidi budou čekat a budou naštvaní.
Straková ledacos tu zaznělo, se vším souhlasím, lidé se hlásí, stěžují si. Mám dotaz, jestli
jsou opatření, aby se tomuto předešlo i jinde na okrese, stala se tu nějaká
systémová chyba. Jestli by tohle Respono mohlo ohlídat do budoucna. Jakékoliv
předělávání jsou náklady navíc, je to škoda, zbytečná, promarněná šance.
Černošek souhlasím s vámi, neznám projektanta, který to projektoval. Nebyla to firma, která
projektuje v odpadech, nemám informaci, proč takto byla vybrána. Pokud bychom
rekonstruovali sběrný dvůr jinde, tak se zasadíme o to, aby ta obsluha, řidiči a
odborníci měli k tomu připomínky, které bychom do toho vložili. Souhlasím s tím,
že to musí být funkční, navrhneme řešení - usnadnění podmínek jak pro obsluhu,
tak pro obyvatele. Odpověď na to jak toto řešit, bychom měli mít v řádu dnů.
Švejnoha mám dotaz, zda PD proběhla nějakým povolovacím řízením přes stavební úřad
v Rousínově, popř. jestli Město Rousínov bylo účastníkem řízení a vyjadřovalo se
k této PD. Investice šla částečně i z financí města Rousínova.
Černošek nevím, jak byl tento projekt schválen ve vedení společnosti v minulém roce. Na
sběrný dvůr bylo vydáno řádné stavební povolení. Stavební povolení neřeší
problematiku funkčnosti a obslužnosti sběrného dvora. Bylo to financováno
z prostředků společnosti Respono.
Lukášek
participoval na tom stavební úřad Rousínov, ale i složky Vyškova, jde o sběrný
dvůr. Dle stavebních norem je vše v pořádku, místo je dlouhodobě vybráno a
plocha tam větší není. Je otázka, zda tato plocha dostačuje.
Černošek je možnost rozšíření doby sběrného dvora, dle zkušenosti, tak, aby to bylo
provozně obslužné komfortně. Zákon nám neříká ty šířky, které by tam měly být.
Lukášek
při ploše co tam vidíme, nevznikne dvojnásobný prostor. Příjezdová cesta se
opravila, to bereme jako plus. Ty návaly co tam byly – přidali jsme jeden den
provozu dvora, může se zintenzivnit otevírací doba sběrného dvora.
Švejnoha mělo město možnost se vyjádřit k PD? A jestli se k ní vyjádřilo a mělo nějaké
připomínky nebo to odsouhlasilo ve znění navrženém Responem.
Lukášek
dávali jsme souhlasné stanovisko jako RM.
Straková přimlouvala bych se k výrobním poradám.
Lukášek
nevím, zda tento bod byl v KV.
Občan M. zajímá mě ekonomika provozu bioplynové stanice, jaký má výkon.
Černošek bioplynová stanice má projektovaný výkon 330 kWh. Od ledna t. r. jsme fungovali
na 240, 250 kWh. Bioplynová stanice tvoří ztrátu 5 mil., největší nákladová položka
jsou odpisy stavby. V listopadu bychom se měli dostat na plný výkon. Máme
dostatek odpadu, plánovaná ztráta z 5 mil. na 2 mil. Kč. Po ukončení udržitelnosti
projektu – srpen 2019, plánujeme rozšíření výroby elektrické energie, jediná šance
jak zvýšit tržby.
Občan M. zajímá mě ekonomika svozu biomateriálu, který tam dovážíme. Jaký z toho máme
efekt, my občané. U bioplynové stanice 330 kWh je úplná hloupost.
Lukášek
tyto dotazy přeneste na město a město je předá na Respono a dostanete
fundovanou odpověď. Řešíme sběrný dvůr.
Černošek existuje provozní řád, v tomto řádu je deklarovaný výkon. Nevím o tom, že by tam
šla nějaká tráva. Je to projektované na zeleninu, gastroodpady, tuky apod.
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Občan M. mám dotaz na likvidaci nebezpečného odpadu, stavebního odpadu. Jak je to
možné, aby odpad byl dražší než nový výrobek.
Černošek cena za odevzdání stavebního materiálu je 900 až 1100 Kč za tunu.
Občan M. napsal jsem na Respono dopis, jak je to s náplněmi do tiskáren. Bylo mi
odpovězeno, že je to nebezpečný odpad. V katalogu nebezpečných odpadů jsem
to nenašel.
Černošek toto jde z 90 % v systému zpětného odběru od výrobce, je to klasifikováno jako
nebezpečný odpad. 99% to řeší výměnným systémem, jde to mimo Respono.
17:38 odešel p. Kuklínek

Píšek

na projektanty staveb nadáváme den co den. Projekt na SD - prostor je jen jeden,
projektant by měl sám upozornit, že to co v prostoru chceme, se tam nevejde –
různé kruhové poloměry u projíždění. Projektant udělá simulovaný projekt.

17:41 přišel p. Kuklínek

Lukášek
Švejnoha
Černošek

Černošek
Šedý
Černošek

dotazy na systém svozu apod.
bioplynová stanice – nemá dostatek materiálu na plnění své produkce. Čeho se
týkají závady, co jste popisoval?
v r. 2016 zpracovala bioplynová stanice 10 600 tun bioodpadu. Projektovaná
kapacita je mezi 10 – 11 t, jsme tam, kde jsme měli být. Při současném stavu
technologie jsme nebyli schopni dobře a efektivně vyrobit bioplyn, zpracovat ho na
el. energii a tuto prodat. Na plánovaný výkon jsme se nedostali jen měsíc, za rok
2016. Odpad, který máme, má dobrý vliv na vývoj BS, proto jsme dělali tu
rekonstrukci, abychom byli schopni toto efektivně zpracovat. Reklamace – systém
startování procesu, vede to k enormnímu zápachu v prostoru příjmu dále je
problém s pasterizací.
teplo prodáváme společnosti Velux.
dostáváme dotazy od zastupitelů k osvětlení svozového systému, proč ne čipový
systém?
čipový systém funguje v Mikulově. Principem je motivace občanů, aby separovali
více. Má to i úskalí, je s tím spojena neskutečná administrativa. Ekokom
vyhodnocoval za rok 2016 nejlepší % vyseparovaného odpadu v republice a
Mikulov, který má tento systém zavedený, vyšel úplně stejně jako např. Břeclav.
Současný systém je provozně jednodušší, hlavně administrativně a máme ho
zavedený. Respono kupuje vozidla osazené vážícím systémem, budeme schopni
vyhodnocovat množství separovaných surovin.

17:50 odešla pí. Straková

Lukášek

vážící systémy na vozech budou k tomu, aby se vědělo, kolik se odveze odpadu
z konkrétní obce.

17:52 přišla pí. Straková

Coufal
Černošek
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posílal jsem kolegům informaci do emailu ohledně třídění, netvrdím, že systém
Šitbořice, Mikulov, Břeclav je ideální. Nemáme žádný systém motivace, zajímá mě
jestli Respono pracuje na nějakém systému, jak motivovat lidi, aby třídili odpad?
jediná fungující metoda je působení na producenty, na výrobce - působení na
občany. My máme jasně zvážený vstup do třídící linky + sběrný dvůr. Na základě
toho jsme schopni posoudit procento separace pro obec. Ruku v ruce s tímto musí
jít propagační kampaň, bez toho to nepůjde. Respono má 14 vozidel, pouze na

dvou je nainstalovaný systém vážení popelnic. Nejsme schopni v této chvíli tuto
službu poskytnout ihned pro celou svozovou oblast.
b) Informace městské policie

Minařík

informace o přestěhování služebny MP na Sušilovo náměstí do budovy Staré
radnice, souvisí to s navýšením kapacity MP. Kolega p. Kučera splnil všechny
předpoklady stanoveny zákonem, složil zkoušku odborné způsobilosti a funguje
s námi. V posledních týdnech jsme zaregistrovali odcizení finanční hotovosti,
z kabiny řidiče, okradení občanky. Další krádež byla v živnostenské provozovně,
jedná se o organizovanou skupinu. Kamery v této souvislosti mají svůj význam a
své opodstatnění.
Lukášek
představení p. Kučery.
Lukášek
byl bych raději, kdyby tam byla spořitelna nebo jiný bankovní dům, což se nám
doposud nepovedlo.
Švejnoha v odstaveném pruhu na náměstí stojí vozidlo už několik měsíců.
Minařík
rád získám konkrétní individuální poznatek, informaci, může se jednat o nějaké
opuštěné vozidlo, nebo dokonce v pátrání.
Občanka M.
kolik je celkem strážníků?
Lukášek
momentálně jsou tři.
Občanka M.
mají rozděleno obec na rajony?
Minařík
zatím jsme neuvažovali rozdělit teritorium města na jednotlivé okrsky. Snažíme se
o vzájemnou provázanost, střídáme se, předáváme si informace. Co konkrétně by
Vás zajímalo, co Vám chybí?
Občanka M.
žila jsem na malé vesnici, kde byl jeden strážník a věděl o lidech vše. Sbírá
informace a podněty o těch svých ovečkách a podle toho se k nim chová.
18:02 přišel p. Brtník

Lukášek
Minařík

touto cestou chceme také jít, aby MP věděla co nejvíc o svých ovečkách. Postupně
i naši MP tyto informace nabírají. Rozdělování na rajony by bylo na 15 policistů,
nepokryjeme ani 24 h denně.
snažíme se brát telefony i mimo službu, obrátit se můžete i na e-mail, působím tu
již sedmým rokem. Kolega je nový, informace bude dostávat i přebírat a kolegyně
to stejné.

c) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
Diskuze k zápisům z 13. až 16. RM v roce 2017.

Coufal
Hůlka
Coufal

Lukášek

Šedý
Lukášek
Šedý

13.RM, MS bod c) smlouva o dílo s firmou Trasko, společenský dům Vítovice,
vytápění, oprava plynofikace. Co znamená, že v objektu není dořešena plynová
přípojka a že se na to dělá dodatek?
dodatek byl na termín dokončení. Trasko to má celé hotové, jedná se o osazení
plynoměru.
16.RM VŽP bod s) zadání vyhledávací studie, stezka Ferobet, Penny. Co znamená
vyhledávací studie?
je to v podstatě studie proveditelnosti, jde o kruhový objezd u EDP jak se dostat
k Penny marketu, jestli zatrubňovat kanál. Najít reálnou trasu, kudy by chodník,
cyklostezka měla vést.
16.RM VŽP bod x) dodatek č. 2, firma Darien, nový povrch tělocvičny ZŠ Tyršova.
Mění se termín dokončení díla, proč? Jak vypadá realizace podlahy?
je hotový rošt z desek a latí a na tom záklop. Nyní je tam firma Vašstav kvůli
vymalování a dodání parapetů. Protože je tam provázání akcí, požádali jsme o
posunutí termínu.
byli tam i vícepráce, bylo nutné odstranit vrstvu 5 cm betonu.
souvisí to i s RO, je tam částka navíc.
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Straková

16.RM bod y) zateplení ISŠ v červnu na ZM jsem se podivovala nad vysokou cenou
za zateplení, nyní se peníze do rozpočtu vrací. Jak se změnil rozsah prací, o co
přesně šlo?
Lukášek
zjistilo se, že střešní krytina, která tam byla, vydrží, nemusí se odstraňovat, to byla
hlavní úspora. Dáme se do pořádné opravy sklepů, je potřeba to udělat teď. Budou
se rušit anglické dvorky atd. Možná bude další pohnutí financí.
Straková 16.RM bod d) aktualizace studie na druhou polovinu náměstí. Zda jsou ve smlouvě
s architektem výrobní porady, na to apeluji, aby probíhali širší konzultace, abychom
neřešili, co se kde zapomnělo.
Lukášek
smlouva s p. Mrvou byla teprve podepsána. Až se s tím seznámí, tak by vznikla
výrobní porada. Má termín 6 týdnů, nebude to na mnoho výrobních porad, je to
oprášení studie náměstí, která tu již byla.
Švejnoha zpoplatňování věcných břemen. Město nemá ceník, může se uplatnit paušální
částka 10 tis. Kč, za úhradu věcného břemene. Jakým způsobem k tomu RM
přichází?
Lukášek
stejný dotaz tu již zazněl na červnovém zasedání ZM. Máme nepsaný ceník, který
si RM řekla, orientační, dle kterého se řeší jednotlivé případy. Vysoká cena je např.
pro organizace a nízká je pro obyvatele.
Tlčik
já o tom věcném břemenu vůbec nevím, žádal jsem o přípojku E.ON, bylo to v RM.
Je tam standardních 10 tis. Kč, zkusím to dohledat.
Občanka M.
fa p. Pytela dělá rozvody na pozemcích města, kolik zaplatil za věcné
břemeno?
Lukášek
s p. Pytelem byla kdysi uzavřena smlouva na věcné břemeno, ceník za chodník,
zelenou plochu atd., vše záleží na tom, kdy zkolauduje.
Tlčik
proběhla částečná kolaudace. Město má zájem, co již bylo částečně zkolaudováno,
geometricky zaměřeno, tak aby se uplatnila věcná břemena.
Lukášek
zatím placeny nebyly.
d) Zpráva předsedy finančního výboru
FV zasedal 11. 9. 2017, úkolem bylo projednání rozpočtového opatření 5/2017.

Chromý

hlavním bodem bylo RO č. 5/2017, FV doporučuje ZM ke schválení.

Usnesení 23/01/17Z: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne
11. 9. 2017.
Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

e) Zpráva předsedy kontrolního výboru
KV zasedal 26. 6. 2017 a 14. 8. 2017, hlavními úkoly byly kontrola plnění usnesení RM a ZM,
stanovisko k vyhlášenému záměru č.8/2017 a návrh na vyřazení z majetku Města Rousínova.
18:20 odešel p. Coufal

Brtník

projednávaly se kontroly plnění usnesení RM, odpisy pohledávek a vyřazování
pohledávek.

18:21 odešel p. Chromý
Usnesení 23/02/17Z: ZM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 26. 6.
2017 a 14. 8. 2017.

Schváleno: pro 13 – Brtník, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Tlčik
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dohledal jsem usnesení 13.RM, standardní věcné břemeno za úplatu 10 tis. Kč.

Řehořová věcné břemeno navrhoval E.ON zkouší to s nižší cenou, ale RM rozhoduje.
18:23 přišel p. Chromý
2. Majetkoprávní záležitosti
a) Odkoupení pozemků od ČD
Město Rousínov požádalo v r. 2012 České dráhy o odprodej pozemku p.č. 1795 ostatní plocha
o výměře 2906 m² a nově vzniklého pozemku p.č. 1672/37 ostatní plocha o výměře 143 m² oba k.ú. Rousínov u Vyškova do majetku města. Vlastník pozemků České dráhy, a.s., nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 11000 Praha 1.
ČD navrhuje kupní cenu ve výši 1 000 000,- Kč, což je 327,96 Kč/m².
RM dne 26. 3. 2014:
Usnesení 06/08/14R: RM pověřuje starostu k jednání s ČD o výši ceny za pozemky p.č. 1795 ostatní plocha o
výměře 2906 m² a nově vzniklého pozemku p.č. 1672/37 ostatní plocha o výměře 143 m².
Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Dopisem ze dne 27. 3. 2014 sdělil starosta ČD stanovisko k požadované tržní ceně a požádal
o schůzku pro další jednání v této věci.
Dopisem ze dne 23. 4. 2014 bylo ze strany ČD sděleno, že snížení kupní ceny není možné a
pozemky městu nadále nabízí za cenu 1 000 000,- Kč.
Další jednání v téže věci zřejmě neproběhlo.
Nyní ČD dopisem ze dne 1. 6. 2017 žádá znovu o potvrzení kupní ceny opět ve stejné výši
1 000 000,- Kč.
Usnesení 13/06/17R: RM nedoporučuje ZM schválení kupní ceny na odkoupení pozemku p.č. 1795 ostatní plocha
o výměře 2 906 m² a nově vzniklého pozemku p.č. 1672/37 ostatní plocha o výměře 143 m² - oba k.ú. Rousínov u
Vyškova do majetku města, zapsané na LV č. 3296 pro obec Rousínov a k.ú. Rousínov u Vyškova.
ČD navrhuje kupní cenu ve výši 1 000 000,- Kč, což je 327,96 Kč/m².
Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0

18:24 přišel p. Coufal

Straková

Malý
Švejnoha
Lukášek

chci požádat zastupitele, aby se nad tímto rozhodováním zamysleli. Plánuje se
přesunutí železnice do jiné trasy, vznikne volná plocha. Když město nekoupí tento
pozemek, tak si zavírá vrátka, aby mělo vliv na ty okolní pozemky. Ta cena se za
ty roky nezměnila. V tuto chvíli to nekoupit by byla chyba.
souhlasím s pí Strakovou, cena není vysoká, aby tam nevyrostlo něco, co
nechceme.
navrhuji usnesení o návrhu na odkoupení tohoto pozemku.
bylo to jen doporučení RM.

18:26 odešla pí Zatloukalová

Matoušek s jakým záměrem město žádalo dráhy o odkup těch pozemků?
Lukášek
nevím, co bylo úmyslem, je to opravdu okrajová část. Budeme mít 10 let
investované peníze, a jaký bude nájem, nevím. Jak to s dráhou dopadne, těžko
říct.
Coufal
proběhlo nějaké osobní jednání se zástupcem ČD?
Lukášek
bylo to korespondenčně. Vrátilo se nám to nečekaně, snížení ceny bylo zamítnuto,
nebyl žádný posun v logice strategie. Tenkrát se to nechválilo za tuto cenu.
Straková je škoda, že nedošlo k osobnímu jednání. Celý prostor nabízí krásnou bytovou
výstavbu v centru, spojení Slavíkovic s Rudou armádou. Dráhy to po kouscích
začnou prodávat někomu jinému. Míst, kde by se mohl Rousínov rozvíjet, moc
nemáme. Je to strategická záležitost.
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18:32 přišla pí Zatloukalová

Lukášek
Chromý
Chromý
Lukášek
Švejnoha
Lukášek
Straková
Lukášek

můžeme vstoupit do jednání s dráhami. Mě se to strategické nezdá.
jak moc je to strategický pozemek? Kolej zůstane z Komořan do Slavíkovic jako
vlečka pro EDP, bude tam ochranné pásmo železnice, jak moc se tam bude stavět?
Koupíme zahrádky a nebudeme mít na ně využití.
navrhuji tento bod odložit. Dá to prostor k jednání.
navrhuji bod odložit a pověřuje vedení města jednat s ČD.
v územním plánu je tento pozemek jako stavební, dá se tam něco postavit. Za
tuhle cenu je to dobrá investice.
mám obavu, aby s tím souhlasily, že je to stavební pozemek.
developer by si s ochrannými zónami poradil. Potřebujeme prostory veřejného
prostranství, pozemek jako celek má smysl. Za jednání s ČD budu ráda.
nám se to zdálo nevýhodné, vy máte jiný názor.

Usnesení 23/03/17Z: ZM navrhuje odložit tento bod a pověřuje vedení města jednat se
společností České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové město, 11000 Praha 1,
o podmínkách odprodeje uvedených pozemků.
Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

b) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1365 k.ú. Rousínov u Vyškova, paní V.
Odbor HS předkládá RM žádost paní E. V. o odkoupení pozemku p.č. 1365, zahrada o výměře
494 m2, k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku města.
Usnesení 14/12/17R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci -pozemku p.č.
1365, zahrada o výměře 494 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 1

Usnesení 23/04/17Z: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci pozemku p.č. 1365, zahrada o výměře 494 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 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

c) Odkoupení pozemku p.č. 805/33 k.ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá RM návrh Kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
do vlastnictví města - p.č. 805/33 orná půda o výměře 1144 m² k.ú. Rousínov u Vyškova,
zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov na LV č. 1600 pro obec Rousínov a k.ú. Rousínov u Vyškova – vlastník p. B.
J. Vlastník odprodá uvedený pozemek za cenu 100,- Kč/m². Jedná se o pozemek, který se
nachází v lokalitě uvažované stavby „Lesopark Rousínov – Hrubý kus“.
Kupující Město Rousínov. Správní poplatek návrhu na vklad uhradí město.
Usnesení 14/10/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení Kupní smlouvy na odkoupení pozemku do vlastnictví města - p.č. 805/33 orná půda
o výměře 1144 m² k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 1600 pro obec Rousínov a k.ú. Rousínov u Vyškova –
vlastník p. B. J. Kupní cena 100,- Kč/m², celkem 114 400,- Kč.
Kupující Město Rousínov. Správní poplatek návrhu na vklad uhradí město.
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
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Usnesení 23/05/17Z:
I. ZM schvaluje Kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci do vlastnictví města pozemku p.č. 805/33 orná půda o výměře 1144 m² k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov na LV č. 1600 pro obec Rousínov a k.ú. Rousínov u Vyškova – vlastník p. Bouda Jan
RNDr. PhD., bytem Olomoucká 2374/87, Předměstí, 74601 Opava. Kupní cena 100,- Kč/m²,
celkem 114 400,- Kč.
Kupující Město Rousínov. Správní poplatek návrhu na vklad uhradí město.
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 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

d) Odkoupení pozemku p.č. 805/25 k.ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
do vlastnictví města - p.č. 805/25 orná půda o výměře 1120 m² k.ú. Rousínov u Vyškova,
zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov na LV č. 1533 pro obec Rousínov a k.ú. Rousínov u Vyškova – vlastník p. P.
P. Vlastník odprodá uvedený pozemek za cenu 100,- Kč/m². Jedná se o pozemek, který se
nachází v lokalitě uvažované stavby „Lesopark Rousínov – Hrubé kusy“.
Kupující Město Rousínov. Správní poplatek návrhu na vklad uhradí město. Dále město uhradí
náklady vzniklé prodávajícímu s převodem pozemku.
Usnesení 16/13/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku do vlastnictví města
- p.č. 805/25 orná půda o výměře 1120 m² k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 1533 pro obec Rousínov a k.ú. Rousínov u
Vyškova – vlastník p. P. P. Kupní cena 100,- Kč/m², celkem 112 000,- Kč.
Kupující Město Rousínov. Správní poplatek návrhu na vklad uhradí město. Dále město uhradí náklady vzniklé
kupujícímu s převodem pozemku.
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 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/06/17Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci do vlastnictví města pozemku p.č. 805/25 orná půda o výměře 1120 m² k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov na LV č. 1533 pro obec Rousínov a k.ú. Rousínov u Vyškova – vlastník p. P. P. Kupní
cena 100,- Kč/m², celkem 112 000,- Kč.
Kupující Město Rousínov. Správní poplatek návrhu na vklad uhradí město. Dále město uhradí
náklady vzniklé prodávajícímu s převodem pozemku.
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 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

e) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – stavba na pozemku p.č. 488 k.ú. Rousínov u
Vyškova
Odbor HS předkládá RM návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – stavba „Prodloužení
vodovodního řadu, vodovodní a plynovodní přípojka pro parcelu č. 484/2, k.ú. Rousínov“.
Předmětem smlouvy je:
Stavební objekt SO 01 Prodloužení vodovodního řadu
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Vodovodní řad – PE DN 50, napojení na stávající vodovodní řad z litiny DN 150 nacházející se
na pozemku p.č. 356/1 k.ú. Rousínov u Vyškova, pomocí navrtávacího pasu. Prodloužení
vodovodního řadu bude umístěno na pozemku p.č. 488 k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Rousínov u Vyškova a bude mít délku 62
m. Dohodnutá kupní cena 100,-Kč, slovy: jednosto korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou vodovodní ani plynovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2017
Ukončení stavby – 2018
Stavebník: J. N.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2018.
Usnesení 16/24/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní – stavba „Prodloužení vodovodního řadu,
vodovodní a plynovodní přípojka pro parcelu č. 484/2, k.ú. Rousínov“.
Předmětem smlouvy je:
Stavební objekt SO 01 Prodloužení vodovodního řadu
Vodovodní řad – PE DN 50, napojení na stávající vodovodní řad z litiny DN 150 nacházející se na pozemku p.č.
356/1 k.ú. Rousínov u Vyškova, pomocí navrtávacího pasu. Prodloužení vodovodního řadu bude mít délku 62 m.
Dohodnutá kupní cena 100,-Kč, slovy: jednosto korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou vodovodní ani plynovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2017.
Ukončení stavby – 2018.
Stavebník: J. N.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2018.
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 23/07/17Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní – stavba „Prodloužení vodovodního řadu,
vodovodní a plynovodní přípojka pro parcelu č. 484/2, k.ú. Rousínov“.
Předmětem smlouvy je:
Stavební objekt SO 01 Prodloužení vodovodního řadu
Vodovodní řad – PE DN 50, napojení na stávající vodovodní řad z litiny DN 150 nacházející se
na pozemku p.č. 356/1 k.ú. Rousínov u Vyškova, pomocí navrtávacího pasu. Prodloužení
vodovodního řadu bude umístěno na pozemku p.č. 488 k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Rousínov u Vyškova a bude mít délku
62 m. Dohodnutá kupní cena 100,-Kč, slovy: jednosto korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou vodovodní ani plynovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2017.
Ukončení stavby – 2018.
Stavebník: J. N.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2018.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

p. Píšek nahlašuje poměr k projednávané věci
f) Prodej pozemku p.č. 994/9 k.ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá RM žádost p. S. P. o odkoupení pozemku p.č. 994/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 63 m² k.ú. Rousínov u Vyškova.
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Usnesení 11/23/17R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č. 994/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 63 m² k.ú. Rousínov u Vyškova, z vlastnictví Města Rousínova.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 1
Usnesení 21/14/17Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje hmotné nemovité věci pozemku p.č. 994/9 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 63 m² k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov m.j. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k.ú. Rousínov u
Vyškova, z vlastnictví Města Rousínova.
Schváleno: pro 12 – Coufal, Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Straková, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Píšek

Záměr prodeje pozemku p.č. 994/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m² k.ú.
Rousínov u Vyškova, zapsaného v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Rousínov
u Vyškova byl zveřejněn na úřední desce v době od 27. 6. 2017 do 13. 7. 2017.
Žádný další zájemce z řad občanů se ke zveřejněnému záměru nepřihlásil, ani nebylo vzneseno
žádných námitek.
Cena v čase a místě obvyklá činí dle znalce z oboru p. Ing. Kašpara částku 330,- Kč/m².
Usnesení 16/26/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej hmotné nemovité věci z vlastnictví města – pozemku p.č.
994/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m² k.ú. Rousínov u Vyškova, zapsané 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 – kupujícímu p. S. P. Kupní cena 330,- Kč/m², cena celkem 20 790,- Kč.
Prodávající Město Rousínov.
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 3, proti 0, zdržel se 1

Coufal
Švejnoha
Lukášek
Coufal
Švejnoha
Lukášek
Píšek

nemám nic proti záměru, cena se mi zdá divná, vzhledem k tomu, že je to stavební
pozemek u hlavní silnice, s cenou nesouhlasím.
chtěl jsem říct totožný názor jako kolega Coufal.
dostáváme se do diskuse, máme tu návrh, stavět tam moc nejde, uhýbáme
chodníkem, prostorem pro sítě.
souhlasili jsme s prodejem zahrady za 300,- Kč za m, tohle to je stavební pozemek,
není to nijak veliké 7,5 x 8,5 m, není to na žádnou vilu.
stanovení ceny pozemku je poměrně složitá záležitost, jak k té ceně dospět.
pozemek byl původně cesta, nevidím tam prostor něco stavět.
všimli jste si, že tam zůstalo asi 2 m od chodníku, p. Brtník měl požadavek na
plochy pro město. Od Skálové 2 m zůstaly městu, 1 m od chodníku. Vejde se tam
možná přístřešek pro auto, ze všech stran je pozemek ohraničen pozemky města.

Usnesení 23/08/17Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej hmotné nemovité věci z vlastnictví města – pozemku
p.č. 994/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m² k.ú. Rousínov u Vyškova,
zapsané 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 –
kupujícímu p. S. P. Kupní cena 330,- Kč/m², cena celkem 20 790,- Kč.
Prodávající Město Rousínov.
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 11 – Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, proti 2 - Švejnoha, Zatloukalová, zdržel se 2 - Coufal, Straková
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g) Prodej části pozemku p.č. 362/8 k.ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá RM žádost podílových vlastníků k pozemku p.č. 360/4 k.ú. Rousínov u
Vyškova, (se stavbou bytového domu Rousínov, č.p. 355, 356, 357), o odkoupení části
pozemku p.č. 362/8 ostatní plocha o výměře 2561 m² k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku
Města Rousínova, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Rousínov u
Vyškova. Pozemek bezprostředně přiléhá k pozemku p.č. 360/4 k.ú. Rousínov u Vyškova.
Podíly kupujících ke kupovaném pozemku by byly shodné s podíly k pozemku p.č. 360/4 k.ú.
Rousínov u Vyškova, které jsou zapsány v katastru nemovitostí.
Usnesení 16/27/17R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 362/8 ostatní plocha o
výměře 2561 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví Města Rousínova, zapsané 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.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/09/17Z:
ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci - části pozemku p.č. 362/8 ostatní plocha
o výměře 2561 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví Města Rousínova, zapsané 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.
Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

h) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – výustní objekt dešťové kanalizace na
pozemku p.č. 305/1 k.ú. Rousínov u Vyškova
V souvislosti s dokončením výustního objektu dešťové kanalizace, náležejícího ke stavbě:
Město Rousínov – kanalizace v areálu na ul. Tyršova, Rousínov, SO 01 „ je třeba uzavřít
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 305/1 k.ú. Rousínov u Vyškova –
ve vlastnictví České republiky. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence
inženýrské sítě, za jednorázovou úplatu ve výši 3 000,- Kč. Osoba povinná Česká republika –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, osoba oprávněná Město Rousínov.
Usnesení 16/29/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 305/1 k.ú. Rousínov u
Vyškova – ve vlastnictví České republiky. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě,
za jednorázovou úplatu ve výši 3 000,- Kč. Osoba povinná Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, osoba oprávněná Město Rousínov.
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 23/10/17Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 305/1 k.ú.
Rousínov u Vyškova – ve vlastnictví České republiky.
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě, za jednorázovou úplatu
ve výši 3 000,- Kč.
Osoba povinná Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, osoba
oprávněná Město Rousínov.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
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i)

Odkoupení pozemků - p.č. 1066/1 a p.č. 1692/2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví
města
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
p.č. 1066/1 orná půda o výměře 271 m² a pozemku p.č. 1692/2 orná půda o výměře 69 m2
k.ú. Rousínov u Vyškova, který vznikl oddělením částí pozemků p.č. 1691, p.č. 1692 k.ú.
Rousínov u Vyškova – vlastník pan M. J. do majetku města. Pozemek p.č. 1692/2 je odkupován
za účelem zřízení obratiště pro požární techniku. Kupní cena za pozemek p.č. 1066/1 je 100,Kč/m² a za pozemek p.č. 1692/2 je 250,- Kč/m2. Cena celkem je ve výši 44 350,- Kč. Kupující
uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.
Usnesení 16/30/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 1066/1 orná
půda o výměře 271 m² a pozemku p.č. 1692/2 orná půda o výměře 69 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova, který vznikl
oddělením částí pozemků p.č. 1691, p.č. 1692 k.ú. Rousínov u Vyškova – vlastník pan M. J. do majetku města.
Kupní cena za pozemek p.č. 1066/1 je 100,- Kč/m² a za pozemek p.č. 1692/2 je 250,- Kč/m2. Cena celkem je ve
výši 44 350,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s převodem 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.
Schváleno, pro 4 proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/11/17Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 1066/1
orná půda o výměře 271 m² a pozemku p.č. 1692/2 orná půda o výměře 69 m2 k.ú. Rousínov
u Vyškova, který vznikl oddělením částí pozemků p.č. 1691, p.č. 1692 k.ú. Rousínov u Vyškova
– vlastník pan M. J. do majetku města. Kupní cena za pozemek p.č. 1066/1 je 100,- Kč/m² a
za pozemek p.č. 1692/2 je 250,- Kč/m2. Cena celkem je ve výši 44 350,- Kč. Kupující uhradí
náklady spojené s převodem nemovitostí. Kupující Město Rousínov.
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 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

j) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 9/1 k.ú. Královopolské Vážany, paní P.
Odbor HS předkládá RM žádost paní E. P. o odkoupení části pozemku p.č. 9/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 40 m2, k.ú. Královopolské Vážany z majetku města. Jedná
se o část parcely pod zahradou paní P. (vyznačeno na přiložené katastrální mapě).
Usnesení 16/19/17R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci, a to části pozemku
p.č. 9/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Královopolské Vážany o výměře cca 40 m2 z majetku města
(vyznačeno na přiložené katastrální mapě).
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/12/17Z: ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci, a to části
pozemku p.č. 9/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Královopolské Vážany o výměře
cca 40 m2 z majetku města (vyznačeno na přiložené katastrální mapě).
Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

19:05 – 19:15 přestávka
k) Dodatek č. 16/2017 ke zřizovací listině Městských služeb Rousínov, p.o.
ZM je předložen ke schválení Dodatek č. 16/2017 ke zřizovací listině Městských služeb
Rousínov, příspěvkové organizace, kterým dochází ke změně v Čl. V:
Čl. V odst. 1 se na konci doplňuje o text:
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„MS byly předány ke dni 30. 9. 2017 k hospodaření budovy a movitá věc:
- zámečnická a stolařská dílna na parc. č. 1431/5 v pořizovací hodnotě 962 765,30 Kč
- požární zbrojnice Čechyně 82 v pořizovací hodnotě 270 948,- Kč
- altán DCHB v pořizovací hodnotě 69 682,- Kč
- stání garážové u DCHB v pořizovací hodnotě 86 835,- Kč
- osobní automobil Š FABIA-VYE 56-31 v pořizovací hodnotě 341 915,40 Kč.“
Usnesení 16/20/17R: RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 16/2017 ke zřizovací listině Městských služeb
Rousínov, příspěvkové organizace, kterým dochází k doplnění textu v Čl. V odst. 1:
„MS byly předány ke dni 30. 9. 2017 k hospodaření budovy a movitá věc:
zámečnická a stolařská dílna na parc. č. 1431/5 v pořizovací hodnotě 962 765,30 Kč
požární zbrojnice Čechyně 82 v pořizovací hodnotě 270 948,- Kč
altán DCHB v pořizovací hodnotě 69 682,- Kč
stání garážové u DCHB v pořizovací hodnotě 86 835,- Kč
osobní automobil Š FABIA-VYE 56-31 v pořizovací hodnotě 341 915,40 Kč.“
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/13/17Z: ZM schvaluje Dodatek č. 16/2017 ke zřizovací listině Městských služeb
Rousínov, příspěvkové organizace, kterým dochází k doplnění textu v Čl. V odst. 1:
„MS byly předány ke dni 30. 9. 2017 k hospodaření budovy a movitá věc:
- zámečnická a stolařská dílna na parc. č. 1431/5 v pořizovací hodnotě 962 765,30 Kč
- požární zbrojnice Čechyně 82 v pořizovací hodnotě 270 948,- Kč
- altán DCHB v pořizovací hodnotě 69 682,- Kč
- stání garážové u DCHB v pořizovací hodnotě 86 835,- Kč
- osobní automobil Š FABIA-VYE 56-31 v pořizovací hodnotě 341 915,40 Kč.“
Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 5/2017
ZM je předloženo rozpočtové opatření č. 5/2017 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 22 400,- Kč
Navýšení – přijatá náhrada za výjezd JSDH
Výdaje: Celkem zvýšení o 1 649 900,- Kč
Navýšení – navýšení výdajů na VO Kr. Vážany – Dílce (pod firmou Luža), Kr. Vážany –
Špinberky – PD na komunikaci, navýšení výdajů na služby – kultura – folklorní festival – dotace
JMK, investiční příspěvek Mikroregionu Rakovec – spolufinancování k dotaci na kompostéry,
Rekonstrukce topného systému MěÚ- PD+RE, navýšení výdajů na dopravní značení – malé,
Prodloužení VO u MŠ – PD, Sociální zázemí pro taneční obor- RE, zvýšení výdajů na nákup
služeb – VŽP, neinvestiční příspěvek MS (oprava komunikace Slavíkovice – dálniční
přivaděč), Rekonstrukce povrchu jeviště - Velký sál Záložny (změna na investice),
Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny (změna na investice)
Snížení - Parkovací automaty na průtahu na pravé straně do Brna, Parkovací automaty na
průtahu na pravé straně do Brna, Rekonstrukce povrchu vozovky od Benziny do Slavíkovic
(přesun na MS), Oprava povrchu jeviště - Velký sál Záložny (změna na investice),
Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny (změna na investice)
Přesuny položek – přesun na položkách u výdajů na JSDH dle potřeb, přesun výdajů z
Vítovice společenský dům – PD na Vítovice společenský dům – kanalizační přípojka, rozdělení
ORG u výdajů na Mokřad k.ú. Čechyně u hřiště a u Němčan
Financování – zvýšení financování o 1 627 500,- Kč.
Rozpočtové opatření bude projednáno finančním výborem.
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Usnesení 16/21/17R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 5/2017 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 22 400,- Kč
Navýšení – přijatá náhrada za výjezd JSDH
Výdaje: Celkem zvýšení o 1 649 900,- Kč
Navýšení – navýšení výdajů na VO Kr. Vážany – Dílce (pod firmou Luža), Kr. Vážany – Špinberky – PD na komunikaci,
navýšení výdajů na služby – kultura – folklorní festival – dotace JMK, neinvestiční příspěvek Mikroregionu Rakovec
– spolufinancování k dotaci na kompostéry, Rekonstrukce topného systému MěÚ - PD+RE, navýšení výdajů na
dopravní značení – malé, Prodloužení VO u MŠ – PD, Sociální zázemí pro taneční obor- RE, zvýšení výdajů na nákup
služeb – VŽP, investiční příspěvek MS (oprava komunikace Slavíkovice – dálniční přivaděč), Rekonstrukce povrchu
jeviště - Velký sál Záložny (změna na investice), Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny (změna na investice)
Snížení - Parkovací automaty na průtahu na pravé straně do Brna, Parkovací automaty na průtahu na pravé straně
do Brna, Rekonstrukce povrchu vozovky od Benziny do Slavíkovic (přesun na MS), Oprava povrchu jeviště - Velký
sál Záložny (změna na investice), Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny (změna na investice)
Přesuny položek – přesun na položkách u výdajů na JSDH dle potřeb, přesun výdajů z Vítovice společenský dům
– PD na Vítovice společenský dům – kanalizační přípojka, rozdělení ORG u výdajů na Mokřad k.ú. Čechyně u hřiště
a u Němčan
Financování – zvýšení financování o 1 627 500,- Kč.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Odbor HS předkládá změny rozpočtového opatření č. 5/2017, ke kterým došlo od jednání RM:
Příjmy – navýšení o dotace na volby prezidenta a do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Výdaje: navýšení o výdaje na volby prezidenta ( OON, soc. a zdr. Pojištění, materiál, služby
pošt, nákup služeb a cestovné) a do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR (platy zaměstnanců,
OON, refundace mezd, soc. a zdr. Pojištění, nákup materiálu, PHM, služby telekomunikací,
nájemné, nákup ostatních služeb, pohoštění, služby pošt), navýšení výdajů na Rekonstrukci
objektu školy Tyršova II (povrch tělocvičny).
Usnesení 17/12/17R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 5/2017 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 302 400,- Kč
Navýšení – přijatá náhrada za výjezd JSDH, dotace na volby prezidenta a do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Výdaje: Celkem zvýšení o 2 229 900,- Kč
Navýšení – navýšení výdajů na VO Kr. Vážany – Dílce (pod firmou Luža), Kr. Vážany – Špinberky – PD na komunikaci,
navýšení výdajů na služby – kultura – folklorní festival – dotace JMK, neinvestiční příspěvek Mikroregionu Rakovec
– spolufinancování k dotaci na kompostéry, Rekonstrukce topného systému MěÚ - PD+RE, navýšení výdajů na
dopravní značení – malé, Prodloužení VO u MŠ – PD, Sociální zázemí pro taneční obor- RE, zvýšení výdajů na nákup
služeb – VŽP, investiční příspěvek MS (oprava komunikace Slavíkovice – dálniční přivaděč), Rekonstrukce povrchu
jeviště - Velký sál Záložny (změna na investice), Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny (změna na investice),
navýšení o výdaje na volby prezidenta (OON, soc. a zdr. pojištění, materiál, služby pošt, nákup služeb a cestovné)
a do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR (platy zaměstnanců, OON, refundace mezd, soc. a zdr. pojištění, nákup
materiálu, PHM, služby telekomunikací, nájemné, nákup ostatních služeb, pohoštění, služby pošt), navýšení výdajů
na Rekonstrukci objektu školy Tyršova II (povrch tělocvičny).
Snížení - Parkovací automaty na průtahu na pravé straně do Brna, Parkovací automaty na průtahu na pravé straně
do Brna, Rekonstrukce povrchu vozovky od Benziny do Slavíkovic (přesun na MS), Oprava povrchu jeviště - Velký
sál Záložny (změna na investice), Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny (změna na investice).
Přesuny položek – přesun na položkách u výdajů na JSDH dle potřeb, přesun výdajů z Vítovice společenský dům
– PD na Vítovice společenský dům – kanalizační přípojka, rozdělení ORG u výdajů na Mokřad k.ú. Čechyně u hřiště
a u Němčan.
Financování – zvýšení financování o 1 927 500,- Kč (z minulých let).
Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Petřík
Lukášek
Petřík
Lukášek

oprava silnice od dálničního přivaděče se mi zdá podivná, protože silnice je ZD.
Pozemky jsou soukromých vlastníků. Co je to za vozovku od benziny do Slavíkovic?
vysvětlím to, je to pod „benzinkou“ od křižovatky do Slavíkovic, rozbitá silnice.
V pasportu je to vedeno jako městská komunikace. Nemám jediný papír, že by to
vlastnilo ZD.
bylo to předáno po dokončení dálnice ZD.
cesta je v pasportu města. Dopátrat se majetkově, máme ji zapsanou, je to nějaká
stará vize, že je to ZD. Původně jsme ji chtěli opravit, bylo to v rozpočtu. Za
odhadované 2 mil. bychom opravili jen koberec. Vlastníci můžou zablokovat
generální opravu, ale nemůžou zablokovat provizorní opravy, tzv. havarijní, což
děláme. Je to frekventovaná silnice a díry jsou neúnosné.
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Švejnoha
Lukášek
Šedý

Lukášek

řádek 2, PD Kr. Vážany, o čem ta PD je? A řádek 9, nákup služeb, čeho se týká to
zvýšení.
řádek 9, nákup služeb, je to chodník, cyklostezka kolem přivaděče, chybí peníze
na další činnosti, chceme mít tyto peníze v rozpočtu.
řádek 2, cyklostezka navazuje na místní komunikaci. Nedělali se tam obruby, ani
se neupravil chodník. Dnes je tam velká frekvence a je třeba to bezpečně
dotáhnout až na ten most. Zónu dodělat s prahem, aby se klidová zóna dotáhla až
k hlavní cestě.
končí cyklostezka a přechází na komunikaci, chtělo by to doladit.

Usnesení 23/14/17Z: ZM schvaluje rozpočtového opatření č. 5/2017 (viz. příloha), které
řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 302 400,- Kč
Navýšení – přijatá náhrada za výjezd JSDH, dotace na volby prezidenta a do Poslanecké
sněmovny parlamentu ČR
Výdaje: Celkem zvýšení o 2 229 900,- Kč
Navýšení – navýšení výdajů na VO Kr. Vážany – Dílce (pod firmou Luža), Kr. Vážany –
Špinberky – PD na komunikaci, navýšení výdajů na služby – kultura – folklorní festival – dotace
JMK, neinvestiční příspěvek Mikroregionu Rakovec – spolufinancování k dotaci na kompostéry,
Rekonstrukce topného systému MěÚ - PD+RE, navýšení výdajů na dopravní značení – malé,
Prodloužení VO u MŠ – PD, Sociální zázemí pro taneční obor- RE, zvýšení výdajů na nákup
služeb – VŽP, investiční příspěvek MS (oprava komunikace Slavíkovice – dálniční přivaděč),
Rekonstrukce povrchu jeviště - Velký sál Záložny (změna na investice), Rekonstrukce balkónu
Velký sál Záložny (změna na investice), navýšení o výdaje na volby prezidenta (OON, soc. a
zdr. pojištění, materiál, služby pošt, nákup služeb a cestovné) a do Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR (platy zaměstnanců, OON, refundace mezd, soc. a zdr. pojištění, nákup
materiálu, PHM, služby telekomunikací, nájemné, nákup ostatních služeb, pohoštění, služby
pošt), navýšení výdajů na Rekonstrukci objektu školy Tyršova II (povrch tělocvičny).
Snížení - Parkovací automaty na průtahu na pravé straně do Brna, Parkovací automaty na
průtahu na pravé straně do Brna, Rekonstrukce povrchu vozovky od Benziny do Slavíkovic
(přesun na MS), Oprava povrchu jeviště - Velký sál Záložny (změna na investice),
Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny (změna na investice).
Přesuny položek – přesun na položkách u výdajů na JSDH dle potřeb, přesun výdajů z
Vítovice společenský dům – PD na Vítovice společenský dům – kanalizační přípojka, rozdělení
ORG u výdajů na Mokřad k.ú. Čechyně u hřiště a u Němčan.
Financování – zvýšení financování o 1 927 500,- Kč (z minulých let).
Schváleno: pro 14 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 1 - Petřík, zdržel se 0

4. Různé
a) Žádost TJ TATRAN Rousínov, z.s. o dotaci na kofinancování investičního projektu
„Sportoviště pro fotbalovou mládež“
TJ TATRAN Rousínov z.s., se sídlem Tyršova 1137/23, Rousínov, IČ: 42660050, žádá o
poskytnutí individuální investiční dotace na projekt „Sportoviště pro fotbalovou mládež“.
Celkový rozpočet projektu činí 460 025 Kč bez DPH, spolek obdržel dotaci z rozpočtu JMK ve
výši 200 000,- Kč a žádá město Rousínov v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních
dotací o poskytnutí dotace na kofinancování investiční akce ve výši 66 000 Kč (max. 1/3 získané
dotace z jiných zdrojů, nejvýše 150 000 Kč).
Usnesení 16/09/17R: RM doporučuje ZM v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací
schválit poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 66 000,- Kč pro TJ TATRAN Rousínov z.s., se
sídlem Tyršova 1137/23, Rousínov, IČ: 42660050 na kofinancování dotace získané z rozpočtu JMK na
projekt „Sportoviště pro fotbalovou mládež“.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 23/15/17Z: ZM v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací
schvaluje poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 66 000,- Kč pro TJ TATRAN Rousínov
z.s., se sídlem Tyršova 1137/23, Rousínov, IČ: 42660050 na kofinancování dotace získané
z rozpočtu JMK na projekt „Sportoviště pro fotbalovou mládež“ a souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace.
Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

b) Městská policie – počet členů
Po úspěšném absolvování rekvalifikačního programu Strážník obecní a městské policie –
osvědčení číslo 2153/2017 byl Ing. Pavel Kučera zařazen od 1. 8. 2017 na pozici strážník
Městské policie Rousínov. Vzhledem k zájmu okolitých obcí Habrovany, Podbřežice, Tučapy o
uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu služby městské policie je potřebné posoudit zvýšení
členů MP na 4 strážníky, resp. 4 strážníky a jednoho asistenta MP (existuje možnost získat
příspěvek z Úřadu práce na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací –
asistent městského strážníka, na období 6 resp. 12 měsíců, v závislosti na posouzení komise
ÚP).
Usnesení 16/30/16Z: ZM schvaluje zvýšit počet členů MP města Rousínova v roce 2017 na 3 členy.
Schváleno: pro 8 - Brtník, Chromý, Lukášek, Malý, Němec, Petřík, Píšek, Šedý, proti 0, zdržel se 4 Coufal, Havíř, Kuklínek, Matoušek
Usnesení 16/31/16Z: ZM schvaluje záměr vyhlásit VŘ na velitele městského strážníka v roce 2017 a pověřuje
RM toto VŘ připravit.
Schváleno: pro 9 - Brtník, Chromý, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík, Píšek, Šedý, proti 0,
zdržel se 3- Coufal, Havíř, Kuklínek
Usnesení 16/60/17R: RM doporučuje ZM zvýšit počet členů Městské policie města Rousínova v roce 2018 na 4
strážníky.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Tlčik

Lukášek
Tlčik

Coufal
Lukášek

z účetnictví jsem si vytáhl data týkající se MP za roky 2014 – 2017. Bez komentáře
se to ale těžce prezentuje, jelikož se nám měnili počty členů MP. Jsou zde mzdové
náklady vč. odvodů za roky 2014 – 2016 a 1. pololetí roku 2017. V roce 2014 byl
1 městský strážník, P. Minařík. V roce 2015 máme od 1. 7. náklady na Soňu
Janečkovou. V roce 2016 byla kombinace S. Janečková, P. Minařík a Š. Svoboda,
p. Horváth. V roce 2017 za 1. pololetí máme od 1. 5. nástup P. Kučery. Náklady
z 1. pol. jsou jiné, než budou ve 2. pololetí. Po konzultacích v okolitých obcích lze
říct, že náklady na 1 strážníka jsou cca 500 tis. ročně. Záleží to na tom, jakého
člověka se podaří získat. Je tu šance získat hotového strážníka. Do podkladů jsem
Vám poslal i 3 návrhy smluv s okolními obcemi.
rádi bychom udělali kroky k získání nového hotového strážníka. Vláda slibuje
navýšení platů, 500 tis. Kč bych nebral jako strop. Je diskuse o tom, zda mít 4
strážníky nebo 5 vč. p. Svobody.
k osobě asistenta, jsem domluvený na Úřadu práce, že po dnešním zasedáním jim
dáme informaci, zda máme nebo nemáme zájem. Na Úřadu práce každé úterý
zasedá komise, nabídli by nám určité osoby, my bychom si mohli vybrat, ale
otazníkem zůstává financování. Pokud strážníka chceme, měli bychom si ho
zaplatit, bez ohledu na to jestli nám ÚP nějakou dotaci dává.
nemám nic proti tomu mít 4 strážníky i asistenta. Vidím slabinu v půjčování
strážníků do okolních obcí. Jsem pro 4, ale ať je máme tady v Rousínově.
jsou to jen návrhy smluv. Záleží na tom, zda si chceme zabezpečovat naši obec,
zajišťovat si pořádek.
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Usnesení 23/16/17Z: ZM schvaluje zvýšit počet členů Městské policie města Rousínova
v roce 2018 na 4 strážníky.
Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

c) Návrh OZV č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Rousínova
Změny tříděných komodit komunálního odpadu, umístění sběrných nádob a jejich označení je
nutné promítnout do vydané OZV č.5/2006. Návrh OZV č. 2/2017 byl odeslán ke kontrole na
odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Návrh OZV bude podle § 12 odst.
1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Vydáním OZV č. 2/2017 se zruší
OZV č. 5/2006 Města Rousínova ze dne 29. 11. 2006.
Usnesení 16/61/17R: RM doporučuje ZM vydat OZV č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Rousínov
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Coufal
Pekařík

Coufal
Pekařík
Lukášek

jaká je tam změna oproti minulé OZV?
v původní byla vyjmenovaná všechna místa, kde byla možnost odkládat vytříděné
složky odpadu – rozhodli jsme se to vymazat, pokaždé bychom museli novelizovat
OZV. Dále upozornění MV že se nepoužívá železo, ale kovy. Obec je povinna určit
místo, kde se ukládají kovy. A dále byl chybě uveden katalog odpadů.
článek 4 za e) vidím v návrhu nové OZV železo.
to co jste dostali, jsou návrhy, včera jsem vyhlášku novelizoval a opravil.
protože jste neviděli to, co máte schvalovat, navrhuji stáhnout bod c) z dnešního
jednání ZM a bod d) také.

d) Návrh OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Úpravu složení sazby poplatku včetně přílohy rozúčtování nákladů roku 2016 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu je nutné promítnout do vydané OZV 1/2016. Návrh OZV č.
3/2017 byl odeslán ke kontrole na odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.
Návrh OZV bude podle § 12 odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Vydáním OZV 3/2017 se zruší OZV č. 1/2016 Města Rousínova ze dne 27. 1. 2016.
Usnesení 16/62/17R: RM doporučuje ZM vydat OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 23/17/17Z: ZM odkládá body c) a d) z bodu různé do příštího zasedání ZM.

Schváleno: pro 15 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

19:50 ukončeno zasedání ZM
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Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání zastupitelstva města
i přijatými usneseními, což potvrzuji svým podpisem.

……………………………………………
Mgr. Jiří Kyjovský

……………………………………………
MVDr. Václav Malý

………………………………………..
Ing. Jiří Lukášek
starosta města Rousínova
Zápis byl pořízen dne: 13. 9. 2017
Zapsala: Markéta Hladká
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