Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 06.02.2019 v malém sále Záložny v Rousínově
Přítomno: 14 zastupitelů
Jan Brtník, František Brtník, Ing. Vladimír Coufal, MUDr. Aleš Chromý, Ing. Zdeněk Chromý,
Jiří Konkol, Mgr. Jiří Kyjovský, Ing. Jiří Lukášek, Jiří Matoušek, Jakub Němec, Magda
Rothkögelová, Zdeněk Šedý, Ing. Pavel Švejnoha, Mgr. Terezie Zatloukalová
Omluven: 1 zastupitelka
Ing. Marie Straková Ph.D.
K zápisu je přiložena prezenční listina.
3. zasedání zastupitelstva města Rousínova ve volebním období 2018 – 2022 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.
Rezignace na mandát zastupitelky
Podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
zastupitelka Ing. Marie Straková, Ph.D ke dni 06.02.2019 rezignovala na mandát zastupitelky
města Rousínova.
Pozn.: Podle výsledků voleb do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018 bude osloven náhradník
za KDÚ ČSL Ing. Lukáš Hromek.
Předsedající navrhuje zapisovatelku paní Hanu Škvarkovou a ověřovatele zápisu pana
Ing. Vladimíra Coufala a paní Magdu Rothkögelovou.
Usnesení 03/01/19Z:
Zastupitelstvo města Rousínova určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Vladimíra Coufala a paní
Magdu Rothkögelovou, zapisovatelku Hanu Škvarkovou.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/01/19Z bylo schváleno

Usnesení 03/02/19Z:
Zastupitelstvo města Rousínova schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
a) Informace městské policie
b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
c) Zpráva předsedy finančního výboru
2. Majetkoprávní záležitosti
a) Směna pozemků v k. ú. Vítovice
b) Prodej pozemku p. č. 306/16 v k. ú. Kroužek
c) Prodej pozemku p. č. 291 v k. ú. Rousínov u Vyškova
d) Smlouva o budoucí smlouvě darovací
e) Odkoupení pozemků od ČD v k. ú. Rousínov u Vyškova
3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 9/2018
b) Rozpočtové opatření č. 1/2019
4. Různé
a) Souhlas s podáním žádosti o dotaci z MMR na akci „Stavební úpravy ul. Tyršova –
Rousínov“
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b) Souhlas s podáním žádosti o dotaci z MMR na akci „Obnova školního hřiště ZŠ
Habrovanská“
c) Příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech a odměna pro členy Sboru pro občanské
záležitosti
Hlasování o programu – usnesení 03/02/19Z.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/02/19Z bylo schváleno

1. Zahájení
a) Informace městské policie

Kučera

Statistika MP od MV za minulý rok: 293 událostí, 184 přestupků, 31 pokut, 40
napomenutí, 71 příkazů na místě, 13 postoupení přestupku do správního řízení,
9 podezření z TČ předáno PČR, 27 výjezdů na žádost PČR, 36 trestných činů,
odchytli jsme 8 zvířat. Od září více krádeží, vloupání. Autovraky na území
Rousínova, 10 vozidel, které stále stojí, jedno z toho se dá považovat za úplný
vrak.

b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
Diskuze k zápisům z 24. a 25. RM v roce 2018 a z 1. a 2.RM 2019.

K zápisům z 24. a 25. RM v roce 2018 a z 1. a 2.RM 2019 nebyla diskuze.
c) Zpráva předsedy finančního výboru
FV zasedal 04.02.2019, úkolem bylo projednání rozpočtových opatření RO č.9/2018 a RO
č. 1/2019.

Chromý Z. finanční výbor projednal rozpočtové opatření číslo 9/2018 a rozpočtové opatření
1/2019, které doporučuje zastupitelstvu schválit.
Usnesení 03/03/19Z:
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 04.02.2019.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/03/19Z bylo schváleno

2. Majetkoprávní záležitosti
a) Směna pozemků v k. ú. Vítovice
Odbor HS předkládá RM návrh na směnu hmotných nemovitých věcí - části pozemku p. č. 296,
ostatní plocha o výměře cca 22 m2 a části pozemku p. č. 294, zahrada o výměře cca 13 m2, to
vše v k. ú. Vítovice, ve vlastnictví J. B. za část pozemku p. č. 278, ostatní plocha o výměře cca
35 m2 v k. ú. Vítovice ve vlastnictví města Rousínova. Směna bude prováděna bez cenového
vyrovnání.
Usnesení 12/11/18R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotných nemovitých věcí – části pozemku p. č. 296, ostatní plocha
o výměře cca 22 m2 a části pozemku p. č. 294, zahrada o výměře cca 13 m2, to vše v k. ú. Vítovice, ve vlastnictví
J. B. za část pozemku p. č. 278, ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k. ú. Vítovice ve vlastnictví města Rousínova
(vše vyznačeno na přiložené katastrální mapě).
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Švejnoha
Lukášek
Coufal

jaký důvod vede město k tomu brát si do vlastnictví ten trojúhelník pozemku?
teď se přesto jezdí do vedlejší zahrady a je to soukromý pozemek, takže byl tento návrh, oni mají
snahu získat tento trojúhelník před domem, parkují tam a chtějí si to vylepšit a navrhli tohle řešení.
souhlasím se směnou pozemku před domem, ale trojúhelník na vedlejším pozemku bych nekupoval,
ať si ho koupí soused, který přes pozemek jezdí.

Usnesení 31/03/18Z: ZM vyhlašuje záměr směny hmotných nemovitých věcí – části pozemku p. č. 296, ostatní
plocha o výměře cca 22 m2 a části pozemku p. č. 294, zahrada o výměře cca 13 m2, to vše v k. ú. Vítovice, ve
vlastnictví J. B. za část pozemku p. č. 278, ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k. ú. Vítovice ve vlastnictví města
Rousínova (vše vyznačeno na přiložené katastrální mapě).
Schváleno, pro 9 - Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Petřík, Píšek, Šedý, proti 0,
zdržel se 3 - Coufal, Švejnoha, Zatloukalová

Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce v době od 26.09.2018 do 12.10.2018. Ke
zveřejněnému záměru nebylo z řad občanů vzneseno žádných námitek ani připomínek.
Byl vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemků na základě, kterého byl z pozemku
p. č. 278 oddělen pozemek označen novým p. č. 278/2 o výměře 42 m2 z pozemku p. č. 296
oddělen pozemek označen novým p. č. 296/2 o výměře 28 m2 a z pozemku p. č. 294 oddělen
pozemek označen novým p. č. 294/2 o výměře 14 m2. Obvyklá cena směňovaných pozemků
činí 150 Kč/m2. Směna je prováděna bez cenového vyrovnání.
Usnesení 24/06/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi J. B. a městem
Rousínov.
Směnnou smlouvou město Rousínov směňuje pozemek p. č. 278/2 ostatní plocha o výměře 42 m2 v katastrálním
území Vítovice v ceně 150 Kč/m2, cena celkem 6.300 Kč za pozemek p. č. 296/2 ostatní plocha o výměře 28 m2 a
pozemek p. č. 294/2 zahrada o výměře 14 m2 v katastrálním území Vítovice v ceně 150 Kč/m2, cena celkem 6.300
Kč ve vlastnictví J. B. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí účastníci smlouvy rovným dílem.
Věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě vedení kanalizace bude zřízeno ve prospěch města Rousínova a spočívá
v právu města užívat pozemek p. č. 278/2 v k. ú. Vítovice za účelem vedení, provozování a udržování kanalizace.
Věcné břemeno se zřizuje bezplatně, na dobu neurčitou.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou směnnou smlouvu a
smlouvu o zřízení věcného břemene podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 24/06/18R bylo schváleno

Usnesení 03/04/19Z:
I. ZM schvaluje směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi J. B. a městem
Rousínov.
Směnnou smlouvou město Rousínov směňuje pozemek p. č. 278/2 ostatní plocha o výměře
42 m2 v katastrálním území Vítovice v ceně 150 Kč/m2, cena celkem 6.300 Kč za pozemek p. č.
296/2 ostatní plocha o výměře 28 m2 a pozemek p. č. 294/2 zahrada o výměře 14 m2
v katastrálním území Vítovice v ceně 150 Kč/m2, cena celkem 6.300 Kč ve vlastnictví J. B.
Náklady spojené s převodem pozemků uhradí účastníci smlouvy rovným dílem.
Věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě vedení kanalizace bude zřízeno ve prospěch města
Rousínova a spočívá v právu města užívat pozemek p. č. 278/2 v k. ú. Vítovice za účelem
vedení, provozování a udržování kanalizace. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně, na dobu
neurčitou.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou směnnou smlouvu
a smlouvu o zřízení věcného břemene podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu
a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému
katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 13 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Švejnoha
Usnesení 03/04/19Z bylo schváleno

b) Prodej pozemku p. č. 306/16 v k. ú. Kroužek
Odbor HS předkládá RM žádost Z. S. o odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p. č.
306/16, orná půda o výměře 1136 m2 v k. ú. Kroužek, zapsaného v katastru nemovitostí
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Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro
obec Rousínov, k. ú. Kroužek, z vlastnictví města Rousínova za účelem výstavby rodinného
domu. Uvedený pozemek je podle územního plánu města určen k zastavění.
Usnesení 24/07/18R:
RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci, a to pozemku p. č. 306/16, orná půda o
výměře 1136 m2 v k. ú. Kroužek, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Kroužek, z vlastnictví města Rousínova za
účelem výstavby rodinného domu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 24/07/18R bylo schváleno

Coufal
Lukášek

neměli jsme tento bod už na minulém ZM? Bylo to zamítnuto kvůli ceně a mělo se
s paní jednat, jednalo se?
zamítli jsme, pak došel nový návrh a rada města nedoporučuje, protože se řídí
z minulosti tím, že se nebudou prodávat pozemky, ale jen směňovat za strategické
pozemky. Toto je v Kroužku jediné ucelené místo, do kterého se bude dát do
budoucna investovat, zasíťovat, rozparcelovat ho a prodávat ho. Ale zatím tady
byla taková strategie, že směňujme pozemky, ale takové, které potřebujeme
k rozvoji města, což jsou pozemky pod silnicemi nebo na zeleň.

Usnesení 03/05/19Z:
ZM zamítá vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci, a to pozemku p. č. 306/16, orná
půda o výměře 1136 m2 v k. ú. Kroužek, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú.
Kroužek, z vlastnictví města Rousínova za účelem výstavby rodinného domu.
Výsledek hlasování: pro 12 - J. Brtník, F. Brtník, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 2 – Coufal, Švejnoha
Usnesení 03/05/19Z bylo schváleno

c) Prodej pozemku p. č. 291 v k. ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá RM žádost pana S. L. o odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku p. č.
291, ostatní plocha o výměře 152 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného 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. Odkoupení
uvedeného pozemku je požadováno za účelem zlepšení estetického rázu lokality, zlepšení
dopravní a parkovací situace u sousedícího rodinného domu postaveného na parcele č. 290,
který je ve vlastnictví žadatele.
Usnesení 01/09/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci - části pozemku p. č. 291, ostatní plocha o
výměře cca 95 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného 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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 01/09/19R bylo schváleno

Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek

bylo zvažováno, že domy, které tam jsou, nemají příjezd po zpevněné komunikaci?
vyčlenili jsme to podle okolních domů, zůstal tam chodníček a místo pro obslužnou
komunikaci, majitel této budovy má zaplocený městský pozemek, můžeme udělat
nějakou studii.
jižní strana parcela 291 hrana komunikace aspoň metr tam nechat, neprodávat
celou šíři parcely, projektant by se mohl zamyslet, jak by se tam dalo parkovat.
ten prostor ke komunikaci tam je, město dalo zatím zamítavé stanovisko.

Usnesení 03/06/19Z:
ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci - části pozemku p. č. 291, ostatní plocha
o výměře cca 95 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného v katastru nemovitostí
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Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro
obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova, z vlastnictví města Rousínova.

Výsledek hlasování: pro 13 - J. Brtník, F. Brtník, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 – Coufal
Usnesení 03/06/19Z bylo schváleno

d) Smlouva o budoucí smlouvě darovací
Odbor HS předkládá RM návrh darování hmotných nemovitých věcí.
Jedná se o stavbu s názvem „Rousínov – řešení části návsi a lokality Trávníky v měst. části
Čechyně“.
Stavbou budou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví Jihomoravského kraje, a to silnice č. III/0477
Čechyně – spojovací a pozemek p. č. 2093/2 ostatní plocha o výměře 2641 m² k. ú. Čechyně.
Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 281 pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně.
Nemovitosti jsou ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové
organizace kraje.
Pozemek je ve vlastnictví budoucího obdarovaného - Jihomoravského kraje.
Stavebník – město – plánuje v rámci uvedené akce realizovat stavbu rekonstrukce chodníků,
vybudování parkovacích stání, nové autobusové zastávky na silnici č. III/0477, dělící ostrůvek
v křižovatce s MK a celkovou úpravu veřejného prostranství.
Pozemky, které budou stavbou zasaženy:
p. č. 1891/2, p. č. 1891/3, p. č. 1891/4 k. ú. Čechyně, zapsané v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu po Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně.
Pozemky jsou ve vlastnictví Města Rousínova – budoucího dárce.
Předpokládaný zábor pozemků:
p. č. 2093/2 činí cca 143 m²
p. č. 1891/2 činí cca 86 m²
p. č. 1891/3 činí cca 67 m²
p. č. 1891/4 činí cca 67 m²
Obě strany se dohodly, že budoucí dárce bezúplatně převede výše uvedenou stavbu
autobusového zálivu, ostrůvků a části pozemků p. č. 1891/2, p. č. 1891/3, p. č. 1891/4 k. ú.
Čechyně, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu po Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně, zastavěné touto
stavbou, do vlastnictví budoucího obdarovaného.
Usnesení 19/10/18R:
I. RM doporučuje ZM vyhlášení záměru darovat části hmotných nemovitých věcí – pozemků z majetku města do
vlastnictví Jihomoravského kraje, a to:
p. č. 1891/2 ostatní plocha o výměře
2158 m²
p. č. 1891/3 ostatní plocha o výměře.
70 m²
p. č. 1891/4 ostatní plocha o výměře
2667 m²
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu po Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně na stavbu autobusového zálivu a ostrůvků na nich.
Pozemky budou zasaženy stavbou s názvem „Rousínov – řešení části návsi a lokality Trávníky v měst. části
Čechyně“.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 02/08/18Z:
ZM vyhlašuje záměr darovat části hmotných nemovitých věcí – pozemků z majetku města do vlastnictví
Jihomoravského kraje, a to:
p. č. 1891/2 ostatní plocha o výměře
2158 m²
p. č. 1891/3 ostatní plocha o výměře
70 m²
p. č. 1891/4 ostatní plocha o výměře
2667 m²
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zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu po Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně na stavbu autobusového zálivu a ostrůvků na nich.
Pozemky budou zasaženy stavbou s názvem „Rousínov – řešení části návsi a lokality Trávníky v měst. části
Čechyně“.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 02/08/18Z bylo schváleno

Záměr darovat části hmotných nemovitých věcí - pozemků - byl zveřejněn na úřední desce
v době od 18.12.2018 do 03.01.2019. Žádný další zájemce se nepřihlásil, ani nebylo vzneseno
z řad občanů námitek.
Usnesení 01/11/19R:
RM doporučuje ZM schválení smlouvy o smlouvě budoucí darovací – darování částí hmotných nemovitých věcí –
pozemků - z majetku města do vlastnictví Jihomoravského kraje, a to:
p. č. 1891/2 ostatní plocha o výměře
2158 m²
p. č. 1891/3 ostatní plocha o výměře
70 m²
p. č. 1891/4 ostatní plocha o výměře
2667 m²
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu po Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně na stavbu autobusového zálivu a ostrůvků na nich.
Pozemky budou zasaženy stavbou s názvem „Rousínov – řešení části návsi a lokality Trávníky v měst. části
Čechyně“.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 01/11/19R bylo schváleno

Usnesení 03/07/19Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací – darování částí hmotných nemovitých
věcí – pozemků - z majetku města do vlastnictví Jihomoravského kraje, a to:
p. č. 1891/2 ostatní plocha o výměře
2158 m²
p. č. 1891/3 ostatní plocha o výměře
70 m²
p. č. 1891/4 ostatní plocha o výměře
2667 m²
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu po Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně na stavbu
autobusového zálivu a ostrůvků na nich.
Pozemky budou zasaženy stavbou s názvem „Rousínov – řešení části návsi a lokality Trávníky
v měst. části Čechyně“.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o smlouvě
budoucí darovací podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/07/19Z bylo schváleno

e) Odkoupení pozemků od ČD v k. ú. Rousínov u Vyškova
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 26.03.2014:
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 27.03.2014 sdělil starosta ČD stanovisko k požadované tržní ceně a požádal
o schůzku pro další jednání v této věci.
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Dopisem ze dne 23.04.2014 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 01.06.2017 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
Straková
Malý
Švejnoha
Lukášek
Matoušek
Lukášek
Coufal
Lukášek
Straková

Lukášek
Chromý
Chromý
Lukášek
Švejnoha
Lukášek
Straková
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.
s jakým záměrem město žádalo dráhy o odkup těch pozemků?
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.
proběhlo nějaké osobní jednání se zástupcem ČD?
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.
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.
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
24. RM dne 13.12.2017:
Při jednání zástupce města p. starosty s vedoucí oddělení prodejů ČD p. Houdkovou bylo dohodnuto, že město podá
námitku k nabízené výši prodejní ceny.
Z tohoto důvodu by bylo vhodné doložit k námitce cenu v čase a místě obvyklou.
Usnesení 24/13/17R: RM ukládá MěÚ oslovit znalce z oboru p. Ing. Dalibora Kašpara o vypracování znaleckého
posudku ceny v čase a místě obvyklé pro pozemek p. č. 1795 ostatní plocha o výměře 2906 m² a nově vzniklý
pozemek p. č. 1672/37 ostatní plocha o výměře 143 m² - oba k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsané v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 3296 pro obec
Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

V souladu s usnesením RM byl osloven znalec z oboru p. Ing. Dalibor Kašpar, který zpracoval
znalecký posudek o ceně v čase a místě obvyklé na uvedené pozemky.
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Dle tohoto posudku činí jednotková cena pozemků 120 Kč/m², celkem 382.800 Kč, cena studny
na pozemku p. č. 1672/37 činí 5.190 Kč.
Dne 25.01.2018 byl znalecký posudek odeslán Generálnímu ředitelství Českých drah, a.s. Dle
vyjádření zástupce ČD p. Jany Houdkové, vedoucí oddělení prodejů, je posudek formálně
správně, ale není vhodný pro porovnání jimi nabízené ceny. ČD tudíž trvají na jimi dříve
nabízené ceně, tj. 1.000.000 Kč.
Usnesení 05/06/18R: RM doporučuje ZM schválit návrh Českým drahám, a.s. na odkup 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
za kompromisní cenu 700 000,- Kč.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Coufal
Lukášek
Píšek
Coufal
Lukášek

máme nějaký záměr, proč to chceme i za dvojnásobnou cenu?
říkalo se, že se nám to může hodit, že areál železnice bude jednou využitelný.
starosta plnil to, co se po něm chtělo, my to napřed nedoporučovali, ale po ZM, kde se to chtělo, tak
vstoupil do jednání.
jen kontext dvojnásobná cena, že jestli to chceme i tak a jestli nám to za to bude stát. Jestli máme
konkrétní zájem, aby nám to za to stálo.
trvali na svém milionu podle pana Kovalčíka, argumenty zajímavé, zatížené infrastrukturou, to
přiznali, ale trvají na své ceně.

Usnesení 28/02/18Z: ZM schvaluje návrh Českým drahám, a.s. na odkup 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 za kompromisní
cenu 700 000,- Kč.
Schváleno: pro 12 – Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 1 – Zatloukalová

Usnesení zastupitelstva města bylo zasláno Českým drahám, a.s. dopisem ze dne 23.05.2018.
Vedoucí oddělení prodejů ČD a.s. sdělila, že je jejich povinností přistupovat k nemovitému
majetku ve vlastnictví ČD a.s. s péčí řádného hospodáře a preferovat řešení finančně výhodné
pro ČD a.s. Z tohoto důvodu nelze akceptovat městem navrhovanou kupní cenu ve výši 700
tis. Kč a proto i nadále trvají na kupní ceně ve výši 1.000.000 Kč, která vychází z ceny obvyklé
stanovené soudním znalcem.
Vzhledem k tomu, že celá tato věc nebyla v minulých volebních obdobích ukončena, je znovu
předkládána orgánům města k dalšímu jednání.
Usnesení 02/10/19R:
RM doporučuje ZM schválit návrh Českých drah, a.s. na odkup 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 za cenu 1.000.000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1
Usnesení 02/10/19R bylo schváleno

Švejnoha
Lukášek

argument nové RM co by mohlo být plus ke koupi?
ožívá trať a vypadá to, že je v dohlednu přeložka trati, a bude nádraží ve
Slavíkovicích volnější, já jsem byl před rokem proti, teď nevím, můžeme o tom
diskutovat, byly by to umrtvené peníze, ale za 10 let se k tomu nemusíme dostat.
Chromý A. tam jsou nějaké soukromé zahrádky, co by bylo s nimi?
Lukášek
převzali bychom nájemce od ČD, i za minimální nájem by se o to mohli starat, ať
to nemusejí dělat MS, musí se vymyslet nějaká strategie.
Usnesení 03/08/19Z:
ZM schvaluje návrh Českých drah, a.s. na odkup 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.
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Rousínov u Vyškova do majetku města, zapsané na LV č. 3296 pro obec Rousínov a k. ú.
Rousínov u Vyškova za cenu 1.000.000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 12 - J. Brtník, F. Brtník, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 2 - Coufal, Zatloukalová
Usnesení 03/08/19Z bylo schváleno

3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 9/2018
Odbor HS předložil RM návrh řešení změn rozpočtu města v závěru roku 2018 (po ZM
12.12.2018) 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 2018 od posledního ZM, do 31.12.2018 navrhl zmocnit RM ke schválení rozpočtového
opatření v závěru roku 2018.
Usnesení 23/29/18R: RM doporučuje ZM zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2018
pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání
skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2018 od posledního ZM do
31.12.2018. Následně bude rozpočtové opatření předloženo na zasedání ZM konaném do konce března roku 2019.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/29/18R bylo schváleno
Usnesení 02/22/18Z:
ZM zmocňuje RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2018 pro případ zajištění profinancování
případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání prostředků
na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2018 od posledního ZM do 31.12.2018. Následně bude
rozpočtové opatření předloženo na zasedání ZM konaném do konce března roku 2019.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 02/22/18Z bylo schváleno

RM je předloženo rozpočtové opatření č. 9/2018 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 3.000.700 Kč.
Navýšení – daň z příjmů FO placená poplatníkem, daň z přidané hodnoty, daň z hazardních
her, příjmy z knihovny, příjmy z hlášení rozhlasem, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy – sběr
a svoz odpadů (tříděného), příjmy z poskytování služeb, příjmy z prodeje DDHM, příjem zálohy
za čip, příjem z prodeje dlouhodobého majetku, příjem z úroků, kurzové zisky, příjem dotace
na výdaje JSDH.
Snížení – poplatek ze vstupného, příjmy úhrad za dobývání nerostů, ostatní příjmy (věcná
břemena), přijaté nekapitálové příspěvky.
Výdaje: Celkem snížení o 6.150.600 Kč.
Navýšení – Oprava pomníku v Kroužky (navýšení vlastního podílu k dotaci), nákup služeb
(zpravodaj), nákup služeb (obřady), věcné dary (SPOZ +vítání občánků), TDO (svoz a likvidace
velkoobjemového odpadu), Rekonstrukce chodníků kolem sil. III/37931 a III/37932 – Kr.
Vážany, Revize projektu cyklostezky do Slavíkovic část „C“ od splavu po Kovářskou, Zateplení
ZŠ Tyršova (neuznatelné náklady k dotaci), Regenerace hřiště v sídlišti – nákup zařízení,
Čechyně – hasička – sociální byty a komunitní centrum se sálem, Festival Sušilův Rousínov –
vlastní podíl k dotaci JMK (nákup materiálu, nákup služeb, OON nákup materiálu, nákup
služeb), náhrady v době nemoci (městská policie), rezerva na vratku dotace na volby do
zastupitelstev ÚSC.
Snížení – platby daní a poplatků, výkup pozemků pod komunikace, připojovací soupravy na
vodovodní řad v majetku města, připojovací soupravy na kanalizační řad v majetku města,
investiční dotace tělovýchovným organizacím (kofinancování k dotacím), investiční návratné
finanční výpomoci organizacím, poskytnuté neinvestiční příspěvky (pohřebnictví), územní
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plánování (studie), městský mobiliář, investiční dotace neziskovým organizacím (kofinancování
dotací), DCHB (prádlo a obuv, DHDM), místní správa (ostatní nákupy jinde nespecifikované,
věcné dary, nákup kolků, vrácení zálohy za čip), Plán ÚSES (PD), Založení ÚSES – LBK 2 –
Kroužek, Zeleň na návsi v Čechyni, Park Hrubé kusy – I. etapa – ozelenění nivy Rakovce
(dotace OPŽP a vlastní podíl k dotaci), VO – Vážany pod Lužou, VO – parkování a chodník u
sportoviště – ovál, Sušilovo náměstí 2. část, Parkoviště u ZŠ Habrovanská + zastávka
autobusu, Parkování a chodník u sportoviště (atlet. ovál), Schody nad ul. Nádražní – velké –
podél oplocení (+chodník), Chodník nad ZŠ Habrovanská, Rozšíření parkoviště u sportovní
haly, Zateplení ZŠ Tyršova (dotace), Festival Sušilův Rousínov – nákup služeb (dotace JMK),
Zateplení ZŠ Tyršova (vlastní podíl k dotaci), OON – volby do zastupitelstev ÚSC, Festival
Sušilův Rousínov – nákup služeb (vlastní podíl k dotaci JMK), Hasičská zbrojnice, Využití bývalé
školy v Čechyni – přípojka el., místní správa ( platy zaměstnanců, povinné sociální a zdravotní
pojištění, opravy a udržování techniky, školení a vzdělávání, náhrady v době nemoci.
Přesuny položek – změna položky a paragrafu u příjmu – sankční platby přijaté – za
znečišťování ovzduší, navýšení výdajů na nákup služeb (kalendář), se současným snížením
výdajů na nákup propagačních předmětů, knihovna (snížení výdajů na platy a OON se
současným navýšením výdajů na povinné sociální a zdravotní pojištění), kultura (snížení výdajů
na autorská práva, opravy a udržování a nákup DHDM se současným navýšením výdajů na
pohoštění účinkujících a nákup materiálu),obnova a zachování kulturních památek ‚ snížení
výdajů na nákup služeb a obnovu drobných památek se současným navýšením výdajů na
vlastní podíl k dotaci JMK na Opravu pomníku v Kroužku a na vlastí podíl k dotaci z MZe na
obnovu drobných památek a válečných pomníků – oprava křížků v Čechyni), odpady( snížení
výdaje na sběr a svoz BRKO se současným navýšení výdajů na nákup materiálu), sociální péče
(snížení výdajů na věcné dary se současným navýšením výdajů na nákup materiálu), DCHB
(snížení výdajů na platy se současným navýšením výdajů na OON), městská policie (snížení
výdajů na služby telekomunikací, opravy a udržování a ochranné pomůcky se současným
navýšením výdajů na PHM, nákup služeb a nákup materiálu), JSDH (snížení výdajů na
ochranné pomůcky a občerstvení se současným navýšením výdajů na PHM a nákup ostatních
služeb), zastupitelstvo (snížení výdajů na opravy a udržování, OON se současným navýšením
výdajů na PHM, pohoštění a věcné dary), místní správa (snížení výdajů na prádlo, obuv, knihy,
el. energie, nájemném daně a poplatky se současným navýšením výdajů na věcná břemena,
DHDM, studenou vodu, PHM, služby pošta sankcí jiným rozpočtům), změna položky u výdajů
na akci Tyršova, objekt jídelny vč archívu a sportoviště (vybavení), označení výdajů dotací u
JSDH (PHM a DDHM), oprava položky u investičního příspěvku MS Rousínov, označení výdajů
dotací MPSV ( zvýšení výdajů na platy zaměstnanců, povinné zdravotní pojištění a cestovné se
současným snížením výdajů na povinné sociální pojištění a skolení), změna označení dotací
JMK na festival Sušilův Rousínov (snížení výdajů na nákup služeb se současným navýšením
výdajů na odměny za dušení vlastnictví), výdaje na volby do zastupitelstev ÚSC (navýšení
výdajů na platy, OON, ostatní platby za provedenou práci, DHDM, služby pošt, se současným
snížením výdajů na povinné platby sociálního a zdravotního pojištění, nákup materiálu, PHM,
služby telekomunikací, nájemné, nákup ostatních služeb a pohoštění), Založení ÚSES – LBK 2
– Kroužek (dooznačení výdajů dotací OPŽP a vlastního podílu), knihovna ( navýšení výdajů na
nákup knih a materiálu se současným snížením výdajů na DHDM), zastupitelstvo (snížení
výdajů na věcné dary se současným navýšením výdajů na cestovné)
Financování – snížení financování o 9.151.300 Kč.
Usnesení 25/06/18R:
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 3.000.700 Kč.
Navýšení – daň z příjmů FO placená poplatníkem, daň z přidané hodnoty, daň z hazardních her, příjmy z knihovny,
příjmy z hlášení rozhlasem, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy – sběr a svoz odpadů (tříděného), příjmy
z poskytování služeb, příjmy z prodeje DDHM, příjem zálohy za čip, příjem z prodeje dlouhodobého majetku, příjem
z úroků, kurzové zisky, příjem dotace na výdaje JSDH.
Snížení – poplatek ze vstupného, příjmy úhrad za dobývání nerostů, ostatní příjmy (věcná břemena), přijaté
nekapitálové příspěvky.
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Výdaje: Celkem snížení o 6.150.600 Kč.
Navýšení – Oprava pomníku v Kroužku (navýšení vlastního podílu k dotaci), nákup služeb (zpravodaj), nákup služeb
(obřady), věcné dary (SPOZ +vítání občánků), TDO (svoz a likvidace velkoobjemového odpadu), Rekonstrukce
chodníků kolem sil. III/37931 a III/37932 – Kr. Vážany, Revize projektu cyklostezky do Slavíkovic část „C“ od splavu
po Kovářskou, Zateplení ZŠ Tyršova (neuznatelné náklady k dotaci), Regenerace hřiště v sídlišti – nákup zařízení,
Čechyně – hasička – sociální byty a komunitní centrum se sálem, Festival Sušilův Rousínov – vlastní podíl k dotaci
JMK (nákup materiálu, nákup služeb, OON nákup materiálu, nákup služeb), náhrady v době nemoci (městská
policie), rezerva na vratku dotace na volby do zastupitelstev ÚSC.
Snížení – platby daní a poplatků, výkup pozemků pod komunikace, připojovací soupravy na vodovodní řad v majetku
města, připojovací soupravy na kanalizační řad v majetku města, investiční dotace tělovýchovným organizacím
(kofinancování k dotacím), investiční návratné finanční výpomoci organizacím, poskytnuté neinvestiční příspěvky
(pohřebnictví), územní plánování (studie), městský mobiliář, investiční dotace neziskovým organizacím
(kofinancování dotací), DCHB (prádlo a obuv, DHDM), místní správa (ostatní nákupy jinde nespecifikované, věcné
dary, nákup kolků, vrácení zálohy za čip), Plán ÚSES (PD), Založení ÚSES – LBK 2 – Kroužek, Zeleň na návsi
v Čechyni, Park Hrubé kusy – I. etapa – ozelenění nivy Rakovce (dotace OPŽP a vlastní podíl k dotaci), VO – Vážany
pod Lužou, VO – parkování a chodník u sportoviště – ovál, Sušilovo náměstí 2. část, Parkoviště u ZŠ Habrovanská
+ zastávka autobusu, Parkování a chodník u sportoviště (atlet. ovál), Schody nad ul. Nádražní – velké – podél
oplocení (+chodník), Chodník nad ZŠ Habrovanská, Rozšíření parkoviště u sportovní haly, Zateplení ZŠ Tyršova
(dotace), Festival Sušilův Rousínov – nákup služeb (dotace JMK), Zateplení ZŠ Tyršova (vlastní podíl k dotaci), OON
– volby do zastupitelstev ÚSC, Festival Sušilův Rousínov – nákup služeb (vlastní podíl k dotaci JMK), Hasičská
zbrojnice, Využití bývalé školy v Čechyni – přípojka el., místní správa ( platy zaměstnanců, povinné sociální a
zdravotní pojištění, opravy a udržování techniky, školení a vzdělávání, náhrady v době nemoci.
Přesuny položek – změna položky a paragrafu u příjmu – sankční platby přijaté – za znečišťování ovzduší,
navýšení výdajů na nákup služeb (kalendář), se současným snížením výdajů na nákup propagačních předmětů,
knihovna (snížení výdajů na platy a OON se současným navýšením výdajů na povinné sociální a zdravotní pojištění),
kultura (snížení výdajů na autorská práva, opravy a udržování a nákup DHDM se současným navýšením výdajů na
pohoštění účinkujících a nákup materiálu),obnova a zachování kulturních památek ‚ snížení výdajů na nákup služeb
a obnovu drobných památek se současným navýšením výdajů na vlastní podíl k dotaci JMK na Opravu pomníku
v Kroužku a na vlastí podíl k dotaci z MZe na obnovu drobných památek a válečných pomníků – oprava křížků
v Čechyni), odpady( snížení výdaje na sběr a svoz BRKO se současným navýšení výdajů na nákup materiálu),
sociální péče (snížení výdajů na věcné dary se současným navýšením výdajů na nákup materiálu), DCHB (snížení
výdajů na platy se současným navýšením výdajů na OON), městská policie (snížení výdajů na služby telekomunikací,
opravy a udržování a ochranné pomůcky se současným navýšením výdajů na PHM, nákup služeb a nákup materiálu),
JSDH (snížení výdajů na ochranné pomůcky a občerstvení se současným navýšením výdajů na PHM a nákup
ostatních služeb), zastupitelstvo (snížení výdajů na opravy a udržování, OON se současným navýšením výdajů na
PHM, pohoštění a věcné dary), místní správa (snížení výdajů na prádlo, obuv, knihy, el. energie, nájemném daně a
poplatky se současným navýšením výdajů na věcná břemena, DHDM, studenou vodu, PHM, služby pošta sankcí
jiným rozpočtům), změna položky u výdajů na akci Tyršova, objekt jídelny vč. archívu a sportoviště (vybavení),
označení výdajů dotací u JSDH (PHM a DDHM), oprava položky u investičního příspěvku MS Rousínov, označení
výdajů dotací MPSV ( zvýšení výdajů na platy zaměstnanců, povinné zdravotní pojištění a cestovné se současným
snížením výdajů na povinné sociální pojištění a skolení), změna označení dotací JMK na festival Sušilův Rousínov
(snížení výdajů na nákup služeb se současným navýšením výdajů na odměny za dušení vlastnictví), výdaje na volby
do zastupitelstev ÚSC (navýšení výdajů na platy, OON, ostatní platby za provedenou práci, DHDM, služby pošt, se
současným snížením výdajů na povinné platby sociálního a zdravotního pojištění, nákup materiálu, PHM, služby
telekomunikací, nájemné, nákup ostatních služeb a pohoštění), Založení ÚSES – LBK 2 – Kroužek (dooznačení
výdajů dotací OPŽP a vlastního podílu), knihovna ( navýšení výdajů na nákup knih a materiálu se současným
snížením výdajů na DHDM), zastupitelstvo (snížení výdajů na věcné dary se současným navýšením výdajů na
cestovné).
Financování – snížení financování o 9.151.300 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 25/06/18R bylo schváleno

Rozpočtové opatření bylo projednáno finančním výborem dne 04.02.2019.
Usnesení 03/09/19Z:
ZM bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 9/2018 (viz. příloha).

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/09/19Z bylo schváleno
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b) Rozpočtové opatření č. 1/2019
Odbor HS předkládá RM rozpočtové opatření č. 1/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 386.500 Kč.
Navýšení – neinvestiční dotace ze SR na výkon státní správy, navýšení příjmů ze vynětí ze ZPF.
Výdaje: Celkem zvýšení o 2.595.000 Kč.
Zvýšení – navýšení výdajů na Parkování a chodník u sportoviště (ovál), navýšení výdajů na VO
(Parkování a chodník u sportoviště – ovál), Vybavení šaten – Víceúčelový sportovní areál
(materiál a DHDM), navýšení výdajů na realizaci - Víceúčelový sportovní areál, navýšení výdajů
na Sušilovo náměstí 2. část – PD na VO, navýšení výdajů na platby daní a poplatků SR, nákup
DHDM (MP), neinvestiční příspěvek MS (dovybavení hřiště Tyršova).
Přesuny položek – nejsou.
Financování – zvýšení financování o 2.208.500 Kč.
Usnesení 02/15/19R:
RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č 1/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 386.500 Kč
Navýšení – neinvestiční dotace ze SR na výkon státní správy, navýšení příjmů - vynětí ze ZPF
Výdaje: Celkem zvýšení o 2.595.000 Kč
Zvýšení – navýšení výdajů na Parkování a chodník u sportoviště (ovál), navýšení výdajů na VO (Parkování a chodník
u sportoviště – ovál), Vybavení šaten – Víceúčelový sportovní areál (materiál a DHDM), navýšení výdajů na realizaci
- Víceúčelový sportovní areál, navýšení výdajů na Sušilovo náměstí 2. část – PD na VO, navýšení výdajů na platby
daní a poplatků SR, nákup DHDM (MP), neinvestiční příspěvek MS (dovybavení hřiště Tyršova)
Přesuny položek - nejsou
Financování – zvýšení financování o 2.208.500 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 02/15/19R bylo schváleno

Rozpočtové opatření bude projednáno finančním výborem dne 04.02.2019.

Coufal
Lukášek
Coufal
Lukášek

navýšené výdaje na ovál 300 tisíc parkoviště a chodník proč?
vznikly tam změny, dělala se opěrná zídka, aby tam vznikla plocha co největší a
nejširší pro budoucí ledovou plochu.
a dále je tam navýšení o 800 tisíc?
nejsou umělé koberce, vznikly vícepráce, VO, chyběla vodovodní šachta, osvětlení
se měnilo, bylo navrženo špatně, chráničky pro kamerový systém, máme rezervu,
myslím, že nevyčerpáme. Minulý rok se neproinvestovalo 700 tisíc.

Usnesení 03/10/19Z:
ZM schvaluje rozpočtového opatření č 1/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 386.500 Kč.
Navýšení – neinvestiční dotace ze SR na výkon státní správy, navýšení příjmů - vynětí ze ZPF.
Výdaje: Celkem zvýšení o 2.595.000 Kč.
Zvýšení – navýšení výdajů na Parkování a chodník u sportoviště (ovál), navýšení výdajů na VO
(Parkování a chodník u sportoviště – ovál), Vybavení šaten – Víceúčelový sportovní areál
(materiál a DHDM), navýšení výdajů na realizaci - Víceúčelový sportovní areál, navýšení výdajů
na Sušilovo náměstí 2. část – PD na VO, navýšení výdajů na platby daní a poplatků SR, nákup
DHDM (MP), neinvestiční příspěvek MS (dovybavení hřiště Tyršova).
Přesuny položek – nejsou.
Financování – zvýšení financování o 2.208.500 Kč.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/10/19Z bylo schváleno
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4. Různé
a) Souhlas s podáním žádosti o dotaci z MMR na akci „Stavební úpravy ul. Tyršova –
Rousínov“
Usnesení 02/07/19R:
RM doporučuje ZM schválit souhlas s podáním žádosti o dotaci u poskytovatele MMR do výzvy č. 1/2019/117D8220,
DT 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací na projekt s názvem “Stavební úpravy ul. Tyršova. Rousínov“.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 02/07/19R bylo schváleno

Švejnoha
Pekařík
Coufal
Lukášek

jaké jsou celkové náklady a finanční rámec?
celkové náklady 10 milionů, 7,5 milionu uznatelné náklady z dotace, 4,5 milionu
můžeme získat, nechtějí veřejné osvětlení a chodníky, jen komunikace.
co všechno se tam bude dělat? Je to dost peněz a nedávno se tam brousila cesta.
když tam vznikla škola, tak se zvýšil prudce provoz, je potřeba zrekonstruovat dva
jízdní pruhy, je tam dost vozidel, které jezdí do školy, zúžit chodník, veřejné
osvětlení, parkování, zdá se mi to také investičně hodně, před 3 roky se zbrousil
povrch o 3-4 cm.

Usnesení 03/11/19Z:
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci u poskytovatele MMR do výzvy č. 1/2019/117D8220, DT
117d8220A Podpora obnovy místních komunikací na projekt s názvem “Stavební úpravy
ul. Tyršova. Rousínov“.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/11/19Z bylo schváleno

b) Souhlas s podáním žádosti o dotaci z MMR na akci „Obnova školního hřiště ZŠ
Habrovanská“
Usnesení 02/08/19R:
RM doporučuje ZM schválit souhlas s podáním žádosti o dotaci u poskytovatele MMR do výzvy č. 1/2019/117D8220,
DT 117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na projekt s názvem “Obnova školního hřiště ZŠ
Habrovanská“.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 02/08/19R bylo schváleno

Švejnoha
Pekařík
Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek

jaký je finanční rámec a náklady?
přesné informace v tuto chvíli nemám, teď se oprava naceňuje, netroufám si sám
odhadovat.
ta dotace je max. 60%?
ano, obci od 3 do 10 tisíc obyvatel se poskytuje 60%.
dotace si píšeme sami?
ano, máme na to dotační oddělení.

Usnesení 03/12/19Z:
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci u poskytovatele MMR do výzvy č. 1/2019/117D8220, DT
117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na projekt s názvem “Obnova školního
hřiště ZŠ Habrovanská“.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/12/19Z bylo schváleno

c) Příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech a odměna pro členy Sboru pro občanské
záležitosti
TAJ překládá ZM ke schválení zvýšení příspěvku na úpravu zevnějšku pro členy zastupitelstva
pověřené k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství. Nyní činil příspěvek
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několik let 350 Kč/obřad. Po provedení srovnání s jinými městskými úřady navrhuji zvýšení
na 500 Kč/obřad.
Odměna ostatním občanům – členům Sboru pro občanské záležitosti 200 Kč/návštěvu nebyla
rovněž již několik let změněna a i v souvislosti s povinností odvodu na zdravotní pojištění je
navrhované zvýšení na 250 Kč/návštěvu.
Usnesení 03/13/19Z:
ZM schvaluje členovi zastupitelstva města pověřeného k přijímání vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství, z rozpočtu města příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku (§ 80 odst.1 písm. a) zákona o obcích) a v souvislosti se zastupováním města
na veřejných občanských obřadech (§ 80 odst.1 písm. b) zákona o obcích) ve výši
500 Kč/obřad.
Členovi Sboru pro občanské záležitosti 250 Kč/návštěvu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/13/19Z bylo schváleno

18:10 ukončeno zasedání zastupitelstva města
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání zastupitelstva města
i přijatými usneseními, což potvrzuji svým podpisem.

Ing. Vladimír Coufal
ověřovatel

Magda Rothkögelová
ověřovatelka

Ing. Jiří Lukášek
starosta města Rousínova

Zápis byl pořízen dne: 06.02.2019
Zapsala: Hana Škvarková
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