Zápis
ze 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 26.06.2019 v malém sále Záložny v Rousínově
Přítomno: 14 zastupitelů
Jan Brtník, František Brtník, Ing. Vladimír Coufal, Ing. Lukáš Hromek, MUDr. Aleš Chromý,
Ing. Zdeněk Chromý, Jiří Konkol, Mgr. Jiří Kyjovský, Ing. Jiří Lukášek, Jiří Matoušek, Jakub
Němec, Magda Rothkögelová, Ing. Pavel Švejnoha, Zdeněk Šedý
Omluven: - Mgr. Terezie Zatloukalová
K zápisu je přiložena prezenční listina.
6. 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.
Usnesení 06/01/19Z:
Zastupitelstvo města Rousínova určuje ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Hromka a pana Jiřího
Konkola, zapisovatelku paní Hanu Škvarkovou.
Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/01/19Z bylo schváleno

Coufal

na žádost spoluobčanů navrhuji zařadit do programu Různé bod 4d) Podání
vysvětlení k pokácení vzrostlých stromů na soukromém pozemku parc. č. 222/6
v k. ú. Čechyně.

17:07 přišel pan Němec

Pekařík
Lukášek
Coufal
Lukášek
Švejnoha
Tlčik
Pekařík
Coufal
Lukášek

tento bod sem nepatří, kácení stromů spadá do přenesené působnosti a ZM řeší
jen věci v samostatné působnosti, nemohu sdělovat nic ke správnímu řízení.
vůbec nevím, o co se jedná, pokud chce pan Coufal něco vědět, tak by to mělo jít
přes MěÚ.
nemusí být žádné usnesení, ale proč by se o tom nemohlo mluvit v Různém?
není v kompetenci ZM mluvit o věcech státní správy.
ZM může mluvit o čemkoliv, pokud se o tom bavit chceme.
není pravdou, že se ZM může bavit o čemkoliv, problém kácení podléhá správnímu
řádu, jedná se o soukromý pozemek a pokud probíhá správní řízení, tak jsou tam
účastníci řízení, dotčené orgány a s těmi se jedná.
do řízení nemá právo vstupovat ten, kdo není účastník řízení, je vymezen okruh
účastníků řízení.
tady není zájem vstupovat do řízení, ale jen získat informace, majitel právě o žádné
kácení nepožádal.
můžeme v diskuzi se o tom pobavit, ale já o tom nic nevím, je to spíše o tom přijít
na úřad a pobavit se tam s úředníky, kteří jsou kompetentní.

Hlasování o doplnění bodu Různé 4d) Podání vysvětlení k pokácení vzrostlých stromů na
soukromém pozemku parc.č. 222/6 v k.ú. Čechyně.
Výsledek hlasování: pro 5 - Brtník F., Coufal, Hromek, Matoušek, Švejnoha, proti 7 - Brtník J., Konkol,
Kyjovský, Chromý A., Chromý Z., Lukášek, Šedý, zdržel se 2 – Němec, Rothkögelová
Zařazení bodu Různé 4d) do programu jednání nebylo schváleno

Švejnoha

navrhuji do programu Různé zařadit bod 4d) Dopravní situace na ulici Tománkova
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Švejnoha

rád bych se pobavil o problému, že v areálu Jitony se rozšiřuje podnikatelská
činnost a zvyšuje se doprava na ulici Tománkova.

Hlasování o doplnění bodu Různé 4d) Dopravní situace na ulici Tománkova

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0
Zařazení bodu Různé 4d) do programu jednání bylo schváleno

Usnesení 06/02/19Z:
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
d) Zpráva předsedy kontrolního výboru
2. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemku p. č. 291 v k. ú. Rousínov u Vyškova
b) Kupní smlouva – stavba na pozemku p. č. 596/71, p. č. 596/72, p. č. 596/73 k. ú.
Královopolské Vážany
c) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany – p. U.
d) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany – p. L.
e) Prodej pozemků p. č. 43/5, p. č. 43/6 v k. ú. Kroužek
f) Podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně
g) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Rousínov
h) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Rousínov
3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 4/2019
4. Různé
a) Návrh OZV č. 1/2019 požární řád obce
b) Návrh OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
c) Návrh OZV č. 3/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostech věcí
d) Dopravní situace na ulici Tománkova
Hlasování o programu – usnesení 06/02/19Z.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/02/19Z bylo schváleno

1. Zahájení
a) Informace městské policie

Kučera

Lukášek
Kučera

první půl rok MP - 305 událostí, 158 přestupků, 18 přestupků postoupení správním
orgánům, spolupráce s PČR, zvyšuje se výkonost MP.
doplním, že MP má nový automobil, jen se chci zeptat na omezení tranzitu.
s takovým omezením tranzitu jsem se ještě nesetkal, byly osazeny značky, ale ještě
to neplatí, informuji se u dopravní policie, platit by mělo od 1.7., chceme zaškolit
od policie, jsme domluveni na začátek září, špatně se bude kontrolovat, když je
uzavřen transit Vyškov – západ.

b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
Diskuze k zápisům z 9. a 10. RM v roce 2019.
c) Zpráva předsedy finančního výboru
FV zasedal 17.06.2019, úkolem bylo projednání rozpočtového opatření č.4/2019.
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Usnesení 06/03/19Z:
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 17.06.2019.

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/03/19Z bylo schváleno

d) Zpráva předsedy kontrolního výboru
KV zasedal 24.06.2019, úkolem bylo projednání návrhu na vyřazení z majetku Města Rousínova
a návrhu na odepsání nedobytné pohledávky k 31.12.2018.
Usnesení 06/04/19Z:
ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 24.06.2019.

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/04/19Z bylo schváleno

2. Majetkoprávní záležitosti
a) Prodej pozemku p. č. 291 v k. ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá RM žádost p. 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 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

Záměr prodeje hmotné nemovité věci – části pozemku p. č. 291, ostatní plocha o výměře cca
95 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, byl zveřejněn na úřední desce města v době od 15.02.2019
do 04.03.2019. K záměru nebylo z řad občanů vzneseno žádných námitek.
Byl vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemku na základě, kterého byl z pozemku p.
č. 291 oddělen pozemek označený novým p. č. 291/2, ostatní plocha o výměře 98 m2. Dále
byl vyhotoven znalecký posudek, podle kterého je obvyklá cena prodávaného pozemku
940 Kč/m2.
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Usnesení 08/13/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej hmotné nemovité věci - pozemku z majetku města, p. č.
291/2, ostatní plocha o výměře 98 m² v k. ú. Rousínov u Vyškova za cenu 940 Kč/m2, cena celkem 92.120 Kč.
Kupující p. S. L., prodávající město Rousínov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 08/13/19R bylo schváleno

Usnesení 06/05/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej hmotné nemovité věci - pozemku z majetku města,
p. č. 291/2, ostatní plocha o výměře 98 m² v k. ú. Rousínov u Vyškova za cenu 940 Kč/m2,
cena celkem 92.120 Kč. Kupující p. S. L., prodávající město Rousínov. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem pozemku.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/05/19Z bylo schváleno

b) Kupní smlouva – stavba na pozemku p. č. 596/71, p. č. 596/72, p. č. 596/73 k. ú.
Královopolské Vážany

Odbor HS předkládá RM návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – „Prodloužení veřejného vodovodu“
Předmětem smlouvy je:
Stavební objekt „Prodloužení veřejného vodovodu“, který bude realizován na pozemku p. č. 596/71, pozemku p. č.
596/72 a pozemku p. č. 596/73 – k. ú. Královopolské Vážany.
Vodovodní řad – PE100 RC-SDR17-DN110, napojení na stávající vodovodní řad HDPE DN 100 nacházející se mj. na
pozemku p.č. 596/71, výkopem. Prodloužení vodovodu bude mít délku cca 30 m v dohodnuté kupní ceně 100,- Kč,
slovy: jednosto korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou vodovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2018.
Ukončení stavby – 2019.
Stavebník: M. O., A. O.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2019.
Usnesení 24/19/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní – „Prodloužení veřejného vodovodu“.
Předmětem smlouvy je:
Stavební objekt Prodloužení veřejného vodovodu, který bude realizován na pozemku p. č. 596/71, p. č. 596/72,
p. č. 596/73 – k. ú. Královopolské Vážany.
Vodovodní řad – PE100 RC-SDR17-DN110, napojení na stávající vodovodní řad HDPE DN 100 nacházející se mj. na
pozemku p. č. 596/71, výkopem. Prodloužení vodovodu bude mít délku cca 30 m v dohodnuté kupní ceně 100,-Kč,
slovy: jednosto korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou vodovodní přípojky.
Zahájení stavby – 2018.
Ukončení stavby – 2019.
Stavebník: M. O., A. O.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2019.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 26/05/18Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní „Prodloužení veřejného vodovodu“.
Předmětem smlouvy je:
Stavební objekt Prodloužení veřejného vodovodu, který bude realizován na pozemku p. č. 596/71, p.č . 596/72,
p. č. 596/73 – k. ú. Královopolské Vážany.
Vodovodní řad – PE100 RC-SDR17-DN110, napojení na stávající vodovodní řad HDPE DN 100 nacházející se mj. na
pozemku p. č. 596/71, výkopem. Prodloužení vodovodu bude mít délku cca 30 m v dohodnuté kupní ceně 100,Kč, slovy: jednosto korun českých.
Předmětem budoucí koupě nebudou vodovodní přípojky.
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Zahájení stavby – 2018.
Ukončení stavby – 2019.
Stavebník: M. O., A. O.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2019.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno: pro 9 – Brtník, Coufal, Chromý, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík, Šedý, Zatloukalová,
proti 0, zdržel se 0

Vlastník stavby a podávající: p. M. O. a p. A. O. předložili kolaudační souhlas s užíváním
uvedené stavby a současně požádali o uzavření kupní smlouvy. Kupující Město Rousínov.
Stavba byla kolaudována dne 03.05.2019.
Standardní postup při odkupu vodovodních a kanalizačních řadů je odkup za cenu 100 Kč/ks.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní byla projednána a schválena ZM dne 08.02.2017, usnesení
č. 18/02/17Z.
Usnesení 09/29/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy – převod stavby Prodloužení veřejného vodovodu, která je
realizována na pozemcích p. č. 596/71, p. č. 596/72, p. č. 596/73 k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník stavby a
podávající p. M. O. a p. A. O. Kupující Město Rousínov.
Kupní cena celkem 100 Kč.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 09/29/19R bylo schváleno

Usnesení 06/06/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – převod stavby Prodloužení veřejného vodovodu, která je
realizována na pozemcích p. č. 596/71, p. č. 596/72, p. č. 596/73 k. ú. Královopolské Vážany.
Vlastník stavby a prodávající p. M. O. a p. A. O. Kupující Město Rousínov.
Kupní cena celkem 100 Kč.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/06/19Z bylo schváleno

c) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany – p. U.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 620/10 orná půda o výměře 60 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 777 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. T. U.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 12.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 09/28/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku města,
a to:
pozemek p. č. 620/10 orná půda o výměře 60 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 777 pro obec Rousínov a k.
ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. T. U.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 12.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 09/28/19R bylo schváleno
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Usnesení 06/07/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 620/10 orná půda o výměře 60 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 777 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. T. U.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 12.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/07/19Z bylo schváleno

d) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany – p. L.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/103 orná půda o výměře 146 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 449 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. K. L.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 29.200 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí a náklady spojené
se zrušením zástavního páva k pozemku hradí město.
Usnesení 09/30/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku města,
a to:
pozemek p. č. 596/103 orná půda o výměře 146 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 449 pro obec Rousínov a k.
ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. K. L.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 29.200 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí a náklady spojené se zrušením
zástavního páva k pozemku hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 09/30/19R bylo schváleno

Usnesení 06/08/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/103 orná půda o výměře 146 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 449 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. K. L.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 29.200 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí a náklady spojené
se zrušením zástavního práva k pozemku hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/08/19Z bylo schváleno
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e) Prodej pozemků p. č. 43/5, p. č. 43/6 v k. ú. Kroužek
Odbor HS předkládá RM žádost p. I. T. o odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p. č.
43/5, zahrada o výměře 649 m2 a pozemku p. č. 43/6, zahrada o výměře 716 m2, vše v
k. ú. Kroužek, zapsaných 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. Žadatel má v současné době v pronájmu pozemek p. č. 43/6, který užívá
k drobné zahrádkářské činnosti.
Usnesení 04/17/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci, a to pozemku p. č. 43/5, zahrada o výměře
649 m2 a pozemku p. č. 43/6, zahrada o výměře 716 m2, vše v k. ú. Kroužek, zapsaných 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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/17/19R bylo schváleno
Usnesení 04/22/19Z:
ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci, a to pozemku p. č. 43/5, zahrada o výměře 649 m2 a pozemku
p. č. 43/6, zahrada o výměře 716 m2, vše v k. ú. Kroužek, zapsaných 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.
Výsledek hlasování: pro 10 - J. Brtník, F. Brtník, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Lukášek, Matoušek,
Němec, Rothkögelová, Šedý, proti 1 - Coufal, zdržel se 3 - Hromek, Švejnoha, Zatloukalová
Usnesení 04/22/19Z bylo schváleno

Záměr prodeje hmotné nemovité věci – pozemku p. č. 43/5, zahrada o výměře 649 m2 a
pozemku p. č. 43/6, zahrada o výměře 716 m2, vše k. ú. Kroužek, byl zveřejněn na úřední
desce města v době od 04.04.2019 do 23.04.2019. Další zájemce o koupi pozemků se
nepřihlásil, ani nebylo z řad občanů k záměru vzneseno žádných připomínek. Dle znalce
Ing. Dalibora Kašpara činí obvyklá cena pozemků 150 Kč/m2.
Usnesení 09/27/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej hmotné nemovité věci - pozemku p. č. 43/5, zahrada o
výměře 649 m2 a pozemku p. č. 43/6, zahrada o výměře 716 m2, vše k. ú. Kroužek za cenu 150 Kč/m2, cena celkem
204.750 Kč. Kupující p. I. T., prodávající město Rousínov. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
pozemků.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 09/27/19R bylo schváleno

Usnesení 06/09/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej hmotné nemovité věci - pozemku p. č. 43/5, zahrada
o výměře 649 m2 a pozemku p. č. 43/6, zahrada o výměře 716 m2, vše k. ú. Kroužek za cenu
150 Kč/m2, cena celkem 204.750 Kč. Kupující p. I. T., prodávající město Rousínov. Kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 11 - Brtník F., Brtník J., Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Němec, Rothkögelová, Šedý, proti 0, zdržel se 3 - Coufal, Hromek, Švejnoha
Usnesení 06/09/19Z bylo schváleno

f) Podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně
V současné době probíhá soudní řízení mezi Českou republikou a městem Rousínov o určení
vlastnického práva k pozemku p. č. 337/3 a p. č. 363/27, zapsaných na LV č. 10001, podílu
o velikosti 11178/11942 na pozemcích p. č. 336/2 a p. č. 337/2 (po sloučení parcel p. č. 336/2),
zapsaných na LV č. 4064, podílu o velikosti 9724/11965 na pozemku p. č. 349/3 a podílu
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o velikosti 15/16 na pozemku p. č. 363/17, zapsaných na LV č. 4155, pro obec Rousínov, k. ú.
Rousínov u Vyškova.
Dne 17.6.2019 byl právnímu zástupci města Rousínova JUDr. Jitce Deduchové doručen
rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29.5.2019, č.j. 16 Co 286/2018-375. Tímto
rozsudkem bylo určeno, že Česká republika je vlastníkem pozemku p. č. 337/3 a p. č. 363/27,
zapsaných na LV č. 10001, podílu o velikosti 11178/11942 na pozemcích p. č. 336/2 a p. č.
337/2 (po sloučení parcel p. č. 336/2), zapsaných na LV č. 4064, podílu o velikosti 9724/11965
na pozemku p. č. 349/3 a podílu o velikosti 15/16 na pozemku p. č. 363/17, zapsaných na LV
č. 4155, pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Proti tomuto rozsudku lze podat dovolání, a to do dvou měsíců ode dne jeho doručení
k Nejvyššímu soudu ČR, prostřednictvím Okresního soudu ve Vyškově. Vzhledem k tomu, že
v této věci jsou dva rozdílné rozsudky (rozsudek OS Vyškov ve prospěch města, rozsudek KS
Brno ve prospěch ČR) doporučujeme proti shora uvedenému rozsudku podat dovolání. Náklady
spojené s dovoláním cca 24.000 Kč.
Dne 20.06.2019 byl městu zasláno Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 05.06.2019, č.j. 28/ Cdo
1102/2019-147, ve kterém bylo dovolání města Rousínova v obdobné věci (pozemky pod
garážemi v sídlišti) odmítnuto. Právní zástupce města Rousínova JUDr. Jitka Deduchová na
základě Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 05.06.2019, č.j. 28/ Cdo 1102/2019-147, podání
dovolání k Nejvyššímu soudu ČR nedoporučuje.

Lukášek

Nejvyšší soud dovolání odmítl, krajský soud pozemky pod garážemi a byty rozhodl,
že jsou státu, navrhuji tento rozsudek přijmout a ať se stát s vlastníky bytů
vyrovná.
Chromý Z. jaký bude postup předání?
Řehořová u všech pozemků je poznámka spornosti „v jednání“, stát si to převede sám.
Usnesení 06/10/19Z:
ZM neschvaluje podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně o určení vlastnického
práva k nemovitým věcem ze dne 29.05.2019, č. j. 16 Co 286/2018-375, k Nejvyššímu soudu
ČR.
Výsledek hlasování: pro 14 Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová. Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/10/19Z bylo schváleno

g) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Rousínov
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
1) pozemek p. č. 1579/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 6 797 m²
2) pozemek p. č. 1579/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 5 571 m²
3) pozemek p. č. 1579/5 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1 501 m²
4) pozemek p. č. 1579/11 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 453 m²
k. ú. Rousínov, zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 1648 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník:
p. I. D. k id. 1/3 vzhledem k celku a p. V. K. k id.1/3 vzhledem k celku a p. M. T. k id.1/3
vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 400 Kč/m², celková plocha 14 322 m2, cena celkem 5.728.800 Kč.
Odhadní cena dle znaleckého posudku č. 1611-40/2019 činí 800 Kč/m2.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
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Usnesení 09/37/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku města, a
to:
1) pozemek p. č. 1579/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 6 797 m²
2) pozemek p. č. 1579/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 5 571 m²
3) pozemek p. č. 1579/5 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1 501 m²
4) pozemek p. č. 1579/11 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 453 m²
k. ú. Rousínov, zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 1648 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník:
p. I. D. k id. 1/3 vzhledem k celku,
p. V. K. k id.1/3 vzhledem k celku,
p. M. T. k id.1/3 vzhledem k celku. Dohodnutá kupní cena činí 400 Kč/m², celková plocha 14 322 m2, cena celkem
5.728.800 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1
Usnesení 09/37/19R bylo schváleno

Lukášek
Švejnoha

Lukášek
Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek

pozemky vedle Penny, cena je 6 mil., vede nás k tomu to, abychom mohli někam
přemístit Městské služby, bude potřeba rozšířit čističku odpadních vod a VAK bude
potřebovat místo stávajících Městských služeb.
nebudu pro tento bod hlasovat, zaděláváme si na problém, pod pozemkem je
zavezená skládka, vznikla za minulého vedení, můžou nás s tím čekat problémy a
další věc je, že bychom neměli vycházet VAKu tak vstříc a přesouvat Městské
služby, ekologická zátěž.
jak je to míněno? Máme VAKu říct, že čističku nebudeme rozšiřovat? Kde tu čističku
postavit?
VAK musí přijít s nějakým řešením.
pozemek vedle čističky, záplavové území, není vhodné pro Městské služby,
územním plánem je tenhle pozemek na to určen, VAKu bychom pozemek nedali,
ale prodali. Městské služby by měli větší pozemek a větší zázemí.
a co ekologická zátěž?
o ekologické zátěži víme, ale nikde není zapsáno. Stojí tam i stavebniny a částečně
Skromet. Město by mohlo mít šanci na nějakou dotaci na tuhle zátěž a mohlo by
to řešit.

Usnesení 06/11/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
1) pozemek p. č. 1579/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 6 797 m²
2) pozemek p. č. 1579/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 5 571 m²
3) pozemek p. č. 1579/5 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1 501 m²
4) pozemek p. č. 1579/11 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 453 m²
k. ú. Rousínov, zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 1648 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník:
p. I. D. k id. 1/3 vzhledem k celku,
p. V. K. k id.1/3 vzhledem k celku,
p. M. T. k id.1/3 vzhledem k celku. Dohodnutá kupní cena činí 400 Kč/m², celková plocha
14 322 m2, cena celkem 5.728.800 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
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II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 10 - Brtník F., Brtník J., Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Němec, Rothkögelová, Šedý, proti 1 - Švejnoha, zdržel se 3 - Coufal, Hromek, Matoušek
Usnesení 06/11/19Z bylo schváleno

h) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Rousínov
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemek do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 1579/10 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 482 m² k. ú. Rousínov, zapsané
v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 1654 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník:
p. D. B. k id. 1/8 vzhledem k celku, p. T. B. k id.1/8 vzhledem k celku, p. J. B. k id.1/8 vzhledem
k celku, p. Z. B. k id.1/8 vzhledem k celku, p. I. D. k id. 1/6 vzhledem k celku, p. V. K. k id.1/6
vzhledem k celku a p. M. T. k id.1/6 vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 400 Kč/m², celková plocha 482 m2 cena celkem 192.800 Kč.
Odhadní cena dle znaleckého posudku č. 1611-40/2019 činí 800 Kč/m2.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 09/38/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemek do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 1579/10 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 482 m²
k. ú. Rousínov, zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 1654 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník:
p. D. B. k id. 1/8 vzhledem k celku,
p. T. B. k id. 1/8 vzhledem k celku,
p. J. B. k id. 1/8 vzhledem k celku,
p. Z. B. k id. 1/8 vzhledem k celku,
p. I. D. k id. 1/6 vzhledem k celku,
p. V. K. k id. 1/6 vzhledem k celku a
p. M. T. k id. 1/6 vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 400 Kč/m², celková plocha 482 m2 cena celkem 192.800 Kč. Správní poplatek za podání
návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1
Usnesení 09/38/19R bylo schváleno

Usnesení 06/12/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemek do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 1579/10 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 482 m²
k. ú. Rousínov, zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 1654 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Vlastník:
p. D. B. k id. 1/8 vzhledem k celku,
p. T. B. k id. 1/8 vzhledem k celku,
p. J. B. k id. 1/8 vzhledem k celku,
p. Z. B. k id. 1/8 vzhledem k celku,
p. I. D. k id. 1/6 vzhledem k celku,
p. V. K. k id. 1/6 vzhledem k celku a
p. M. T. k id. 1/6 vzhledem k celku.
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Dohodnutá kupní cena činí 400 Kč/m², celková plocha 482 m2 cena celkem 192.800 Kč. Správní
poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní 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.
Výsledek hlasování: pro 10 - Brtník F., Brtník J., Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Němec, Rothkögelová, Šedý, proti 1 - Švejnoha, zdržel se 3 - Coufal, Hromek, Matoušek
Usnesení 06/12/19Z bylo schváleno

3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 4/2019
ZM je předloženo rozpočtové opatření č. 4/2019 (viz příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 557.500 Kč.
Navýšení – příjem dotace JMK – Udržování čistoty cyklistických komunikací, příjem dotace JMK
– Oprava památníků ve Vážanech, navýšení příjmů na volby do EP, dotace JMK – Hasiči –
vybavení, Dotace JMK – ozelenění okolí Kroužeckého mostu – následná péče, dotace MPSV –
na výkon sociální práce.
Výdaje: Celkem zvýšení o 384.000 Kč.
Navýšení – VO – Vážany pod Lužou, zvýšení výdajů na programové dotace neziskovým
organizacím, Oprava památníků ve Vážanech – dotace JMK, navýšení výdajů na následnou
péči – ozelenění okolí Kroužeckého mostu, navýšení výdajů na volby do EP (OON, platy
zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu, nájemné, nákup služeb),
navýšení výdajů na Komunikaci Tyršova – přeložka NN, navýšení výdajů JSDH(ochranné
pomůcky, DHDM a nákup materiálu).
Snížení – snížení příspěvku obč. sdružením – hudební zaměření.
Přesuny položek – změna paragrafu u výdajů na dopravní obslužnost, označení výdajů dotací
JMK (Oprava památníků ve Vážanech, Udržování čistoty cyklistických komunikací, následná
péče – okolí Kroužeckého mostu), označení výdajů dotací MPSV (platy zaměstnanců a povinné
sociální pojištění)
Financování – snížení financování o 173.500 Kč.
Usnesení 09/33/19R:
RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 4/2019 (viz příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 557.500 Kč.
Navýšení – příjem dotace JMK – Udržování čistoty cyklistických komunikací, příjem dotace JMK – Oprava památníků
ve Vážanech, navýšení příjmů na volby do EP, dotace JMK – Hasiči – vybavení, Dotace JMK – ozelenění okolí
Kroužeckého mostu – následná péče, dotace MPSV – na výkon sociální práce.
Výdaje: Celkem zvýšení o 384.000 Kč.
Navýšení – VO – Vážany pod Lužou, zvýšení výdajů na programové dotace neziskovým organizacím, Oprava
památníků ve Vážanech – dotace JMK, navýšení výdajů na následnou péči – ozelenění okolí Kroužeckého mostu,
navýšení výdajů na volby do EP (OON, platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu, nájemné,
nákup služeb), navýšení výdajů na Komunikaci Tyršova – přeložka NN, navýšení výdajů JSDH(ochranné pomůcky,
DHDM a nákup materiálu).
Snížení – snížení příspěvku obč. sdružením – hudební zaměření.
Přesuny položek – změna paragrafu u výdajů na dopravní obslužnost, označení výdajů dotací JMK (Oprava
památníků ve Vážanech, Udržování čistoty cyklistických komunikací, následná péče – okolí Kroužeckého mostu),
označení výdajů dotací MPSV (platy zaměstnanců a povinné sociální pojištění)
Financování – snížení financování o 173.500 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 09/33/19R bylo schváleno

Odbor HS předkládá změny v rozpočtovém opatření:
Výdaje – navýšení výdajů na Komunikaci Tyršova (přeložka NN + realizace dle VŘ), navýšení
výdajů na JSDH (poštovní služby), neinvestiční příspěvek MS (osazení studny v parku
Rousínovci), Čechyně-hasička-sociální byty a komunitní centrum (PD)
Přesuny mezi položkami – zvýšení výdajů na DHDM se současným snížením výdajů na nákup
materiálu (kultura)
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Rozpočtové opatření bylo projednáno finančním výborem dne 17.06.2019.
Usnesení 10/13/19R:
RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 4/2019 (viz příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 557.500 Kč.
Navýšení – příjem dotace JMK – Udržování čistoty cyklistických komunikací, příjem dotace JMK – Oprava památníků
ve Vážanech, navýšení příjmů na volby do EP, dotace JMK – Hasiči – vybavení, Dotace JMK – ozelenění okolí
Kroužeckého mostu – následná péče, dotace MPSV – na výkon sociální práce.
Výdaje: Celkem zvýšení o 13.821.200 Kč.
Navýšení – VO – Vážany pod Lužou, zvýšení výdajů na programové dotace neziskovým organizacím, Oprava
památníků ve Vážanech – dotace JMK, navýšení výdajů na následnou péči – ozelenění okolí Kroužeckého mostu,
navýšení výdajů na volby do EP (OON, platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu, nájemné,
nákup služeb), navýšení výdajů na Komunikaci Tyršova – přeložka NN a úhrada dle VŘ na realizaci, navýšení výdajů
JSDH(ochranné pomůcky, DHDM a nákup materiálu, poštovní služby), neinvestiční příspěvek MS (osazení studny
v parku v Rousínovci), Čechyně-hasička-sociální byty a komunitní centrum.
Snížení – snížení příspěvku obč. sdružením – hudební zaměření.
Přesuny položek – změna paragrafu u výdajů na dopravní obslužnost, označení výdajů dotací JMK (Oprava
památníků ve Vážanech, Udržování čistoty cyklistických komunikací, následná péče – okolí Kroužeckého mostu),
označení výdajů dotací MPSV (platy zaměstnanců a povinné sociální pojištění), zvýšení výdajů na DHDM se
současným snížením výdajů na nákup materiálu (kultura)
Financování – zvýšení financování o 13 263 700 Kč.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 10/13/19R bylo schváleno

Odbor HS předkládá další změny v rozpočtovém opatření:
Navýšení příjmů o navýšení příjmu daně z hazardu.
Navýšení výdajů na Obnovu sportovní infrastruktury (ZŠ Habrovanská).

Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek

řádek 13 Tyršova, čeho by se mělo týkat?
kompletní rekonstrukce ulice Tyršova až po stadion, aby bylo pro děti komfortnější,
nové chodníky, podélné stání, dva jízdní pruhy, osvětlení a podélné stání.
pravý konec úpravy končí obloukem u křižovatky na stadion?
ano.
škoda, že končí nad obloukem, mělo to být dál, chápu, že je to vyprojektované,
ale je to škoda.
to nejsou naše pozemky, tak to nejde projektovat přes potok, končí u nájezdu na
stadion, rádi bychom to napojili, ale není to naše.
myslel jsem ne přes potok, ale ke stadionu.
tam je jen nájezd na stadion.
můžeme hlasovat extra o řádku 18?
ano.

Hlasování o řádku č. 18 výdaje samostatně.

Výsledek hlasování: pro 11 - Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 3 - Brtník F., Brtník J., Rothkögelová
Hlasování o řádku č.18 samostatně bylo schváleno

Usnesení 06/13/19Z:
ZM schvaluje řádek číslo 18 výdaje rozpočtového opatření č. 4/2019, který řeší výkupy
pozemků – ostatní ve výši 6.000.000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 10 - Brtník F., Brtník J., Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Němec, Rothkögelová, Šedý, proti 1 - Švejnoha, zdržel se 3 - Coufal, Hromek, Matoušek
Usnesení 06/13/19Z bylo schváleno

Usnesení 06/14/19Z:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 mimo řádek 18 (viz příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 1.407.500 Kč.
Navýšení – příjem dotace JMK – Udržování čistoty cyklistických komunikací, příjem dotace JMK
– Oprava památníků ve Vážanech, navýšení příjmů na volby do EP, dotace JMK – Hasiči –
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vybavení, Dotace JMK – ozelenění okolí Kroužeckého mostu – následná péče, dotace MPSV –
na výkon sociální práce, navýšení příjmu daně z hazardu.
Výdaje: Celkem zvýšení o 11.191.200 Kč.
Navýšení – VO – Vážany pod Lužou, zvýšení výdajů na programové dotace neziskovým
organizacím, Oprava památníků ve Vážanech – dotace JMK, navýšení výdajů na následnou
péči – ozelenění okolí Kroužeckého mostu, navýšení výdajů na volby do EP (OON, platy
zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, nákup materiálu, nájemné, nákup služeb),
navýšení výdajů na Komunikaci Tyršova – přeložka NN a úhrada dle VŘ na realizaci, navýšení
výdajů JSDH(ochranné pomůcky, DHDM a nákup materiálu, poštovní služby), neinvestiční
příspěvek MS (osazení studny v parku v Rousínovci), Čechyně-hasička-sociální byty a
komunitní centrum, navýšení výdajů na Obnovu sportovní infrastruktury (ZŠ Habrovanská).
Snížení – snížení příspěvku obč. sdružením – hudební zaměření.
Přesuny položek – změna paragrafu u výdajů na dopravní obslužnost, označení výdajů dotací
JMK (Oprava památníků ve Vážanech, Udržování čistoty cyklistických komunikací, následná
péče – okolí Kroužeckého mostu), označení výdajů dotací MPSV (platy zaměstnanců a povinné
sociální pojištění), zvýšení výdajů na DHDM se současným snížením výdajů na nákup materiálu
(kultura)
Financování – zvýšení financování o 9.783.700 Kč.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/14/19Z bylo schváleno

18:02 - 18:12 přestávka
4. Různé
a) Návrh OZV č. 1/2019 požární řád obce
Odbor VŽP předkládá ZM návrh OZV č. 1/2019 požární řád obce. Návrh OZV č. 1/2019 byl
odeslán ke kontrole na odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Návrh OZV
bude po schválení ZM podle § 12 odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední desce po dobu
15 dnů. Vydáním OZV č. 1/2019 se zruší OZV č. 3/2005 požární řád obce platný od 01.10.2005.
Usnesení 09/09/19R:
RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 požární řád obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Pekařík

není nová vyhláška, jen nově aktualizována (kontakty, hasiči), byla daná do
souladu s MV a metodickými dokumenty kraje.

Usnesení 06/15/19Z:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 požární řád obce.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/15/19Z bylo schváleno

b) Návrh OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Odbor VŽP předkládá ZM návrh OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Úpravu složení sazby poplatku včetně přílohy rozúčtování nákladů roku 2018 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu je nutné promítnout do vydané OZV č. 3/2017. Návrh OZV
č. 2/2019 byl odeslán ke kontrole na odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra. Návrh OZV bude po schválení ZM podle § 12 odst. 1 zákona o obcích vyvěšen na úřední
desce po dobu 15 dnů. Vydáním OZV č. 2/2019 se zruší OZV č. 3/2017 Města Rousínova ze
dne 15.11.2017.
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Usnesení 09/41/19R:
RM doporučuje ZM vydat OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 09/41/19R bylo schváleno

Šedý

3 důležité novinky - zvýšení poplatku na osobu z 600 Kč na 720 Kč ročně, poplatek
splatný jednorázově do 30.4., včas nezaplacené poplatky budou zvýšeny o 50%,
klesají počty neplatících, vymáháme a rozhodli jsme se jít cestou, jako Vyškov, že
kdo nezaplatí, tak aby bylo navýšení. Respono zvýšilo poplatky, proto navýšení
poplatku na osobu. Bioodpad navýšil o 16%, svoz komunální odpadu o 9%. U nás
to dělá 530 tis. Kč za rok. Vše je pohyblivé, je to na počet obyvatel. Vycházíme
z čísel na konci roku. Bude pokryto jen z části, stejně zůstaneme 500 -600 tis. Kč
v mínusu.
Matoušek článek 2 odst. 1 bod b) fyzická osoba, která má v majetku byt nebo dům má platit
za odpad, proč? Když tam žádný odpad neprodukuje a nemá tam trvalé bydliště.
Řehořová je to tak ze zákona o místních poplatcích.
Coufal
o které variantě svozu se bavíme? 39x ročně, nebo 26x ročně?
Šedý
my schvalujeme vyhlášku, není tam četnost svozu, zůstává ta, co je.
Švejnoha jak Respono odůvodnilo zvyšování cen? Nedaří se provozovat bioplyn?
Šedý
nesouvisí to s bioplynkou, celá léta jsou ceny stejné, teď je propad v nákladech na
svoz, na techniku, zvyšuje se počet bioodpadu, tím rostou náklady a také ukládání
na kompostárny.
Usnesení 06/16/19Z:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Chromý Z., Konkol,
Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, proti 0, zdržel se 1 - Švejnoha
Usnesení 06/16/19Z bylo schváleno

c) Návrh OZV č. 3/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
V souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
mohou obce a města ovlivnit koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí a tím ovlivnit
dopad na rozpočet.
ZM je předložen návrh OZV, ve které je (varianta 4 přílohy):
- koeficient u stavebních pozemků 1,0 (snížen z 1,4)
- koeficient u staveb budov obytných domů, ostatních budov tvořící jejich příslušenství a
ostatních jednotek 1,0 (snížen z 1,4)
- koeficient u staveb nebo jednotek užívaných pro rodinnou rekreaci 1,5 (zvýšen z 1,0)
- koeficient u staveb k podnikání 1,5 (zvýšen z 1,4)
- místní koeficient 3 (zvýšen z 1,0).
Návrh OZV č. 3/2019 byl odeslán ke kontrole na odbor dozoru a kontroly veřejné správy
Ministerstva vnitra. Návrh OZV bude po schválení ZM podle § 12 odst. 1 zákona o obcích
vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Usnesení 09/36/19R:
RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1
Usnesení 09/36/19R bylo schváleno

Řehořová Rousínov má koeficient 1,4, jsme v tabulce od 1 do 6 tis. obyvatel, můžeme změnit.
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Coufal
Lukášek

Matoušek
Řehořová
Šedý
Chromý A.
Śedý
Chromý A.
Lukášek

zaujalo mě, z jakého důvodu jste zvolili 3, když se podíváte kolem nás Kuřim,
Šlapanice, Tišnov, Ivančice, Modřice, Rosice atd. mají všichni 2, Vyškov 2,5 a to je
naše okresní město, proč je Rousínov výjimečný a má 3.
musíte se podívat, kdy bylo vydáno, vše je nejméně před 5 lety, buď dávají nižší,
protože je tam přetlak lidí, anebo naopak lidé ubývají. Celou dobu nikdo neměl
odvahu tuhle vyhlášku vydat, tak jsme vybírali jen podle toho, co dal zákon, teď
jsme se rozhodli s tím pracovat, potřebujeme si vybrat nějaké daně, ze státu je
nedostaneme a s dotacemi je to složité a myslím, že i ostatní města budou
zvyšovat.
s 3 se také úplně neztotožňuji, větší města májí vyjmutou ornou půdu, zatravněné
pozemky?
to neznamená, že my jste to nevyjmuli, teď to vyjímá už zákon, nám by MV
nedovolilo to tam dát, protože je to ze zákona a navyšovat se to nedá. Obce mají
starší vyhlášky. Je to vidět v tabulce. Ať měníte koeficienty, tak toto zůstává stejné.
chtěl bych k variantám říct, že jsme připravili i protinávrh, my navrhujeme variantu
2 s koeficientem 2. Menší příjem do městské kasy, ale řekl bych zlatá střední cesta.
zeptám se pana místostarosty, jestli si myslí, zda je obava, že když bude koeficient
3, že by ubylo podnikatelů?
nic takového jsem neřekl, ale navrhujeme jinou variantu, nechci o tom ani
spekulovat, s vyhláškou jde pracovat do budoucna, myslíme si, že v této době je
to takhle lepší.
náš stát prosperuje, je podnikatelsky na dobré úrovni, proč my bychom si neměli
z této prosperity ukrojit pro naše město.
pokud bude protinávrh varianta 2, ve výběru je rozdíl asi 3 mil. Kč, z toho asi 2,5
mil. zaplatí podnikatelé a občané 500 tis. Kč., pokud bude varianta 2, tak je tam
minimální rozdíl pro občany. Ještě je problém, že když se město přehoupne přes 6
tis. obyvatel, tak se koeficient zvýší na 1,6 a v celku to bude 3,2 mil. Kč.

Pan Šedý předkládá protinávrh:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí ve variantě:
Čl. 3 Místní koeficient
Na území města Rousínova se stanovuje v souladu s § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, místní koeficient, kterým se násobí daň
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek,
popřípadě jejich souhrny, ve výši 2.
Výsledek hlasování: pro 6 - Brtník F., Coufal, Hromek, Matoušek, Rothkögelová, Šedý, proti 6 –
Brtník J., Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek, zdržel se 2 – Němec, Švejnoha
Protinávrh nebyl schválen

Usnesení 06/17/19Z:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí.
Výsledek hlasování: pro 8 - Brtník F., Brtník J., Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Němec, proti 1 - Coufal, zdržel se 5 - Hromek, Matoušek, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha
Usnesení 06/17/19Z bylo schváleno

d) Dopravní situace na ul. Tománkova

Švejnoha – už delší dobu se bavíme o radaru na ulici Tománkova a osazení dopravního značení
rychlosti na 30. Proběhlo měření a v RM 2018 proběhlo vyjádření ke stavbě
v Jitoně. Mají vzniknout sklady na dřevo, dle předpokladu bude jezdit více kamionů,
a o 7 denně více osobních aut. Podmínkou je vézt dopravu přes Komořany. V 6.RM
2019 skladovací hala Euronářadí, zase bude nárůst nákladní dopravy, stanovisko
RM napojení silnice od autoservisu z Čechyňské. Areál se revitalizuje, nic proti tomu
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nemám, ale je potřeba myslet na to, že to má dopady i do dopravní zátěže. Chci
se domluvit na tom, že by bylo dobré vědět, jaká bude intenzita dopravy, byl bych
rád, kdyby bylo nějaké sčítání vozidel např. 2 pracovní týdny. Měli bychom se také
zamyslet na nějakém komplexnějším řešení, společně město, firmy v areálu,
zpracování studie.
Lukášek
intenzita dopravy, jak to máme dělat? Někoho zaplatit?
Švejnoha radar to řešil.
Lukášek
peníze na takové sčítání nemáme, museli bychom to dát do rozpočtového opatření.
Brtník J. takové sčítání si myslím, že dělají na vrátnici.
Lukášek
to bude jen sčítání, co jede do Jitony.
Chromý Z. proč zrovna 10 dnů, ať odborná firma řekne, jak dlouhá doba je potřeba.
Lukášek
musíme poptat firmu, která by to udělala a pak dát do rozpočtového opatření.
Chromý Z. pokud zjistíme intenzitu dopravy, tak co s tím budeme dělat?
Lukášek
jen budeme vědět, kolik aut tudy jezdí, může to být úplně zbytečná investice, má
se dělat třeba za 10 let nová železniční trať. Je potřeba si uvědomit, že to vše
zaplatí město, nemyslím si, že nám na to dá nějaká firma z Jitony.
Švejnoha nevíme, kolik to bude stát, je potřeba komplexně to řešit.
Matoušek nejednal někdo ohledně toho mostu u Komořan?
Lukášek
museli by investovat Komořany, nejde to prohloubit, bylo by potřeba odvodnění,
jsou s tím problémy.
Brtník F. proběhlo měření U kapličky a 7500 aut tudy denně projelo.
Usnesení 06/18/19Z:
ZM ukládá vedení města, poptat sčítání intenzity dopravy na ulici Tománkova způsobilým
subjektem ve vztahu ke stávajícímu způsobu využívání průmyslového areálu.
Výsledek hlasování: pro 12 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý A., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 2 - Chromý Z., Němec
Usnesení 06/18/19Z bylo schváleno

Usnesení 06/19/19Z:
ZM ukládá vedení města zahájit přípravné, průzkumné a projekční práce spojené s navržením
dopravního napojení průmyslového areálu na ul. Tománkova z ulice Čechyňská v souladu
s platným územním plánem města.
Výsledek hlasování: pro 12 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Hromek, Chromý Z., Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová. Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 2 - Chromý A., Konkol
Usnesení 06/19/19Z bylo schváleno

19:06 ukončeno zasedání zastupitelstva města
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání zastupitelstva města
i přijatými usneseními, což potvrzuji svým podpisem.
Ing. Lukáš Hromek v.r.
ověřovatel
Jiří Konkol v.r.
ověřovatel
Ing. Jiří Lukášek v.r.
starosta města Rousínova
Zápis byl pořízen dne: 26.06.2019
Zapsala: Hana Škvarková
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