Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 12.12.2018 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.
2. 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.
Předsedající navrhuje ověřovatele zápisu pana Jana Brtníka a pana Jakuba Němce,
zapisovatelku paní Hanu Škvarkovou.
Usnesení 02/01/18Z:
Zastupitelstvo města Rousínova určuje ověřovatele zápisu Jana Brtníka a Jakuba Němce,
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 02/01/18Z bylo schváleno

Usnesení 02/02/18Z:
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) Nabídka pozemku
b) Směna pozemků k. ú. Rousínov u Vyškova
c) Záměr prodeje pozemků k. ú. Rousínov u Vyškova
d) Zpráva o hospodaření za rok 2017 a Zápis z dozorčí rady Mikroregionu Rakovec
e) Smlouva o budoucí smlouvě darovací
f) Směna pozemků k. ú. Vítovice
g) Směna pozemků k. ú. Rousínov u Vyškova
h) Převod pozemků do vlastnictví města
i) Majetkoprávní vypořádání – průtah Rousínov
j) Kupní smlouva – převod stavby prodloužení vodovodního řadu
k) Prodej pozemků p. č. 44/11 a p. č. 44/12 k. ú. Kroužek
l) Podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně
3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 8/2018
b) Rozpočet na rok 2019, rozpočtový výhled 2020 a 2021, objem mzdových prostředků
c) Zmocnění RM k projednání posledních změn v rozpočtu 2018
4. Různé
a) Vyhlášení Programu pro poskytování dotací neziskovým organizacím na činnost
v roce 2019
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b)
c)
d)
e)

Coufal

Pravidla pro poskytování individuálních dotací neziskovým organizacím v roce 2019
Předložení architektonické studie „Hasičská zbrojnice a městská policie Rousínov“
Cena za nakládání s odpady pro rok 2019
Dovolání k nejvyššímu soudu

předkládá návrh na změnu programu, vyřadit bod 3b) Rozpočet na rok 2019
z programu jednání ZM.

Hlasování o pozměňovacím návrhu programu vyřadit bod 3b) Rozpočet na rok 2019
z programu jednání ZM.

Výsledek hlasování: pro 2 - Coufal, Švejnoha, proti 10 - J. Brtník, F. Brtník, A. Chromý, Z. Chromý,
Konkol, Kyjovský, Lukášek, Němec, Rothkögelová, Šedý, zdržel se 2 – Matoušek, Zatloukalová
Pozměňovací návrh nebyl schválen

Hlasování o programu - usnesení 02/02/18Z.

Výsledek hlasování: pro 11 - J. Brtník, F. Brtník, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, proti 0, zdržel se 3 – Coufal, Švejnoha, Zatloukalová
Usnesení 02/02/18Z bylo schváleno

1. Zahájení
a) Informace městské policie

Kučera

k bezpečnosti Rousínova a k jeho přilehlým částem od 1.10. do 5.12. policie eviduje
8 trestních činů, 22 přestupků, rozmohly se trestné činy, pomáhá nám i policie
z Vyškova.
Lukášek
je na zvážení, zda městskou policii vybavit krátkými střelnými zbraněmi.
Švejnoha dopravní situace, odstavení vozidla zaparkovaného u mlékomatu, co se s tím dělá?
Kučera
v lednu jsme se zbavili čtyř vraků a snažíme se těchto vozidel zbavovat, máme
zmonitorováno 6 vozidel, řeším to, ale prohlásit vozidlo za vrak a zlikvidovat ho,
není tak jednoduché. Teď v lednu 2019 na těchto vozidlech zkontrolujeme, zda
mají technickou prohlídku a s 80% majitelů těchto vozidel se domluvíme. Co se
týká kamerového systému, je technicky zastaralý a kamery jsou špatně umístěné.
Co se týká střelných zbraní, minulý týden nám volala státní policie, že je v
Rousínově ozbrojený pachatel a já tam nemohu poslat kluky, když nemají základní
výstroj. Když zavolá operační, abychom pomohli při zásahu, tak pachatel pokud by
chtěl střílet, tak bude prvně střílet po uniformovaných neozbrojených příslušnících
a bohužel zrovna v tomto případě jsme přijeli na místo první.
Občan M. nevím, jak se změnila legislativa, ale může se tam usadit dopravní značka, čistění
komunikace.
Lukášek
podle legislativy to nelze, auto se odveze, ale po čištění se zase přiveze na stejné
místo a náklady se budou chtít od majitele.
Kučera
když je třeba blokové čištění, tak my vozidla nafotíme a řešíme tuhle situaci.
b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
Diskuze k zápisům z 19. až 23. RM v roce 2018.

K zápisům z 19. až 23. RM v roce 2018 nebyla diskuze.
c) Zpráva předsedy finančního výboru
FV zasedal 28.11.2018, úkolem bylo projednání rozpočtového opatření č. 8/2018, rozpočet na
rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021.
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Chromý Z. finanční výbor projednal rozpočtové opatření číslo 8, rozpočet na rok 2019,
střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 a 2021. Finanční výbor doporučuje
schválení rozpočtového opatření č. 8, rozpočet na rok 2019 v příjmech a výdajích,
financování z minulých let ve výši 30 milionů a také doporučuje schválit
střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 a 2021.
Usnesení 02/03/18Z:
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 28.11.2018.

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 02/03/18Z bylo schváleno

2. Majetkoprávní záležitosti
a) Nabídka pozemku
Odbor HS předkládá RM nabídku p. M. M. - prodej pozemku p. č. 1234/2 zahrada o výměře
628 m² k. ú. Rousínov u Vyškova do majetku města. Nabízí cenu 1.450 Kč/m².
Usnesení 20/05/18R: RM nedoporučuje ZM odkoupení pozemku p. č. 1234/2 zahrada o výměře 628 m² k. ú.
Rousínov u Vyškova do majetku města za nabízenou cenu a doporučuje ZM pověřit vedení města jednat o ceně.
Vlastník p. M. M.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Chromý Z. hodilo by se nám to k něčemu?
Lukášek
možná ano, ale ne za tuhle cenu.
Usnesení 02/04/18Z:
ZM zamítá odkoupení pozemku p. č. 1234/2 zahrada o výměře 628 m² k. ú. Rousínov
u Vyškova do majetku města za nabízenou cenu 1.450 Kč/m² a doporučuje ZM pověřit vedení
města jednat o ceně. Vlastník p. M. M.
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 02/04/18Z bylo schváleno

b) Směna pozemků k. ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá RM návrh na směnu hmotné nemovité věci, pozemku p. č. 1339/88 orná
půda o výměře 1478 m², zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 421 pro obec Rousínov, k. ú.
Rousínov u Vyškova. Vlastník p. F. K.
Původně bylo ze strany města navrženo odkoupení pozemku. Vlastník požaduje směnu za
pozemek ve vlastnictví města, a to p. č. 2307/1 orná půda o výměře 1294 m², zapsaný
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Usnesení 21/17/18R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení směny hmotné nemovité věci, pozemku p. č. 1339/88
orná půda o výměře 1 478 m², zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 421 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova. Vlastník p. F. K. za
pozemek z vlastnictví města p. č. 2307/1 orná půda o výměře 1 294 m², zapsaný v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k.
ú. Rousínov u Vyškova.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Lukášek

pozemek naproti EDP, město tam má asi 40% pozemků. Byl by to strategický
pozemek, ale ne za tuhle cenu.

Usnesení 02/05/18Z:
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ZM zamítá vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci, pozemku p. č. 1339/88 orná půda
o výměře 1478 m², zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 421 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov
u Vyškova - vlastník p. F. K. - za pozemek ve vlastnictví města p. č. 2307/1 orná půda o výměře
1294 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
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 02/05/18Z bylo schváleno

c) Záměr prodeje pozemků k. ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá ZM návrh na vyhlášení záměru na prodej hmotných nemovitých věcí pozemků:
 p. č. 1476/22 orná půda o výměře
13 m²
 p. č. 1476/98 orná půda o výměře
879 m²
 část p. č. 1476/125 orná půda o výměře 1618 m²
 p. č. 1476/182 ostatní plocha o výměře
6 m²
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Jedná o pozemky, jejichž odkoupení z majetku města požaduje EDP s.r.o. s tím, že městu
nabízí k prodeji pozemky ze svého vlastnictví. Výměry takto realizované koupě a prodeje budou
takřka shodné.
Usnesení 21/20/18R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru na prodej hmotných nemovitých věcí - pozemků:

p. č. 1476/22 orná půda o výměře
13 m²

p. č. 1476/98 orná půda o výměře
879 m²

část p. č. 1476/125 orná půda o výměře
1 618 m²

p. č. 1476/182 ostatní plocha o výměře
6 m²
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Švejnoha
Lukášek

při diskuzi s panem S., proč to chce kupovat.
my už další stavbu EDP nedovolíme, záplavové území.

Usnesení 02/06/18Z:
ZM Vyhlašuje záměr prodeje hmotných nemovitých věcí - pozemků:
 p. č. 1476/22 orná půda o výměře
13 m²
 p. č. 1476/98 orná půda o výměře
879 m²
 část p. č. 1476/125 orná půda o výměře 1618 m²
 p. č. 1476/182 ostatní plocha o výměře
6 m²
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
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 02/04/18Z bylo schváleno

d) Zpráva o hospodaření za rok 2017 a Zápis z dozorčí rady Mikroregionu Rakovec
ZM jsou předloženy informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec za rok 2017 (viz příloha –
Závěrečný účet za rok 2017) a Zápis z dozorčí rady, která se konala 23.07.2018 (viz. příloha).
Usnesení 19/16/18R: RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu Rakovec
ze dne 23.07.2018 a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec za rok 2017.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Lukášek

pozvánka na novoroční pochod na Kalečník.

Usnesení 02/07/18Z:
ZM bere na vědomí Zápis z jednání dozorčí rady Mikroregionu Rakovec ze dne 23.07.2018 a
informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec za rok 2017.
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 02/07/18Z bylo schváleno

e) 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 a 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
5

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 a 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

f) Směna pozemků k. ú. Vítovice
ZM je předložen návrh směny hmotné nemovité věci, pozemků v k. ú. Vítovice, a to:
Z majetku města část pozemku p. č. 498/17 orná půda o výměře 295 m², zapsaného v katastru
nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj.
na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Vítovice. Oddělení části pozemku o výměře cca
73 m².
Z majetku V. M. část pozemku p. č. 498/22 orná půda o výměře 356 m² a část pozemku p.
č. 498/23 orná půda o výměře 5 654 m², oba k. ú. Vítovice. Oddělení částí pozemků o výměře
cca 73 m².
Usnesení 09/18/18R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci, pozemků v k. ú.
Vítovice, a to:
- z majetku města část pozemku p. č. 498/17 orná půda o výměře 295 m², zapsaného v katastru nemovitostí
katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a
k. ú. Vítovice. Oddělení části pozemku o výměře cca 73 m².
Z majetku V. M. část pozemku p. č. 498/22 orná půda o výměře 356 m² a část pozemku p. č. 498/23 orná půda o
výměře 5 654 m², oba k. ú. Vítovice. Oddělení částí pozemků o výměře cca 73 m².
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 29/07/18Z: ZM vyhlašuje záměr směny hmotné nemovité věci, pozemků v k. ú. Vítovice, a to:
Z majetku města část pozemku p. č. 498/17 orná půda o výměře 295 m², zapsaného v katastru nemovitostí
katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a
k. ú. Vítovice. Oddělení části pozemku o výměře cca 73 m².
Z majetku V. M. část pozemku p. č. 498/22 orná půda o výměře 356 m² a část pozemku p. č. 498/23 orná půda o
výměře 5 654 m², oba k. ú. Vítovice. Oddělení částí pozemků o výměře cca 73 m².
Schváleno, pro 13 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce města v době od 02.07.2018 do
18.07.2018. Ke zveřejněnému záměru nebylo z řad občanů vzneseno žádných připomínek.
Byl vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemku, z něhož vyplynulo následující
rozdělení pozemků:
Z majetku města byl oddělen pozemek určený ke směně, nově označen p. č. 498/34 orná půda
o výměře 59 m², k. ú. Vítovice.
Z majetku V. M. byl oddělen pozemek nově označen p. č. 498/35 orná půda o výměře 74 m²,
k. ú. Vítovice.
Cena pozemku p. č. 498/34 je
5.900 Kč
Cena pozemku p. č. 498/35 je
7.400 Kč
Směna je prováděna bez cenového vyrovnání. Náklady spojené s převodem uhradí město.
Usnesení 22/05/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy hmotné nemovité věci - pozemků v k. ú. Vítovice, a to:
Město Rousínov – pozemek p. č. 498/34 orná půda o výměře 59 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, katastrální území
Vítovice
- p. č. 498/34 o výměře 59 m² v ceně 5.900 Kč do vlastnictví p. MVDr. Václava Malého.
Pan V. M. – pozemek p. č. 498/35 orná půda o výměře 74 m² k. ú. Vítovice, zapsaném v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 470 pro obec Rousínov a k.
ú. Vítovice
- p. č. 498/35 o výměře 74 m² v ceně 7.400 Kč do vlastnictví města.
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Směna je prováděna bez cenového vyrovnání. Náklady spojené s převodem uhradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Švejnoha

je uvedené, že náklady spojené s převodem uhradí město, kolik stál geometrický
plán?
Řehořová nemám tady přesnou cenu, je tam zahrnuto i to že byl rozdíl ve výměrách těchto
pozemků.
Lukášek
v řádu tisíců korun.
Usnesení 02/09/18R:
I. ZM schvaluje směnnou smlouvu hmotné nemovité věci - pozemků v k. ú. Vítovice, a to:
Město Rousínov
– pozemek p. č. 498/34 orná půda o výměře 59 m², zapsaný v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov, katastrální území Vítovice v ceně 5.900 Kč do vlastnictví MVDr. Václava
Malého.
Pan V. M.
– pozemek p. č. 498/35 orná půda o výměře 74 m² k. ú. Vítovice, zapsaném v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na
LV č. 470 pro obec Rousínov a k. ú. Vítovice v ceně 7.400 Kč do vlastnictví města.
Směna je prováděna bez cenového vyrovnání. Náklady spojené s převodem uhradí město.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Švejnoha
Usnesení 02/09/18Z bylo schváleno

g) Směna pozemků k. ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá ZM návrh směny hmotné nemovité věci - pozemků v k. ú. Rousínov
u Vyškova. Jedná se o pozemek v majetku města p. č. 1293/27 orná půda o výměře 759 m²
k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaném v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a
k. ú. Rousínov u Vyškova.
Směna za pozemek p. č. 1339/86 orná půda o výměře 748 m² k. ú. Rousínov u Vyškova,
zapsaném v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 1322 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova. Vlastník
pozemku p. J. S. k id. 1/2 vzhledem k celku a p. J. S. k id. 1/2 vzhledem k celku.
Usnesení 17/07/18R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci, a to:
Pozemek v majetku města p. č. 1293/27 orná půda o výměře 759 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaném v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec
Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Směna za pozemek p. č. 1339/86 orná půda o výměře 748 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaném v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 1322 pro obec
Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova. Vlastník pozemku p. J. S. k id. 1/2 vzhledem k celku a p. J. S. k id. 1/2
vzhledem k celku.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
Švejnoha
Lukášek

je přístup k Urbánku z veřejné cesty?
proběhly komplexní pozemkové úpravy, které toto zohlednily.

Usnesení 31/07/18Z: ZM vyhlašuje záměr směny hmotné nemovité věci, a to:
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Pozemek v majetku města p. č. 1293/27 orná půda o výměře 759 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaný v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec
Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Směna za pozemek p. č. 1339/86 orná půda o výměře 748 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaný v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 1322 pro obec
Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova. Vlastník pozemku p. J. S. k id. 1/2 vzhledem k celku a p. J. S. k id. 1/2
vzhledem k celku.
Schváleno, pro 13 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Záměr směny pozemků byl vyvěšen na úřední desce v době od 26.09.2018 do 12.10.2018.
Žádný další zájemce se nepřihlásil, ani nebylo z řad občanů vzneseno k záměru žádných
námitek.
Cena pozemku p. č. 1339/86 činí dle BPEJ
10.487 Kč
Cena pozemku p. č. 1293/27 činí dle BPEJ
4.197 Kč
Směna je prováděna bez cenového vyrovnání. Náklady spojené s převodem uhradí město.
Usnesení 22/07/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy hmotné nemovité věci - pozemků v k. ú. Rousínov u Vyškova, a
to:
Město Rousínov – pozemek p. č. 1293/27 orná půda o výměře 759 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, katastrální území
Rousínov u Vyškova v ceně dle BPEJ 5,53 Kč/m², cena celkem 4.197 Kč – do vlastnictví p. Jaromíra Skřivánka,
bytem Kalouskova 628/27, Rousínovec, 683 01 Rousínov k id. 1/2 vzhledem k celku a p. Jaroslavě Skřivánkové,
bytem Kalouskova 628/27, Rousínovec, 683 01 Rousínov k id. 1/2 vzhledem k celku.
Pozemek p. č. 1339/86 orná půda o výměře 748 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaném v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 1322 pro obec Rousínov a
k. ú. Rousínov u Vyškova. Vlastník pozemku p. J. S. k id. 1/2 vzhledem k celku a p. J. S. k id. 1/2 vzhledem k celku,
z jejich vlastnictví do vlastnictví města, v ceně dle BPEJ 14,02 Kč/m², cena celkem 10.487 Kč.
Směna je prováděna bez cenového vyrovnání. Náklady spojené s převodem uhradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 02/10/18Z:
I. ZM schvaluje směnnou smlouvu hmotné nemovité věci - pozemků v k. ú. Rousínov
u Vyškova, a to:
Město Rousínov
– pozemek p. č. 1293/27 orná půda o výměře 759 m², zapsaný v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov, katastrální území Rousínov u Vyškova v ceně dle BPEJ 5,53 Kč/m², cena
celkem 4.197 Kč – do vlastnictví p. J. S. k id. 1/2 vzhledem k celku a p. J. S. k id. 1/2 vzhledem
k celku.
J. S., J. S.
– pozemek p. č. 1339/86 orná půda o výměře 748 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaném
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 1322 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova. Vlastník pozemku
p. J. S. k id. 1/2 vzhledem k celku a p. J. S. k id. 1/2 vzhledem k celku, z jejich vlastnictví do
vlastnictví města, v ceně dle BPEJ 14,02 Kč/m², cena celkem 10.487 Kč.
Směna je prováděna bez cenového vyrovnání. Náklady spojené s převodem uhradí město.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
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 02/10/18Z bylo schváleno

h) Převod pozemků do vlastnictví města
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Odbor HS předkládá ZM návrh na převod pozemku p. č. 2029/12 ostatní plocha o výměře
1435 m² k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví JMK do vlastnictví Města Rousínova. Jedná se
o část místní komunikace na ul. Hlinky, která byla oddělena z pozemku p. č. 2029/1 ost. plocha
– silnice, k. ú. Rousínov u Vyškova – silnice lll/0473.
Oddělená část navazuje na pozemek p. č. 1672/25 k. ú. Rousínov u Vyškova, na němž je
vybudována komunikace. Komunikace byla před desítkami let vyřazena ze silniční sítě
Jihomoravského kraje a přeřazena do místních komunikací Města Rousínova. V té době se
neřešil vlastnický vztah k pozemkům.
Vzhledem k tomu SUS nyní navrhuje převod pozemku p. č. 1672/25 ost. plocha o výměře 2029
m² a pozemku p. č. 2029/12 ost. plocha o výměře 1435 m² - oba k. ú. Rousínov u Vyškova
z vlastnictví SUS JMK do vlastnictví Města Rousínova, formou darovací smlouvy.
Usnesení 22/19/16R: RM doporučuje ZM schválení převodu pozemku p. č. 1672/25 ost. plocha o výměře 2029
m² a pozemku p. č. 2029/12 ost. plocha o výměře 1435 m² - oba k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví SUS JMK
do vlastnictví Města Rousínova, formou darovací smlouvy.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 17/09/16Z: ZM schvaluje převod pozemku p. č. 1672/25 ost. plocha o výměře 2029 m² a pozemku p.
č. 2029/12 ost. plocha o výměře 1435 m² - oba k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví SUS JMK do vlastnictví Města
Rousínova, formou darovací smlouvy.
Schváleno: pro 13 - Brtník, Coufal, Havíř, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek,
Němec, Píšek, Šedý, Švejnoha proti 0, zdržel se 0

Dne 15.11.2018 doručil JMK návrh darovací smlouvy na převod pozemku p. č. 2029/13 ostatní
plocha o výměře 1435 m² k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví JMK do vlastnictví Města
Rousínova. Pozemek byl původně oddělen dle GPL č. 1929-56/2016 a označen p. č. 2029/12.
Tento GPL byl nahrazen GPL č. 1990-47/2017, kde je pozemek označen p. č. 2029/13.
Jedná se o část místní komunikace na ul. Hlinky, která byla oddělena z pozemku p. č. 2029/1
ost. plocha – silnice, k. ú. Rousínov u Vyškova – silnice lll/0473.
JMK dále ve smlouvě navrhuje převod pozemku p. č. 1672/25 ost. plocha o výměře 2029 m²
k. ú. Rousínov u Vyškova.
Pořizovací cena převáděných pozemků:
p. č. 2029/13 činí 100.450 Kč
p. č. 1672/25 činí 145.600 Kč.
Usnesení 23/17/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy na převod hmotných nemovitých věcí - pozemků p. č. 2029/13
ostatní plocha o výměře 1435 m² k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví JMK do vlastnictví Města Rousínova a dále
pozemku p. č. 1672/25 ost. plocha o výměře 2029 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaných v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 541 pro obec Rousínov a k.
ú. Rousínov u Vyškova a svěřených Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci kraje.
Pořizovací cena převáděného pozemku p. č. 2029/13 činí 100.450 Kč, pozemku p. č. 1672/25 činí 145.600 Kč.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/17/18R bylo schváleno

Usnesení 02/11/18Z:
I. ZM schvaluje darovací smlouvu na převod hmotných nemovitých věcí - pozemků p. č.
2029/13 ostatní plocha o výměře 1435 m² k. ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví JMK do
vlastnictví Města Rousínova a dále pozemku p. č. 1672/25 ost. plocha o výměře 2029 m² k. ú.
Rousínov u Vyškova, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 541 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u
Vyškova a svěřených Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci
kraje.
Pořizovací cena převáděných pozemků činí
p. č. 2029/13 činí 100.450 Kč
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p. č. 1672/25 činí 145.600 Kč.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
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 02/11/18Z bylo schváleno

i) Majetkoprávní vypořádání – průtah Rousínov
Odbor HS předkládá RM návrh SUS Vyškov na majetkoprávní vypořádání k pozemkům
zasaženým stavbou „II/430 Rousínov průtah“
Jedná se o pozemky z majetku města do majetku SUS JMK k. ú. Rousínov u Vyškova:
p. č. 13/6 o výměře
31 m²
p. č. 13/7 o výměře
7 m²
p. č. 14/2 o výměře
10 m²
p. č. 45/2 o výměře
8 m²
p. č. 637/27 o výměře
41 m²
p. č. 638/9 o výměře
25 m²
p. č. 948/54 o výměře
10 m²
p. č. 950/4 o výměře
6 m²
p. č. 950/5 o výměře
34 m²
p. č. 1779/16 o výměře
29 m²
Z majetku SUS do majetku města
p. č. 44/7 o výměře
5 m²
p. č. 279/10 o výměře
45 m²
p. č. 279/11 o výměře
2 m²
p. č. 55/6 o výměře
24 m²
p. č. 637/15 o výměře
340 m²
p. č. 637/16 o výměře
260 m²
p. č. 637/17 o výměře
300 m²
p. č. 637/18 o výměře
86 m²
p. č. 637/20 o výměře
12 m²
p. č. 637/21 o výměře
41 m²
p. č. 637/22 o výměře
756 m²
p. č. 637/23 o výměře
287 m²
p. č. 637/24 o výměře
42 m²
p. č. 637/25 o výměře
27 m²
p. č. 637/26 o výměře
20 m²
p. č. 637/28 o výměře
13 m²
p. č. 637/29 o výměře
723 m²
p. č. 637/30 o výměře
28 m²
p. č. 948/55 o výměře
16 m²
p. č. 1779/11 o výměře
1635 m²
p. č. 1779/12 o výměře
124 m²
p. č. 1779/13 o výměře
238 m²
p. č. 1779/14 o výměře
294 m²
p. č. 1779/15 o výměře
46 m²
z majetku města do majetku SUS JMK k. ú. Čechyně:
p. č. 2270/9 o výměře
1 m²
p. č. 2703/2 o výměře
42 m²
z majetku SUS do majetku města k. ú. Čechyně:
p. č. 2270/5 o výměře
212 m²
p. č. 2270/6 o výměře
102 m²
10

p. č. 2270/7 o výměře
12 m²
p. č. 2270/8 o výměře
6 m²
Pozemky budou vypořádání formou darovací smlouvy.
Usnesení 20/19/16R: doporučuje ZM vyhlášení záměru darování pozemků zasažených stavbou „II/430 Rousínov
průtah“
Jedná se o pozemky z majetku města do majetku SUS JMK k. ú. Rousínov:
p. č. 13/6 o výměře
31 m²
p. č. 13/7 o výměře
7 m²
p. č. 14/2 o výměře
10 m²
p. č. 45/2 o výměře
8 m²
p. č. 637/27 o výměře
41 m²
p. č. 638/9 o výměře
25 m²
p. č. 948/54 o výměře
10 m²
p. č. 950/4 o výměře
6 m²
p. č. 950/5 o výměře
34 m²
p. č. 1779/16 o výměře
29 m²
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 20/21/16R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru darování pozemků z majetku města do majetku SUS
JMK k. ú . Čechyně:
z majetku města do majetku SUS JMK k. ú. Čechyně:
p. č. 2270/9 o výměře
1 m²
p. č. 2703/2 o výměře
42 m²
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Havíř
Lukášek
Píšek

se SUS jsme se dlouho dohadovali, asi budeme muset pozemky převzít, bude to ale odvodňovat
komunikaci, bude to ve smlouvě nějak zohledněno? Vezmou si to na starosti?
dostal jsem taky slib, že čištění vpusti budou dělat, lidé dávají auta na celý den na průtah, nevím,
zda jednu stranu náměstí neřešit parkovacími hodinami jako na náměstí.
nevidím to jako problém, že by vpusti čistili.

Usnesení 16/14/16Z: ZM vyhlašuje záměr darování pozemků zasažených stavbou „II/430 Rousínov průtah“
Jedná se o pozemky z majetku města do majetku SUS JMK k. ú. Rousínov:
p. č. 13/6 o výměře
31 m²
p. č. 13/7 o výměře
7 m²
p. č. 14/2 o výměře
10 m²
p. č. 45/2 o výměře
8 m²
p. č. 637/27 o výměře
41 m²
p. č. 638/9 o výměře
25 m²
p. č. 948/54 o výměře
10 m²
p. č. 950/4 o výměře
6 m²
p. č. 950/5 o výměře
34 m²
p. č. 1779/16 o výměře
29 m²
Schváleno: pro 12 - Brtník, Coufal, Havíř, Chromý, Kuklínek, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, proti 0, zdržel se 0
Záměr darování pozemků zasažených stavbou „II/430 Rousínov průtah“
Jedná se o pozemky z majetku města do majetku SUS JMK k. ú. Rousínov:
p. č. 13/6 o výměře
31 m²
p. č. 13/7 o výměře
7 m²
p. č. 14/2 o výměře
10 m²
p. č. 45/2 o výměře
8 m²
p. č. 637/27 o výměře
41 m²
p. č. 638/9 o výměře
25 m²
p. č. 948/54 o výměře
10 m²
p. č. 950/4 o výměře
6 m²
p. č. 950/5 o výměře
34 m²
p. č. 1779/16 o výměře
29 m²
byl zveřejněn na úřední desce v době od 08. 11. 2016 do 24. 11. 2016. K záměru nebylo z řad občanů vzneseno
žádných námitek.
Usnesení 24/03/16R: RM doporučuje ZM schválení daru – pozemky zasažené stavbou „II/430 Rousínov průtah“
Jedná se o pozemky z majetku města do majetku SUS JMK k. ú. Rousínov:
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p. č. 13/6 o výměře
31 m²
p. č. 13/7 o výměře
7 m²
p. č. 14/2 o výměře
10 m²
p. č. 45/2 o výměře
8 m²
p. č. 637/27 o výměře
41 m²
p. č. 638/9 o výměře
25 m²
p. č. 948/54 o výměře
10 m²
p. č. 950/4 o výměře
6 m²
p. č. 950/5 o výměře
34 m²
p. č. 1779/16 o výměře
29 m²
Dárce Město Rousínov, obdarovaný SUS – JMK.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 17/17/16Z: ZM schvaluje dar - pozemky zasažené stavbou „II/430 Rousínov průtah“
Jedná se o pozemky z majetku města do majetku SUS JMK k. ú. Rousínov:
p. č. 13/6 o výměře
31 m²
p. č. 13/7 o výměře
7 m²
p. č. 14/2 o výměře
10 m²
p. č. 45/2 o výměře
8 m²
p. č. 637/27 o výměře
41 m²
p. č. 638/9 o výměře
25 m²
p. č. 948/54 o výměře
10 m²
p. č. 950/4 o výměře
6 m²
p. č. 950/5 o výměře
34 m²
p. č. 1779/16 o výměře
29 m²
Dárce Město Rousínov, obdarovaný SUS – JMK.
Schváleno: pro 13 - Brtník, Coufal, Havíř, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek,
Němec, Píšek, Šedý, Švejnoha proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/16/16Z: ZM vyhlašuje záměr darování pozemků z majetku města do majetku SUS JMK k. ú.
Čechyně:
p. č. 2270/9 o výměře
1 m²
p. č. 2703/2 o výměře
42 m²
Schváleno: pro 12 - Brtník, Coufal, Havíř, Chromý, Kuklínek, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, proti 0, zdržel se 0
Záměr darování pozemků z majetku města do majetku SUS JMK k. ú. Čechyně:
p. č. 2270/9 o výměře
1 m²
p. č. 2703/2 o výměře
42 m²
byl zveřejněn na úřední desce v době od 8. 11. 2016 do 24. 11. 2016. K záměru nebylo z řad občanů vzneseno
žádných námitek.
Usnesení 24/04/16R: doporučuje ZM schválení daru pozemků z majetku města do majetku SUS JMK k. ú.
Čechyně:
p. č. 2270/9 o výměře
1 m²
p. č. 2703/2 o výměře
42 m²
Dárce Město Rousínov, obdarovaný SUS – JMK.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 17/18/16Z: ZM schvaluje dar pozemků z majetku města do majetku SUS JMK k. ú. Čechyně:
p. č. 2270/9 o výměře
1 m²
p. č. 2703/2 o výměře
42 m²
Dárce Město Rousínov, obdarovaný SUS – JMK.
Schváleno: pro 13 - Brtník, Coufal, Havíř, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek,
Němec, Píšek, Šedý, Švejnoha proti 0, zdržel se 0

Dne 15.11.2018 doručil JMK návrh darovací smlouvy na převod pozemků zasažených stavbou
„II/430 Rousínov průtah“
Jedná se o pozemky z majetku města do majetku JMK k. ú. Rousínov u Vyškova:
p. č. 13/6 o výměře
31 m²
p. č. 13/7 o výměře
7 m²
p. č. 14/2 o výměře
10 m²
p. č. 45/2 o výměře
8 m²
12

p. č. 638/9 o výměře
25 m²
p. č. 948/54 o výměře
10 m²
p. č. 950/4 o výměře
6 m²
p. č. 950/5 o výměře
34 m²
p. č. 1779/16 o výměře
29 m²
z majetku města do majetku JMK k. ú. Čechyně:
p. č. 2270/9 o výměře
1 m²
p. č. 2703/2 o výměře
42 m²
Dárce Město Rousínov, obdarovaný JMK.
Pořizovací cena pozemků činí:
p. č. 13/6 o výměře 31 m²
930 Kč
p. č. 13/7 o výměře 7 m²
210 Kč
p. č. 14/2 o výměře 10 m²
30 Kč
p. č. 45/2 o výměře 8 m²
240 Kč
p. č. 638/9 o výměře 25 m² 160 Kč
p. č. 948/54 o výměře 10 m² 525 Kč
p. č. 950/4 o výměře 6 m²
180 Kč
p. č. 950/5 o výměře 34 m² 1.020 Kč
p. č. 1779/16 o výměře 29 m² 275 Kč
p. č. 2270/9 o výměře 1 m²
18 Kč
p. č. 2703/2 o výměře 42 m² 1.273 Kč
Usnesení 23/18/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy na převod hmotných nemovitých věcí - pozemků z majetku města
do majetku JMK v k. ú. Rousínov u Vyškova:
p. č. 13/6 o výměře
31 m²
p. č. 13/7 o výměře
7 m²
p. č. 14/2 o výměře
10 m²
p. č. 45/2 o výměře
8 m²
p. č. 638/9 o výměře
25 m²
p. č. 948/54 o výměře
10 m²
p. č. 950/4 o výměře
6 m²
p. č. 950/5 o výměře
34 m²
p. č. 1779/16 o výměře
29 m²
z majetku města do majetku JMK v k. ú. Čechyně:
p. č. 2270/9 o výměře
1 m²
p. č. 2703/2 o výměře
42 m²
Dárce Město Rousínov, obdarovaný JMK.
Pořizovací cena pozemků činí:
p. č. 13/6 o výměře 31 m²
930 Kč
p. č. 13/7 o výměře 7 m²
210 Kč
p. č. 14/2 o výměře 10 m²
30 Kč
p. č. 45/2 o výměře 8 m²
240 Kč
p. č. 638/9 o výměře 25 m²
160 Kč
p. č. 948/54 o výměře 10 m²
525 Kč
p. č. 950/4 o výměře 6 m²
180 Kč
p. č. 950/5 o výměře 34 m²
1.020 Kč
p. č. 1779/16 o výměře 29 m²
275 Kč
p. č. 2270/9 o výměře 1 m²
18 Kč
p. č. 2703/2 o výměře 42 m²
1.273 Kč
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov.
Dárce Město Rousínov, obdarovaný JMK.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/18/18R bylo schváleno
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Usnesení 02/12/18Z:
I. ZM schvaluje darovací smlouvu na převod hmotných nemovitých věcí - pozemků z majetku
města do majetku JMK v k. ú. Rousínov u Vyškova:
p. č. 13/6 o výměře
31 m²
p. č. 13/7 o výměře
7 m²
p. č. 14/2 o výměře
10 m²
p. č. 45/2 o výměře
8 m²
p. č. 638/9 o výměře
25 m²
p. č. 948/54 o výměře
10 m²
p. č. 950/4 o výměře
6 m²
p. č. 950/5 o výměře
34 m²
p. č. 1779/16 o výměře
29 m²
z majetku města do majetku JMK v k. ú. Čechyně:
p. č. 2270/9 o výměře
1 m²
p. č. 2703/2 o výměře
42 m²
Dárce Město Rousínov, obdarovaný JMK.
Pořizovací cena pozemků činí:
p. č. 13/6 o výměře 31 m²
930 Kč
p. č. 13/7 o výměře 7 m²
210 Kč
p. č. 14/2 o výměře 10 m²
30 Kč
p. č. 45/2 o výměře 8 m²
240 Kč
p. č. 638/9 o výměře 25 m² 160 Kč
p. č. 948/54 o výměře 10 m² 525 Kč
p. č. 950/4 o výměře 6 m²
180 Kč
p. č. 950/5 o výměře 34 m² 1.020 Kč
p. č. 1779/16 o výměře 29 m² 275 Kč
p. č. 2270/9 o výměře 1 m²
18 Kč
p. č. 2703/2 o výměře 42 m² 1.273 Kč
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov.
Dárce Město Rousínov, obdarovaný JMK.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
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 02/12/18Z bylo schváleno

j) Kupní smlouva - převod stavby prodloužení vodovodního řadu
Odbor HS překládá ZM návrh kupní smlouvy – odkoupení stavby do majetku města. Jedná se
o prodloužení vodovodního řadu Rousínov, na pozemku města p. č. 1192/13 k. ú. Rousínov
u Vyškova, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova
- v rámci akce „Novostavba pneuservisu a RD na pozemku p. č. 1235/1“, v délce 29,55 m
Vlastník stavby a prodávající – M. K. Standardní postup při odkupu vodovodních a kanalizačních
řadů je odkup za cenu 100 Kč.
Investor předložil kolaudační souhlas s užíváním uvedené stavby a současně požádal
o uzavření kupní smlouvy. Stavba byla kolaudována dne 13. 11. 2018.
Smlouva o smlouvě budoucí darovací byla uzavřena dne 26. 09. 2013, č. usnesení 24/09/13Z.
Usnesení 23/21/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení stavby do majetku města. Jedná se o prodloužení
vodovodního řadu Rousínov, na pozemku města p. č. 1192/13 k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec
Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova - v rámci akce „Novostavba pneuservisu a RD na parcele č. 1235/1“, v délce
29,55 m.
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Vlastník stavby a prodávající – M. K.
Kupující - Město Rousínov. Kupní cena 100 Kč.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/21/18R bylo schváleno

Usnesení 02/13/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení stavby do majetku města. Jedná se o prodloužení
vodovodního řadu Rousínov, na pozemku města p. č. 1192/13 k. ú. Rousínov u Vyškova,
zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova - v rámci
akce „Novostavba pneuservisu a RD na parcele č. 1235/1“, v délce 29,55 m.
Vlastník stavby a prodávající – M. K.
Kupující - Město Rousínov. Kupní cena 100 Kč.
II. ZM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
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 02/13/18Z bylo schváleno

k) Prodej pozemků p. č. 44/11 a p. č. 44/12 k. ú. Kroužek
Odbor HS předkládá ZM žádost paní E. M. o odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p. č.
44/11, zahrada o výměře 581 m2 a pozemku p. č. 44/12, zahrada o výměře 528 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 za účelem stavby domu. Uvedené pozemky jsou podle územního plánu města
určené k zastavění.
Usnesení 23/19/18R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci, a to pozemku p. č.
44/11, zahrada o výměře 581 m2 a pozemku p. č. 44/12, zahrada o výměře 528 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 23/19/18R bylo schváleno

Usnesení 02/14/18Z:
ZM zamítá vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci, a to pozemku p. č. 44/11, zahrada
o výměře 581 m2 a pozemku p. č. 44/12, zahrada o výměře 528 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 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 02/14/18Z bylo schváleno

l) 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 pozemkům parc. č. 368/1, 368/3, 368/4, 368/6, 368/7, 369/3, 369/4,
369/6 a 369/7 zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova. Na
předmětných pozemcích jsou postaveny garáže pro osobní automobily.
Dne 26.11.2018 byl právnímu zástupci města Rousínova JUDr. Jitce Deduchové doručen
rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17.10.2018, č. j. 16 Co 344/2017-124. Tímto
rozsudkem bylo určeno, že vlastníkem pozemků parc. č. 368/1, 368/3, 368/4, 368/6, 368/7,
369/3, 369/4, 369/6 a 369/7 zapsaných na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u
Vyškova je Česká republika.
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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.
Předpokládané náklady spojené s dovoláním cca 20.000 Kč.
Usnesení 23/30/18R: RM doporučuje ZM schválit podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně
o určení vlastnického práva k nemovitým věcem ze dne 17.10.2018, č.j. 16 Co 344/2017-124.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/30/18R bylo schváleno

Usnesení 02/15/18Z:
ZM schvaluje podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně o určení vlastnického
práva k nemovitým věcem ze dne 17.10.2018, č. j. 16 Co 344/2017-124.

Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník F., Brtník J., Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Coufal
Usnesení 02/15/18Z bylo schváleno

3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 8/2018
Odbor HS předkládá ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2018 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem snížení o 6.569.000 Kč
Navýšení – daň z příjmů FO placená plátci, daň z přidané hodnoty, sankční platby přijaté,
kurzové rozdíly, příjmy – sběr a svoz odpadů (tříděný), sankční platby přijaté – za znečištění
ovzduší, ZUŠ – průtoková dotace z MŠMT, ZŠ – průtoková dotace z MŠMT, dotace JMK (Město
Rousínov – dětské pirátské hřiště), příjem – sociální péče – tábory, dotace na volby do
zastupitelstev ÚSC (navýšení), sankce a penále (FAKO), přijaté náhrady – náklady řízení
Snížení – poplatek za znečišťování ovzduší, dotace OPŽP – Park Hrubé kusy – I. etapa (přesun
do roku 2019), dotace MFČR – Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa (přesun části
do roku 2019).
Výdaje: Celkem snížení o 30.371.500 Kč
Navýšení – Projekt zabezpečení škol + objednávkový systém stravování ZŠ (stavba), ZUŠ –
průtoková dotace z MŠMT, ZŠ – průtoková dotace z MŠMT, Optická síť (MěÚ-MP), Oprava
kanalizace ZŠ Tyršova, výdaje na tábor a R-klub (pohoštění a nákup materiálu), DHDM (volby
do zastupitelstev ÚSC), právní služby (FAKO).
Snížení – snížení výdajů na Rekonstrukci areálu školy Tyršova – III. etapa (přesun do roku
2019 – vlastní podíl i dotace), Projekt zabezpečení škol + objednávkový systém stravování ZŠ
(zařízení), Komunikace Vítovice – náves za potokem, Sušilovo náměstí 2. část, Komunikace Kr.
Vážany Louky – komunikace – část B, komunikace „Komůrkova“, Rekonstrukce vozovky
Velešovická, Komunikace Kr. Vážany Louky – komunikace – část C, Komunikace a zastávka u
parku (pneuservis – Polní), Parkoviště Rousínovec u kostela, Rekonstrukce chodníků kolem sil.
III/37931 a III/37932 – Kr. Vážany, Parkoviště pod AN (včetně VO a kamer), Parkoviště u ZŠ
Habrovanská + zastávka autobusu, Revize projektu cyklostezky do Slavíkovic část „C“ od
splavu po Kovářskou, Komunikace pod školkou – parkování BUS, Stezka Penny market –
okružní křižovatka Slavkovská, Chodník-Kalouskova od Svornosti po náves (rozcestí), Stezka
pro nemotorovou dopravu (propojení náměstí se stezkou pod AN, včetně schodů od potoku na
AN), Schody nad ul. Nádražní-velké-podél oplocení (+chodník), Dopravní řešení Čechyně
(náves-přemístění zastávky +točna BUS, Trávníky), Komunikace Kr. Vážany – část A,D –
vodovod, Komunikace Kr. Vážany Louky – vodovod – část B, Komunikace Kr. Vážany Louky –
vodovod – část C, Komunikace Kr. Vážany – část A,D – splašková kanalizace, Dešťová
kanalizace v Královopolských Vážanech – náves, Zateplení ZŠ Tyršova, Rekonstrukce
odborných učeben ZŠ, Rekonstrukce ZUŠ – kanalizace, elektroinstalace, Bezbariérový přístup
Velký sál Záložny – přes přísálí, Rekonstrukce povrchu jeviště – Velký sál Záložny,
Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny, Stará pošta (půdní prostor – zasedačka, využití arkád
atd.), Komunikace Kr. Vážany Louky – VO – část B, VO (Parkování a chodník u sportoviště –
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ovál), Komunikace Kr. Vážany Louky – VO – část C, Vítovice společenský dům, Přeložka 2 ks
sloupů vedení NN – Kr. Vážany – Dílce, Park U mlýna – komplexní řešení, Čechyně – hasička
– sociální byty, komunitní centrum se sálem, neinvestiční příspěvek pro ZŠ – vyúčtování
skutečných nákladů dle rozhodnutí soudu, daňová povinnost FÚ, Výkup pozemků pod
komunikacemi.
Přesuny položek – označení dotací JMK – výdaje na dětské pirátské hřiště, přesuny na
položkách JSDH (navýšení DDHM a nákupu služeb se současným snížením výdajů na opravy a
udržování a OON), přesuny na položkách DCHB ( navýšení výdajů na PHM a náhrady mezd
v době nemoci se současným snížením výdajů na OON), přesun u MP (snížení výdajů na školení
se současným navýšením výdajů na náhrady mezd v době nemoci), přesuny na místní správě
(navýšení výdaje na úhrady sankcí se současným snížením výdajů na daně a poplatky),
označení výdajů dotací MPSV – cestovné, snížení výdajů na OON se současným navýšením
výdajů na nákup materiálu (projekty s partnerskými městy).
Financování – snížení financování o 23.802.500 Kč.
Usnesení 23/23/18R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 8/2018, viz příloha, které řeší:
Příjmy: Celkem snížení o 6.569.000 Kč
Navýšení – daň z příjmů FO placená plátci, daň z přidané hodnoty, sankční platby přijaté, kurzové rozdíly, příjmy –
sběr a svoz odpadů (tříděný), sankční platby přijaté – za znečištění ovzduší, ZUŠ – průtoková dotace z MŠMT, ZŠ –
průtoková dotace z MŠMT, dotace JMK (Město Rousínov – dětské pirátské hřiště), příjem – sociální péče – tábory,
dotace na volby do zastupitelstev ÚSC (navýšení), sankce a penále (FAKO), přijaté náhrady – náklady řízení.
Snížení – poplatek za znečišťování ovzduší, dotace OPŽP – Park Hrubé kusy – I. etapa (přesun do roku 2019),
dotace MFČR – Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa (přesun části do roku 2019).
Výdaje: Celkem snížení o 30.371.500 Kč
Navýšení – Projekt zabezpečení škol + objednávkový systém stravování ZŠ (stavba), ZUŠ – průtoková dotace
z MŠMT, ZŠ – průtoková dotace z MŠMT, Optická síť (MěÚ-MP), Oprava kanalizace ZŠ Tyršova, výdaje na tábor a
R-klub (pohoštění a nákup materiálu), DHDM (volby do zastupitelstev ÚSC), právní služby (FAKO).
Snížení – snížení výdajů na Rekonstrukci areálu školy Tyršova – III. etapa (přesun do roku 2019 – vlastní podíl i
dotace), Projekt zabezpečení škol + objednávkový systém stravování ZŠ (zařízení), Komunikace Vítovice – náves
za potokem, Sušilovo náměstí 2. část, Komunikace Kr. Vážany Louky – komunikace – část B, komunikace
„Komůrkova“, Rekonstrukce vozovky Velešovická, Komunikace Kr. Vážany Louky – komunikace – část C,
Komunikace a zastávka u parku (pneuservis – Polní), Parkoviště Rousínovec u kostela, Rekonstrukce chodníků
kolem sil. III/37931 a III/37932 – Kr. Vážany, Parkoviště pod AN (včetně VO a kamer), Parkoviště u ZŠ Habrovanská
+ zastávka autobusu, Revize projektu cyklostezky do Slavíkovic část „C“ od splavu po Kovářskou, Komunikace pod
školkou – parkování BUS, Stezka Penny market – okružní křižovatka Slavkovská, Chodník-Kalouskova od Svornosti
po náves (rozcestí), Stezka pro nemotorovou dopravu (propojení náměstí se stezkou pod AN, včetně schodů od
potoku na AN), Schody nad ul. Nádražní-velké-podél oplocení (+chodník), Dopravní řešení Čechyně (návespřemístění zastávky +točna BUS, Trávníky), Komunikace Kr. Vážany – část A,D – vodovod, Komunikace Kr. Vážany
Louky – vodovod – část B, Komunikace Kr. Vážany Louky – vodovod – část C, Komunikace Kr. Vážany– část A,D –
splašková kanalizace, Dešťová kanalizace v Královopolských Vážanech – náves, Zateplení ZŠ Tyršova, Rekonstrukce
odborných učeben ZŠ, Rekonstrukce ZUŠ – kanalizace, elektroinstalace, Bezbariérový přístup Velký sál Záložny –
přes přísálí, Rekonstrukce povrchu jeviště – Velký sál Záložny, Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny, Stará pošta
(půdní prostor – zasedačka, využití arkád atd.), Komunikace Kr. Vážany Louky – VO – část B, VO (Parkování a
chodník u sportoviště – ovál), Komunikace Kr. Vážany Louky – VO – část C, Vítovice společenský dům, Přeložka 2
ks sloupů vedení NN – Kr. Vážany – Dílce, Park U mlýna – komplexní řešení, Čechyně – hasička – sociální byty,
komunitní centrum se sálem, neinvestiční příspěvek pro ZŠ – vyúčtování skutečných nákladů dle rozhodnutí soudu,
daňová povinnost FÚ, Výkup pozemků pod komunikacemi.
Přesuny položek – označení dotací JMK – výdaje na dětské pirátské hřiště, přesuny na položkách JSDH
(navýšení DDHM a nákupu služeb se současným snížením výdajů na opravy a udržování a OON), přesuny na
položkách DCHB ( navýšení výdajů na PHM a náhrady mezd v době nemoci se současným snížením výdajů na
OON), přesun u MP (snížení výdajů na školení se současným navýšením výdajů na náhrady mezd v době nemoci),
přesuny na místní správě (navýšení výdaje na úhrady sankcí se současným snížením výdajů na daně a poplatky),
označení výdajů dotací MPSV – cestovné, snížení výdajů na OON se současným navýšením výdajů na nákup
materiálu (projekty s partnerskými městy).
Financování – snížení financování o 23.802.500 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/23/18R bylo schváleno

Rozpočtové opatření bylo projednáno finančním výborem dne 28.11.2018.
Změny rozpočtového opatření od projednání v radě města:
Příjmy – navýšení přijaté pojistné náhrady (JSDH – dle skutečnosti)
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Výdaje – snížení neinvestičního příspěvku MS (část bude využit na investiční výdaje, část bude
zahrnut do rozpočtového opatření v roce 2019), navýšení o investiční příspěvek MS

Matoušek výdaje, která částka je pravdivá?
Řehořová v původním návrhu byla jiná suma, která byla projednána v RM a od poslední RM
došlo ke změně, ke snížení, je to na straně 16, proto je návrh jiný, než-li je
schvalován.
Švejnoha výdaje, řádky 1-2 chtěl bych, aby někdo zrekapituloval.
Šedý
od září probíhá rekonstrukce kuchyně, jídelny, krčku a další části, dotace je
rozdělena na tento rok a příští rok, stavba by měla být v příštím roce dokončena.
Švejnoha byla by možnost se zúčastnit kontrolního dne?
Lukášek
ano, dáme vědět do emailu, kontrolní den by měl být 18. 1. 2019.
Švejnoha k výdajům, řádek 10, co se tam letos udělalo?
Pekařík
letos se nezaplatilo nic, ale ta částka byla potřeba zapsat v okamžiku podepisování
smlouvy a přesouvají se na rok příští.
Švejnoha na letošek tam zůstává částka 100tisíc korun.
Pekařík
ano zůstává tam částka 100tisíc korun, protože zase není ideální tuto akci stáhnout
na nulu, je to rezerva.
Švejnoha řádek 41, co z toho bude budováno.
Pekařík
nepočítali jsme s projektem na veřejné osvětlení, takže tato částka odpovídá
avízovaným nákladům, tyto práce skutečně proběhnou v příštím roce.
Usnesení 02/16/18Z:
ZM schvaluje rozpočtového opatření č. 8/2018, viz příloha, které řeší:
Příjmy: Celkem snížení o 6.561.500 Kč
Navýšení – daň z příjmů FO placená plátci, daň z přidané hodnoty, sankční platby přijaté,
kurzové rozdíly, příjmy – sběr a svoz odpadů (tříděný), sankční platby přijaté – za znečištění
ovzduší, ZUŠ – průtoková dotace z MŠMT, ZŠ – průtoková dotace z MŠMT, dotace JMK (Město
Rousínov – dětské pirátské hřiště), příjem – sociální péče – tábory, dotace na volby do
zastupitelstev ÚSC (navýšení), sankce a penále (FAKO), přijaté náhrady – náklady řízení,
přijaté pojistné náhrady (JSDH – dle skutečnosti).
Snížení – poplatek za znečišťování ovzduší, dotace OPŽP – Park Hrubé kusy – I. etapa (přesun
do roku 2019), dotace MFČR – Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa (přesun části
do roku 2019).
Výdaje: Celkem snížení o 30.871.500 Kč
Navýšení – Projekt zabezpečení škol + objednávkový systém stravování ZŠ (stavba), ZUŠ –
průtoková dotace z MŠMT, ZŠ – průtoková dotace z MŠMT, Optická síť (MěÚ-MP), Oprava
kanalizace ZŠ Tyršova, výdaje na tábor a R-klub (pohoštění a nákup materiálu), DHDM (volby
do zastupitelstev ÚSC), právní služby (FAKO), investiční příspěvek MS.
Snížení – snížení výdajů na Rekonstrukci areálu školy Tyršova – III. etapa (přesun do roku
2019 – vlastní podíl i dotace), Projekt zabezpečení škol + objednávkový systém stravování ZŠ
(zařízení), Komunikace Vítovice – náves za potokem, Sušilovo náměstí 2. část, Komunikace Kr.
Vážany Louky – komunikace – část B, komunikace „Komůrkova“, Rekonstrukce vozovky
Velešovická, Komunikace Kr. Vážany Louky – komunikace – část C, Komunikace a zastávka u
parku (pneuservis – Polní), Parkoviště Rousínovec u kostela, Rekonstrukce chodníků kolem sil.
III/37931 a III/37932 – Kr. Vážany, Parkoviště pod AN (včetně VO a kamer), Parkoviště u ZŠ
Habrovanská + zastávka autobusu, Revize projektu cyklostezky do Slavíkovic část „C“ od
splavu po Kovářskou, Komunikace pod školkou – parkování BUS, Stezka Penny market –
okružní křižovatka Slavkovská, Chodník-Kalouskova od Svornosti po náves (rozcestí), Stezka
pro nemotorovou dopravu (propojení náměstí se stezkou pod AN, včetně schodů od potoku na
AN), Schody nad ul. Nádražní-velké-podél oplocení (+chodník), Dopravní řešení Čechyně
(náves-přemístění zastávky +točna BUS, Trávníky), Komunikace Kr. Vážany – část A,D –
vodovod, Komunikace Kr. Vážany Louky – vodovod – část B, Komunikace Kr. Vážany Louky –
vodovod – část C, Komunikace Kr. Vážany– část A,D – splašková kanalizace, Dešťová
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kanalizace v Královopolských Vážanech – náves, Zateplení ZŠ Tyršova, Rekonstrukce
odborných učeben ZŠ, Rekonstrukce ZUŠ – kanalizace, elektroinstalace, Bezbariérový přístup
Velký sál Záložny – přes přísálí, Rekonstrukce povrchu jeviště – Velký sál Záložny,
Rekonstrukce balkónu Velký sál Záložny, Stará pošta (půdní prostor – zasedačka, využití arkád
atd.), Komunikace Kr. Vážany Louky – VO – část B, VO (Parkování a chodník u sportoviště –
ovál), Komunikace Kr. Vážany Louky – VO – část C, Vítovice společenský dům, Přeložka 2 ks
sloupů vedení NN – Kr. Vážany – Dílce, Park U mlýna – komplexní řešení, Čechyně – hasička
– sociální byty, komunitní centrum se sálem, neinvestiční příspěvek pro ZŠ – vyúčtování
skutečných nákladů dle rozhodnutí soudu, daňová povinnost FÚ, Výkup pozemků pod
komunikacemi, snížení neinvestičního příspěvku MS (část bude využit na investiční výdaje, část
bude zahrnut do rozpočtového opatření v roce 2019).
Přesuny položek – označení dotací JMK – výdaje na dětské pirátské hřiště, přesuny na
položkách JSDH (navýšení DDHM a nákupu služeb se současným snížením výdajů na opravy
a udržování a OON), přesuny na položkách DCHB ( navýšení výdajů na PHM a náhrady mezd
v době nemoci se současným snížením výdajů na OON), přesun u MP (snížení výdajů na
školení se současným navýšením výdajů na náhrady mezd v době nemoci), přesuny na
místní správě (navýšení výdaje na úhrady sankcí se současným snížením výdajů na daně a
poplatky), označení výdajů dotací MPSV – cestovné, snížení výdajů na OON se současným
navýšením výdajů na nákup materiálu (projekty s partnerskými městy).
Financování – snížení financování o 24.310.000 Kč.
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 02/16/18Z bylo schváleno

b) Rozpočet na rok 2019, rozpočtový výhled 2020 a 2021, objem mzdových prostředků
Odbor HS předkládá ZM:
Návrh rozpočtu 2019 – MS, ZUŠ, MŠ, ZŠ:
MS – odboru HS předal vedoucí Městských služeb pan Hůlka návrh rozpočtu MS na rok 2019
– viz příloha. Požadavek na příspěvek od zřizovatele je ve výši 21.500.000 Kč na neinvestice a
500.000 Kč na investice.
ZUŠ – odboru HS předala paní ředitelka Jánská návrh rozpočtu ZUŠ na rok 2019 – viz příloha.
Požadavek na příspěvek od zřizovatele je ve výši 660.000 Kč.
MŠ – odboru HS předala paní ředitelka Vejdová návrh rozpočtu MŠ na rok 2019 – viz příloha.
Požadavek na příspěvek od zřizovatele je ve výši 1.850.000 Kč.
ZŠ – odboru HS předal pan ředitel Kyjovský návrh rozpočtu ZŠ na rok 2019 – viz příloha.
Požadavek na příspěvek od zřizovatele je ve výši 3.900.000 Kč.
Usnesení 23/24/18R: RM doporučuje ZM schválit požadovanou výši příspěvků na rok 2019:
- pro MS 21.500.000 Kč – neinvestiční příspěvek a 500.000 Kč – investiční příspěvek
- pro ZUŠ Rousínov 660.000 Kč – neinvestiční příspěvek
- pro MŠ Rousínov 1.850.000 Kč – neinvestiční příspěvek
- pro ZŠ Rousínov 3.900.000 Kč – neinvestiční příspěvek
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/24/18R bylo schváleno

Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek

k rozpočtu městských služeb, kapitola č. 2 a to lávka přes Rakovec.
je to lávka v Rousínovci, jak jsou tenisové kurty, je tam stará lávka ve špatném
technickém stavu, proběhne podobná rekonstrukce, jak byla u autobusového
nádraží. Budou tam betonové panely spirol.
ještě jeden dotaz k městským službám, bude pořizováno nové auto za 200 tisíc?
MS mají požadavek rozšířit techniku, mají nový mini bagr k využívání k různým
výkopovým pracím a stará Octavie je už tak staré vozidlo, že je potřeba koupit
nové, nemá smysl opravovat.

Usnesení 02/17/18Z:
ZM schvaluje požadovanou výši příspěvků na rok 2019:
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-

pro
pro
pro
pro

MS 21.500.000 Kč – neinvestiční příspěvek a 500.000 Kč – investiční příspěvek
ZUŠ Rousínov 660.000 Kč – neinvestiční příspěvek
MŠ Rousínov 1.850.000 Kč – neinvestiční příspěvek
ZŠ Rousínov 3.900.000 Kč – neinvestiční příspěvek

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 02/17/18Z bylo schváleno

Objem mzdových prostředků MěÚ na rok 2019
Tajemník MěÚ předkládá ZM požadavek na schválení objemu mzdových prostředků pro rok
2019 ve výši 12.912.000 Kč. Pro rok 2018 byl ZM schválen objem mzdových prostředků ve výši
12.200.000 Kč. V příštím roce je počítáno s navýšením mezd a s posuny v platových stupních.
Celkové navýšení mzdových nákladů oproti r. 2018 je o 712.000 Kč.
Usnesení 23/25/18R: RM doporučuje ZM schválit objem mzdových prostředků pro pracovníky MěÚ Rousínov
pro rok 2019 v absolutní výši 12.912.000 Kč bez odvodů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/25/18R bylo schváleno

Usnesení 02/18/18Z:
ZM schvaluje objem mzdových prostředků pro pracovníky MěÚ Rousínov pro rok 2019
v absolutní výši 12.912.000 Kč bez odvodů.
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 02/18/18Z bylo schváleno

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti MěÚ Rousínov
Pro zabezpečení chodu města jsou každým rokem uzavírány dohody o provedení práce
(v rozsahu do 300 hodin ročně) a dohody o pracovní činnosti (v rozsahu do ½ pracovní doby).
Jedná se o práce na různé činnosti (činnost JSDH, kronikář města, zajišťování pravidelné
údržby automobilů města, zajištění KPPP, přednes a hudba na obřadech, provoz pobočkových
knihoven v místních částech Rousínova, dohledy a správa Záložna, dozory na výstavách,
distribuce zpravodaje, R-klub, zabezpečení chodu DCHB v době nemoci zaměstnanců,
technické výpomoci a jiné služby vyplácené formou dohod) v objemu 1.477.800 Kč – bez
odvodů (v roce 2018 – 1.357.000 Kč – bez odvodů).
Usnesení 23/26/18R: RM doporučuje ZM schválit objem uzavíraných dohod o provedení práce a o pracovní
činnosti na rok 2019 ve výši 1.477.800 Kč bez odvodů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/26/18R bylo schváleno

Usnesení 02/19/18Z:
ZM schvaluje objem uzavíraných dohod o provedení práce a o pracovní činnosti na rok 2019
ve výši 1.477.800 Kč bez odvodů.
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 02/19/18Z bylo schváleno

Rozpočet města na rok 2019
ZM je předkládán návrh rozpočtu na rok 2019 viz příloha.
Předložený návrh rozpočtu je schodkový, to znamená, že příjmy 2019 jsou částečně dokryty
volnými finančními prostředky z let předchozích ve výši 30 mil. Kč.
Návrh příjmů je ve výši 162.612.000 Kč (včetně financování z minulých let) – viz příloha č I.
ve členění § a položek dle rozpočtové skladby.
Návrh výdajů ve výši 162.612.000 Kč – viz příloha č II. ve členění dle oddílů a pododdílů
rozpočtové skladby.
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Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.
Usnesení 23/27/18R: RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2019:
Příjmy: 162.612.000 Kč v členění dle § a položek – viz příloha č I (včetně financování ve výši 30.000.000 Kč).
Výdaje: 162.612.000 Kč ve členění dle oddílů a pododdílů (závazné ukazatele) – viz příloha č II.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/27/18R bylo schváleno

Usnesení 02/20/18Z:
ZM schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2019:
Příjmy: 162.612.000 Kč v členění dle § a položek – viz příloha č I (včetně financování ve výši
30.000.000 Kč).
Výdaje: 162.612.000 Kč ve členění dle oddílů a pododdílů (závazné ukazatele) – viz příloha č
II.

Výsledek hlasování: pro 11 - Brtník F., Brtník J., Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, proti 0, zdržel se 3 - Coufal, Švejnoha, Zatloukalová
Usnesení 02/20/18Z bylo schváleno

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021
ZM je předkládán návrh rozpočtového výhledu na roky 2020 a 2021 – viz příloha č. III a IV.
Výhled:
2020 příjmy 84.050.000 Kč, výdaje 84.050.000 Kč
2021 příjmy 85.600.000 Kč, výdaje 85.600.000 Kč.
Usnesení 23/28/18R: RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021.
Výhled:
2020 příjmy 84.050.000 Kč, výdaje 84.050.000 Kč
2021 příjmy 85.600.000 Kč, výdaje 85.600.000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/28/18R bylo schváleno

Usnesení 02/21/18Z:
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021.
Výhled:
2020 příjmy 84.050.000 Kč, výdaje 84.050.000 Kč
2021 příjmy 85.600.000 Kč, výdaje 85.600.000 Kč.

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 02/21/18Z bylo schváleno

c) Zmocnění RM k projednání posledních změn v rozpočtu 2018
Odbor HS předkládá ZM 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 je navrhováno zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření
v závěru roku 2018. Následně bude rozpočtové opatření předloženo na zasedání ZM konaném
do konce března roku 2019.
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
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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

4. Různé

Lukášek

navrhuje dodatečně zařadit do programu jednání bod 4e) Dovolání k nejvyššímu
soudu ve sporu žalobce B. T. a žalované ZŠ Rousínov.

Hlasování o doplnění bodu 4e) Dovolání k nejvyššímu soudu ve sporu žalobce B. T. a žalované
ZŠ Rousínov do programu jednání.
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
Doplnění bodu 4e) do programu jednání bylo schváleno

a) Vyhlášení Programu pro poskytování dotací neziskovým organizacím na činnost v roce
2019
Odbor ŠKK předkládá návrh na vyhlášení Programu pro poskytování dotací na činnost pro
neziskové organizace z rozpočtu města na rok 2019. Výše alokované částky je v souladu se
schvalovaným rozpočtem pro rok 2019 – viz přílohy.
Usnesení 23/05/18R: RM doporučuje ZM schválit Program pro poskytování dotací neziskovým organizacím na
činnost v roce 2019 dle přílohy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/05/18R bylo schváleno

Zatloukalová
Lukášek
Zatloukalová
Lukášek
Zatloukalová
Lukášek
Škrobová
Lukášek
Coufal
Němec

navrhuji zvážit bodové hodnocení mladších dětí, děti jsou znevýhodněné vůči
těm starším, jestli jste si toho všimli a potom proč vlastně odlišujeme
tělovýchovný orgán.
můžeme se bavit o změně, ale teď už je rozpočet hotový, v průběhu příštího
roku můžeme tento systém změnit.
já jsem si myslela, když je to tady předkládáno, tak je to na pořadu dne.
nemáme žádný návrh.
a když budu mít návrh, že se do sportovních organizací může zařadit i spolek,
který prokáže, že má sportovní činnost?
to neděláme sami od sebe, to svázal stát, že to nejsou dary, ale dotace.
důležité je, co je ve stanovách, pokud máte ve statutu sportovní činnost, tak
se o tom dá diskutovat.
žádost o dotace je možné podat od konce ledna do konce března 2019.
tyto zásady můžeme klidně odsouhlasit, protože teď se to netýká toho, která
organizace je kam zařazena.
je otázkou, zda je u toho či onoho spolku sportovní činnost jako hlavní činnost
spolku, bylo by dobré, pokud se k tomuto rozhodneme, aby byl nějaký systém,
který by jasně vymezil, který spolek má nárok, aby byl zařazen mezi sportovní,
například procentuální určení (70 % sportovní činnost a 30 % ostatní, apod.)

Usnesení 02/23/18Z:
ZM schvaluje vyhlášení Programu pro poskytování dotací neziskovým organizacím na činnost
v roce 2019 dle přílohy.

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 02/23/18Z bylo schváleno

b) Pravidla pro poskytování individuálních dotací neziskovým organizacím v roce 2019
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Odbor ŠKK předkládá RM návrh Pravidel pro poskytování individuálních dotací neziskovým
organizacím na rok 2019. Pravidla zůstávají beze změny oproti roku 2018.
Usnesení 23/06/18R: RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování individuálních dotací neziskovým
organizacím na rok 2019 dle přílohy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 23/06/18R bylo schváleno

Švejnoha
Lukášek

chtěli bychom příští rok natočit CD cimbálové kapely Kalečník, nevejdu se do
kolonky žádosti o dotace?
šla by bezúročná půjčka a spláceli byste dotací na činnost.

Usnesení 02/24/18Z:
ZM schvaluje Pravidla pro poskytování individuálních dotací neziskovým organizacím na rok
2019 dle přílohy.
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 02/24/18Z bylo schváleno

c) Předložení architektonické studie „Hasičská zbrojnice a městská policie Rousínov“
Odbor VŽP předkládá ZM ke schválení architektonickou studii vypracovanou Ing. Petrem
Feldem, Hlaváčkova 2596/13, 612 00 Brno, IČ 40387577 s názvem „Hasičská zbrojnice a
městská policie Rousínov“(08/2018).
Usnesení 20/14/18R: RM doporučuje ZM schválit architektonickou studii vypracovanou Ing. Petrem Feldem,
Hlaváčkova 2596/13, 612 00 Brno, IČ 40387577 s názvem „Hasičská zbrojnice a městská policie
Rousínov“(08/2018).
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Švejnoha
Lukášek

Pekařík
Lukášek

obdrželi jsme projektovou práci, která nebyla úplně použitelná, vypadá to na
studentskou práci a ne práci odborníka.
projektoval to pan Ing. Feld, který projektoval už nějaké hasičky, i v Tučapech.
Nejsou tam jen malůvky ale i dispoziční návrhy, je to zatím studie, profesionálnější,
než byla původně, já vím, že to byla naše neznalost člověka, který šel na nejnižší
cenu.
nejsou to jen malůvky, mám v papírové podobě půdorysy, rozkresleny jednotlivé
místnosti, můžu poslat.
předpokládal jsem, že Vám bude zaslána celá dokumentace nejen pohledy a
vizualizace, ve studii jsou i návrhy dispozičního řešení, projednávali se i sítě a
přeložky, to v předešlém návrhu nebylo, takže jsme o krok dál.

Usnesení 02/25/18Z:
ZM schvaluje architektonickou studii vypracovanou Ing. Petrem Feldem, Hlaváčkova 2596/13,
612 00 Brno, IČ 40387577 s názvem „Hasičská zbrojnice a městská policie Rousínov“(08/2018)
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 02/25/18Z bylo schváleno

d) Cena za nakládání s odpady pro rok 2019
Společnost RESPONO, a. s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov oznamuje akcionářům, že
od 01.01.2019 dojde k navýšení cen za poskytované služby.

Šedý

informaci zaslalo Respono na město a odhlasovalo představenstvo Respona. Od
1.1.2019 se ceny za svoz komunálního odpadu zvyšují o 9%, cena za svoz
biologicky rozložitelného odpadu o 16%, bylo to zdůvodněné tím, že papíry jsou
dneska prodejné za polovinu, plasty jsou prodejné z 1/3, za likvidaci dalších plastů
se musí platit, vykupovat se nedají a lidé nekompostují, jak by měli.
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e) Dovolání k nejvyššímu soudu
Usnesení 21/22/18R: RM doporučuje ZM schválit postup Základní školy Rousínov, okres Vyškov, ve sporu
žalobce B. T. a žalované ZŠ Rousínov podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Kyjovský

škola byla uznána jako jediný viník úrazu pana T. Nezávisle soudy rozhodly, aniž
by povolaly jediného svědka, který u toho byl, poslední možnost snížení ceny je
dovolání se k Nejvyššímu soudu v Brně. Vyjádření našeho právníka je, že šance
k úspěchu není vysoká.
Lukášek
je potřeba bojovat až do konce, ještě jeden krok by to chtělo.
Kyjovský jediný svědek, který mluvil, byl sám poškozený a druhý jeho otec, žádný jiný
svědek. Uvidíme, co rozhodne nejvyšší soud. Dovolání má smysl.
Zatloukalová
jak se bude žádat to ministerstvo, jak nám pomůžou? Dají městu částečné
náklady na výlohy, co s tím město mělo?
Lukášek
nejsme si jisti, ale chceme požádat o dotaci, nevím, jak to dopadne, ale nechceme
si tuhle možnost nechat uzavřít. Je to precedens pro další obce, pro další úrazy,
zkušenost pro ostatní.
Občanka M.vzhledem k tomu že nějaké zkušenosti mám, vy už jste obdrželi usnesení krajského
soudu? Můžete zažádat o odklad platby, když složíte jistinu 50 tis. Kč.
Kyjovský my jsme žádali soud a ten odklad zamítl, pak se počítají úroky, tak jsme uhradili
už v prvním kole.
Usnesení 02/26/18Z: ZM schvaluje postup Základní školy Rousínov, okres Vyškov, ve sporu
žalobce B. Trávníčka a žalované ZŠ Rousínov podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.
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 02/26/18Z bylo schváleno

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

Jan Brtník
ověřovatel

Jakub Němec
ověřovatel

Ing. Jiří Lukášek
starosta města Rousínova

Zápis byl pořízen dne: 12.12.2018
Zapsala: Hana Škvarková
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