Přijatá usnesení z 16. Rady města Rousínova
konané dne 16. října 2019
Usnesení 16/01/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí bezúročné neinvestiční návratné finanční výpomoci ve výši
200.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Rousínov, okres Vyškov, IČ 46270906, se
sídlem Habrovanská 312/3, Rousínov, na předfinancování nákladů projektu Podpora výuky
v heterogenních třídách s termínem vrácení finančních prostředků do 31.01.2020.
II. RM doporučuje ZM pověřit starostu města uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
bezúročné neinvestiční návratné finanční výpomoci pro Základní školu Rousínov, okres Vyškov, podle
bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/01/19R bylo schváleno

Usnesení 16/02/19R:
RM bere na vědomí zápis z jednání komise výstavby 25.09.2019.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/02/19R bylo schváleno

Usnesení 16/03/19R:
RM nesouhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Rousínov č. p. 1337, vodovodní přípojka“,
stavebníka: ROMAFLOW s.r.o., Mlékařská 846/1, 683 01 Rousínov, IČ 29317339, dle projektové
dokumentace vypracované Janem Řezníčkem, Na Vyhlídce 548/8, 682 01 Vyškov z důvodu nevhodně
navržené trasy vodovodního řadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/03/19R bylo schváleno

Usnesení 16/04/19R:
RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby „Rousínov, připojení NN pro RD S.“, pro
stavebníka E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, dle projektové
dokumentace vypracované Petrem Klímou, MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest. Předmětem stavby
je realizace připojení distribuční soustavy NN ze stávajícího kabelového vedení pro žadatele
na pozemku p. č. 592, k. ú. Rousínov u Vyškova. Kabel bude uložen v pozemku p. č. 356/1 – ostatní
plocha, dráha. Stavbou nebudou dotčeny pozemky vlastnictví města Rousínova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/04/19R bylo schváleno

Usnesení 16/05/19R:
RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby „Stavba nového rodinného domu“, stavebníka L.
K. dle projektové dokumentace vypracované Ing. Stanislavem Pechou, RD PROJECT & PARTNERS,
s.r.o., Dolní Moravice 110, 795 01 Dolní Moravice. Rodinný dům bude umístěný v ploše SV – plochy
smíšené obytné - venkovské, na pozemku p. č. 596/53, k. ú. Královopolské Vážany. Jedná se
o samostatně stojící nepodsklepený, přízemní rodinný dům, zastřešený sedlovou střechou, řešený
jako dřevostavba, včetně přípojky NN. Napojení na vodu bude z vlastní studny, splaškové vody
budou svedeny do jímky na vyvážení. Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže
s přepadem do potoka. Parkování pro 2 vozidla bude zajištěno na pozemku stavebníka. Dopravní
napojení bude novým sjezdem na stávající cestu, na pozemku p. č. 596/49, přes pozemek p. č.
596/89 – oba orná půda, k. ú. Královopolské Vážany, které jsou v majetku města Rousínova. RM
souhlasí se stavbou s tím, že je nutno dodržet výškové uspořádání pozemku včetně stavby na něm,
vzhledem k nutnosti odvodu dešťových vod podle PD „Komunikace Královopolské Vážany, úsek B“,
vypracované Ing. Filipem Haškou.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/05/19R bylo schváleno
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Usnesení 16/06/19R:
RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby „Rezidenční projekt Kroužek – IS“, stavebníka
Pepper&Posh s.r.o., Lidická 700/19, 619 00 Brno, IČ 25528211, dle projektové dokumentace
vypracované TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov. Předmětem projektové
dokumentace je návrh prodloužení stávající místní asfaltové komunikace, nové účelové dlážděné
komunikace a inženýrských sítí pro výhledovou výstavbu rodinných domů. Stavba bude umístěná na
pozemcích p. č. 1281, 272/1, 306/7, 306/8, 306/9, 306/10, 270, 246. Prodloužení stávající místní
komunikace zahrnuje výstavbu asfaltové místní komunikace, parkovacího stání a štěrkové cesty,
která bude sloužit pro napojení polní cesty. Komunikace bude řešena v dopravní režimu „Obytná
zóna“. Místní komunikace je navržená v kategorii D12-/5,5/20, jako obousměrná šířky 5,5 m,
štěrková cesta má šířku 2,33 - 5,5 m. Prodlužovaná místní komunikace bude mít celkovou délku
94,09 m, z toho 83,8 m bude tvořit asfaltová komunikace, 2,45 m hmatové úpravy a 7,84 m bude
zpevněná štěrková cesta. Navrhované prodloužení MK se napojuje na stávající místní komunikaci
v místě stávajícího liniového odvodňovacího žlabu. Účelová komunikace bude řešena jako soukromá,
s dopravním režimem „Obytná zóna“. Je navržená jako obousměrná šířky 5,5 m v celkové délce
53,94 m. Prodloužení vodovodu, plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace bude na stávající řady.
Stavbou bude dotčen mimo jiné pozemek p. č. 1281 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú.
Kroužek, který je v majetku města Rousínova.
RM požaduje svedení dešťové vody z polní cesty napojené na budoucí místní komunikaci příčným
odvodněním zaústěným do dešťové kanalizace např. horskou vpustí, ekodrénem apod.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/06/19R bylo schváleno

Usnesení 16/07/19R:
RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby „Přístavba skladovací haly EURO NÁŘADÍ s.r.o.“,
pro stavebníka EURO NÁŘADÍ s.r.o., č. p. 281, 683 01 Komořany, dle projektové dokumentace
vypracované Projekt Point green, s.r.o., Cejl 504/38, 602 00 Brno. Nově navržená hala je
obdélníkového půdorysu 5,6 x 12,6 m, jednopodlažní, zastřešená plochou střechou s výškou atiky
+9,930 m. Objekt bude proveden jako skeletová stavba s lehkým obvodovým pláštěm
ze sendvičových panelů. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 113/87, 113/98, 1399 a 234/2,
k. ú. Čechyně a p. č. 4349/3 k. ú. Komořany, které jsou ve vlastnictví stavebníka. V rámci přístavby
nedojde k navýšení počtu zaměstnanců. Dopravní napojení zůstává stávající.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/07/19R bylo schváleno

Usnesení 16/08/19R:
RM bere na vědomí zápis z jednání komise ŽP dne 30.09.2019.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/08/19R bylo schváleno

Usnesení 16/09/19R:
RM doporučuje ZM schválit aktualizaci projektu s názvem „Projekt regenerace veřejného prostranství
na sídlišti Rousínov – 4 – 11 etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/09/19R bylo schváleno

Usnesení 16/10/19R:
RM doporučuje ZM schválit dofinancování projektu s názvem „Projekt regenerace veřejného
prostranství na sídlišti Rousínov – 4 – 11 etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů
neuznatelných.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/10/19R bylo schváleno

2

Usnesení 16/11/19R:
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci ze SFRB z Programu Regenerace sídlišť
na financování aktualizovaného projektu s názvem „Projekt regenerace veřejného prostranství
na sídlišti Rousínov“.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/11/19R bylo schváleno

Usnesení 16/12/19R:
RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby „Přípojka splaškové kanalizace a vnitřní rozvody,
areál firmy PLECH SERVIS s.r.o.“, pro stavebníka PLECH SERVIS, s.r.o., Čechyně 42, 683 01
Rousínov, dle projektové dokumentace vypracované TRASKO Projekce, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682
01 Vyškov. Předmětem projektové dokumentace je návrh přípojky splaškové kanalizace a areálového
rozvodu splaškové kanalizace pro budovy firmy PLECH SERVIS, s.r.o., nacházející se v průmyslovém
areálu v severní části obce Královopolské Vážany. Přípojka splaškové kanalizace DN 150 dl. cca 8,6
m bude napojena do stávající revizní šachty Š4 před RD č. p. 158. Areálová splašková kanalizace
bude gravitační a tlaková do čerpacích stanic. Pozemky ve vlastnictví města Rousínova nebudou
stavbou dotčeny.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/12/19R bylo schváleno

Usnesení 16/13/19R:
I. RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/16/19R ze dne 12.08.2019 na stavební akci
s názvem „Obnova školního hřiště ZŠ Habrovanská“. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je změna
rozsahu prací, jejichž nutnost vznikla při realizaci stavby a tím vznikly také změny v druhu použitého
materiálu. Jednotlivé více a méně práce, které nastalou situací vznikly, jsou zaznamenány v soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s názvem „Chodník, opěrná zídka“ (příloha č. 1) a v soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s názvem „Opěrná zeď – záměna ztracené bednění za monolit“
(příloha č. 2). Navržené více a méně práce nebudou mít vliv na konečnou cenu díla.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/16/19R
na stavební práce dle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/13/19R bylo schváleno

Usnesení 16/14/19R:
I. RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 10/22/19R „Stavební úpravy ulice Tyršova Rousínov“,
kterým se mění rozsah prací s ohledem na změny, jejíchž nutnost vznikla při realizaci stavby. Cena
díla se navyšuje celkem o 606.640,40 Kč včetně DPH.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce
dle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/14/19R bylo schváleno

Usnesení 16/15/19R:
RM na základě § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, schvaluje výběr
dodavatele v zadávacím řízení zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Město Rousínov – komunikace Královopolské Vážany – část vodohospodářské objekty“,
kterým je společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno –
Medlánky, IČ 41601645 s nabídkovou cenou 2.569.878 Kč bez DPH, DPH 21% ve výši
539.674,49 Kč, cena celkem za dílo včetně DPH činí 3.109.553 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/15/19R bylo schváleno

Usnesení 16/16/19R:
RM přiděluje zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Revitalizace objektu Záložna
v Rousínově – venkovní pódium č. 2“ firmě STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek
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u Prostějova IČ 46977490 za nabídkovou cenu 2.560.985,43Kč bez DPH, DPH ve výši 21%
537.806,94 Kč, cena celkem včetně DPH 3.098.792,37 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/16/19R bylo schváleno

Usnesení 16/17/19R:
I. RM schvaluje smlouvu o dílo na stavební práce s názvem „Revitalizace objektu Záložna
v Rousínově – venkovní pódium č. 2“ firmě STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek
u Prostějova IČ 46977490 za nabídkovou cenu 2.560.985,43Kč bez DPH, DPH ve výši 21%
537.806,94 Kč, cena celkem včetně DPH 3.098.792,37 Kč.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce dle bodu I.
tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/17/19R bylo schváleno

Usnesení 16/18/19R:
RM přiděluje zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi
Němčanského potoka“ firmě VZ INVEST s.r.o., Hraničky 354/59, 625 00 Brno IČ 26954834
za nabídkovou cenu 324.000 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% 68.040 Kč, cena celkem včetně DPH
392.040 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/18/19R bylo schváleno

Usnesení 16/19/19R:
I. RM schvaluje smlouvu o dílo na služby s názvem „Obnova sadu, IP a mokřady v prameništi
Němčanského potoka“ firmě VZ INVEST s.r.o., Hraničky 354/59, 625 00 Brno IČ 26954834
s nabídkovou cenou 324.000 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% 68.040 Kč, cena celkem včetně DPH
392.040 Kč.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít smlouvu o dílo na služby dle bodu I. tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/19/19R bylo schváleno

Usnesení 16/20/19R:
RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby „Kr. Vážany, připojení NN k RD V.“, pro stavebníka
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, dle projektové dokumentace
vypracované Petrem Klímou, MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest. Předmětem řešení stavby je
vybudování nové připojovací skříně pro připojení jednoho odběrného místa. Nová pojistková skříň
bude umístěna na rozhraní pozemků p. č. 605/1 a 202. Stavba se nachází ve vzdálenosti kratší než
2 m od hranice pozemku p. č. 131/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Královopolské
Vážany, který je ve vlastnictví města Rousínova. Pozemky ve vlastnictví města dotčeny nebudou.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/20/19R bylo schváleno

Usnesení 16/21/19R:
RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby „Stavba účelové komunikace pro RD Rousínov
s napojením na MK – ulice Lipová“, stavebníka Z. P. dle projektové dokumentace vypracované
Ing. Rostislavem Grebíkem, Sobáčov 99, 783 21 Mladeč. Projekt řeší výstavbu veřejné účelové
komunikace pro plánovanou výstavbu čtyř rodinných domů. Účelová komunikace bude napojena na
místní komunikaci v ulici Lipová, bude mít délku 133,47 m a šířku 5,00 m, nezpevněnou krajnici šířky
50 cm, příčný sklon 2,5% směrem k potoku Rakovec. Komunikace bude obousměrná, s návrhovou
rychlostí 30 km/hod. Na konci komunikace je umístěna úvraťová točna. Veřejné osvětlení není
řešeno. Povrch komunikace bude z asfaltového recyklátu. Po dokončení plánovaného propojení
s ulicí Louky bude provedena finální obrusná asfaltová vrstva. Trubní propustek v místě stávajícího
sjezdu z ulice Lipová bude odstraněn a nahrazen novým žebrovaným potrubím DN 400, délky 12 m,
se šikmými čely a kamenným opevněním. V rámci stavebního objektu SO 301 bude provedeno
prodloužení vodovodního řadu z potrubí z tvárné litiny, profilu DN 100 v délce cca 13,20 m, které
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bude zakončeno podzemním hydrantem. Na prodloužený vodovod bude napojen nový vodovodní
řad pro veřejnou potřebu z polyetylénových trub DN 80 v délce cca 139,70 m. Stavbou bude dotčen
pozemek p. č. 721/10, který je v majetku žadatele a dále pozemky p. č. 721/13, 721/14, 720/1 a
719/1, které jsou v majetku města Rousínova, vše v k. ú. Rousínov u Vyškova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/21/19R bylo schváleno

Usnesení 16/22/19R:
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 19/2019 ke zřizovací listině Městských služeb Rousínov,
příspěvkové organizace, kterým dochází k doplnění textů:
1. Čl. V odst. 1 se na konci doplňuje o text:
- „MS byl předán ke dni 31.10.2019 k hospodaření Víceúčelový sportovní areál v pořizovací
hodnotě 9 715 145,44 Kč a jeho vybavení v pořizovací hodnotě 283 799,22 Kč a majetek
evidovaný v operativní evidenci v hodnotě 12 814,58 Kč.“
- „MS ke dni 01.11.2019 vrací zřizovateli pozemky v parku, p.č. 1/3 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 60 m2, p.č. 1/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, p.č. 1/5 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 28 m2, p.č. 13/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 147 m2
vše k.ú. Rousínov u Vyškova, které byly předané k hospodaření MS ke dni 01.01.2013
v hodnotě 26.600 Kč.“
2. Čl. VII odst. 1 se na konci doplňuje o text:
„Zřizovatel povoluje MS okruhy doplňkových činností, které navazují na hlavní účel:
e) nákup a prodej.“
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/22/19R bylo schváleno

Usnesení 16/23/19R:
I. RM schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu s názvem
„Rousínov, připojení NN pro RD H.“. Stavbou jsou dotčeny pozemky p. č. 1399/3 a p. č. 1414/1,
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova.
Využití zatížených nemovitostí pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy –
kabelové vedení NN do části uvedených pozemků. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu ve výši
10.000 Kč. GPL pro vyznačení rozsahu věcného břemene je součástí smlouvy.
Povinný – Město Rousínov, oprávněný – E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
II. RM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/23/19R bylo schváleno

Usnesení 16/24/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy – směna hmotné nemovité věci - pozemků
z vlastnictví města Rousínova do vlastnictví p. E. K. a p. O. P. a z vlastnictví p. E. K. a p. O. P.
do vlastnictví města Rousínova.
Pozemky města Rousínova
p. č. 596/27 orná půda o výměře 420 m², p. č. 596/168 orná půda o výměře 359 m²zapsaný
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj.
na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Královopolské Vážany, se převádí do podílového vlastnictví
p. E. K. id. 1/2 vzhledem k celku a p. O. P. k id. 1/2 vzhledem k celku.
Pozemky p. E. K. a p. O. P. – oba vlastní k id. 1/2 vzhledem k celku
p. č. 596/28 orná půda o výměře 6 m²
p. č. 596/116 orná půda o výměře 56 m²
p. č. 592/180 orná půda o výměře 432 m²
p. č. 596/142 orná půda o výměře 68 m²
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 851 pro obec Rousínov, k. ú. Královopolské Vážany a pozemek p. č. 2509/5
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orná půda o výměře 889 m², zapsaný mj. na LV č. 3791 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova,
převádí z podílového vlastnictví p. E. K. a p. O. P. do vlastnictví města Rousínova.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou Směnnou
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 16/24/19R bylo schváleno

Usnesení 16/25/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy – hmotné nemovité věci - pozemků p. č. 1014/11,
p. č. 1014/12, p. č. 1014/13, p. č. 1014/14 k. ú. Kroužek, zapsané v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro
obec Rousínov, k. ú. Kroužek.
Jedná s o převod částí výše uvedených pozemků z vlastnictví města Rousínova, zastavěných silnicí
III/0503 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, do vlastnictví Jihomoravského kraje.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou Darovací
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 16/25/19R bylo schváleno

Usnesení 16/26/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy – směna hmotné nemovité věci – pozemků mezi
městem Rousínov a p. D. W.:
Pozemek ve vlastnictví města Rousínova – k. ú. Rousínov u Vyškova:
 p. č. 1298/106 orná půda o výměře 4496 m²
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 se převádí do vlastnictví
p. D. W.
Pozemky ve vlastnictví p. D. W. – k. ú. Rousínov u Vyškova:
 p. č. 779/11 orná půda o výměře 697 m²
 p. č. 1273/148 orná půda o výměře 390 m²
 p. č. 1298/235 orná půda o výměře 934 m²
 p. č. 1339/103 orná půda o výměře 1360 m²
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 4188 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova se převádí do vlastnictví
města Rousínova.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou Směnnou
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 16/26/19R bylo schváleno

Usnesení 16/27/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy - směna hmotné nemovité věci – pozemků, mezi
městem Rousínov a V. M.:
Pozemek ve vlastnictví města Rousínova – k. ú. Královopolské Vážany:
 p. č. 582/81 orná půda o výměře 2197 m²
zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany se převádí do vlastnictví
p. V. M.
Pozemky ve vlastnictví města Rousínova – k. ú. Vítovice:
 p. č. 30/15 orná půda o výměře 2439 m²
 p. č. 30/44 orná půda o výměře 439 m²
 p. č. 321/11 ostatní plocha neplodná půda o výměře 35 m²
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 p. č. 610/103 orná půda o výměře 794 m²
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Vítovice se převádí do vlastnictví V. M.
Pozemky ve vlastnictví V. M. – k. ú. Královopolské Vážany:
 p. č. 227/13 ostatní plocha silnice o výměře 11 m²
 p. č. 587/76 orná půda o výměře 85 m²
 p. č. 623/2 trvalý travní porost o výměře 5 m²
zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 731 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany se převádí do vlastnictví
města Rousínova.
Pozemky ve vlastnictví V. M. – k. ú. Vítovice:
 p. č. 103/1 trvalý travní porost o výměře 98 m²
 p. č. 104/4 ostatní plocha silnice o výměře 42 m²
 p. č. 104/12 ostatní plocha silnice o výměře 22 m²
 p. č. 104/16 ostatní plocha silnice o výměře 35 m²
 p. č. 157/6 ostatní plocha o výměře 5 m²
 p. č. 322/18 orná půda o výměře 148 m²
 p. č. 323/13 vodní plocha o výměře 120 m²
 p. č. 323/20 vodní plocha o výměře 15 m²
 p. č. 323/26 vodní plocha o výměře 66 m²
 p. č. 323/27 vodní plocha o výměře 69 m²
 p. č. 323/32 vodní plocha o výměře 70 m²
 p. č. 323/33 vodní plocha o výměře 69 m²
 p. č. 323/43 vodní plocha o výměře 74 m²
 p. č. 324/14 ostatní plocha o výměře 41 m²
 p. č. 324/15 ostatní plocha o výměře 21 m²
 p. č. 324/33 ostatní plocha o výměře 58 m²
 p. č. 324/40 ostatní plocha o výměře 85 m²
 p. č. 324/47 ostatní plocha o výměře 36 m²
 p. č. 324/48 ostatní plocha o výměře 37 m²
 p. č. 324/53 ostatní plocha o výměře 38 m²
 p. č. 324/54 ostatní plocha o výměře 41 m²
 p. č. 335/24 orná půda o výměře 347 m²
 p. č. 335/28 orná půda o výměře 373 m²
 p. č. 335/30 orná půda o výměře 346 m²
 p. č. 335/21 orná půda o výměře 392 m²
 p. č. 335/44 orná půda o výměře 5 m²
 p. č. 346/7 orná půda o výměře 63 m²
 p. č. 348/13 ostatní plocha o výměře 31 m²
 p. č. 610/119 orná půda o výměře 157 m²
 p. č. 610/128 orná půda o výměře 709 m²
 p. č. 610/132 orná půda o výměře 733 m²
 p. č. 610/135 orná půda o výměře 866 m²
 p. č. 610/136 orná půda o výměře 944 m²
 p. č. 611/14 vodní plocha o výměře 64 m²
 p. č. 611/15 vodní plocha o výměře 28 m²
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 470 pro obec Rousínov a k. ú. Vítovice se převádí do vlastnictví města
Rousínova.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou Směnnou
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.
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Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/27/19R bylo schváleno

Usnesení 16/28/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy - směna hmotné nemovité věci – pozemků, mezi
městem Rousínov a p. D. T.:
Pozemek ve vlastnictví města Rousínova – k. ú. Královopolské Vážany:
 p. č. 578/116 orná půda o výměře 2.039 m²
zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany se převádí do vlastnictví
p. D. T.
Pozemky ve vlastnictví města Rousínova – k. ú. Rousínov u Vyškova:
 p. č. 1273/118 orná půda o výměře 2.778 m²
 p. č. 1764/25 orná půda o výměře 1.931 m²
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova se převádí do vlastnictví
p. D. T.
Pozemky ve vlastnictví p. D. T. – k. ú. Královopolské Vážany:
 p. č. 580/167 orná půda o výměře 608 m²
 p. č. 580/242 orná půda o výměře 951 m²
 p. č. 587/177 orná půda o výměře 525 m²
 p. č. 110/15 orná půda o výměře 37 m²
 p. č. 111/27 vodní plocha o výměře 24 m²
 p. č. 624/7 ostatní plocha o výměře 7 m²
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 626 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany se převádí do vlastnictví
města Rousínova.
Pozemky ve vlastnictví p. D. T. – k. ú. Rousínov u Vyškova:
 p. č. 2266/12 ostatní plocha o výměře 18 m²
 p. č. 2332/162 orná půda o výměře 448 m²
 p. č. 2332/164 orná půda o výměře 461 m²
 p. č. 2448/3 ostatní plocha o výměře 398 m²
 p. č. 2448/13 orná půda o výměře 1.590 m²
 p. č. 2448/54 orná půda o výměře 1.242 m²
 p. č. 2450/5 ostatní plocha o výměře 56 m²
 p. č. 2458/3 ostatní plocha o výměře 327 m²
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 1680 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova se převádí do vlastnictví
města Rousínova.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou Směnnou
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 16/28/19R bylo schváleno

Usnesení 16/29/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy - směna hmotné nemovité věci – pozemků, mezi
městem Rousínov a zemědělským družstvem Rousínov:
Pozemky ve vlastnictví města Rousínova – k. ú. Rousínov u Vyškova:
 p. č. 1298/104 orná půda o výměře 8337 m²
 p. č. 1298/169 orná půda o výměře 2769 m²
 p. č. 1298/198 orná půda o výměře 6485 m²
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zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova se převádí do vlastnictví
ZD Rousínov.
Pozemky ve vlastnictví ZD Rousínov – k. ú. Rousínov u Vyškova:
 p. č. 775/19 ostatní plocha o výměře 47 m²
 p. č. 779/74 orná půda o výměře 673 m²
 p. č. 2332/149 orná půda o výměře 448 m²
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 39 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova se převádí do vlastnictví
města Rousínova.
Pozemky ve vlastnictví ZD Rousínov – k. ú. Královopolské Vážany:
 p. č. 110/12 orná půda o výměře 160 m²
 p. č. 375/3 ostatní plocha o výměře 331 m²
 p. č. 402/133 orná půda o výměře 9312 m²
 p. č. 579/45 ostatní plocha o výměře 35 m²
 p. č. 579/66 ostatní plocha o výměře 30 m²
 p. č. 579/67 ostatní plocha o výměře 30 m²
 p. č. 579/74 ostatní plocha o výměře 33 m²
 p. č. 579/85 ostatní plocha o výměře 31 m²
 p. č. 579/113 ostatní plocha o výměře 19 m²
 p. č. 580/17 orná půda o výměře 172 m²
 p. č. 582/193 orná půda o výměře 249 m²
 p. č. 587/85 orná půda o výměře 54 m²
 p. č. 587/94 orná půda o výměře 295 m²
 p. č. 587/124 orná půda o výměře 33 m²
 p. č. 580/298 orná půda o výměře 3910 m2, z toho 7/8 město Rousínov a 1/8 ZD Rousínov,
tzn. do směny pouze 426 m2
 p. č. 110/25 orná půda o výměře 193 z toho 7/8 město Rousínov a 1/8 ZD Rousínov,
tzn. do směny pouze 24 m2
 p. č. 111/37 orná půda o výměře 210 z toho 7/8 město Rousínov a 1/8 ZD Rousínov,
tzn. do směny pouze 26 m2
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 7 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany se převádí do vlastnictví
města Rousínova.
Pozemky ve vlastnictví ZD Rousínov – k. ú. Vítovice:
 p. č. 104/8 ostatní plocha o výměře 34 m²
 p. č. 323/42 vodní plocha o výměře 67 m²
 p. č. 324/64 ostatní plocha o výměře 38 m²
 p. č. 335/39 orná půda o výměře 456 m²
 p. č. 346/19 orná půda o výměře 48 m²
 p. č. 347/32 orná půda o výměře 34 m²
 p. č. 348/20 ostatní plocha o výměře 30 m²
 p. č. 348/26 ostatní plocha o výměře 37 m²
 p. č. 508/10 orná půda o výměře 1730 m²
 p. č. 508/12 orná půda o výměře 1680 m²
 p. č. 610/152 orná půda o výměře 994 m²
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 640 pro obec Rousínov a k. ú. Vítovice se převádí do vlastnictví města
Rousínova.
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II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou Směnnou
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 16/29/19R bylo schváleno

Usnesení 16/30/19R:
RM doporučuje ZM schválit převod hmotné nemovité věci - pozemků p. č. 11/5, p. č. 11/6, p. č.
109/4, p. č. 151/6, p. č. 151/7, p. č. 151/8, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú.
Královopolské Vážany.
Jedná s o převod výše uvedených pozemků z vlastnictví města Rousínova, zastavěných silnicí
III/37931, III/37932 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, do vlastnictví Jihomoravského kraje.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/30/19R bylo schváleno

Usnesení 16/31/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení hmotné nemovité
věci - pozemku p. č. 721/10, orná půda o výměře 1985 m2 v k. ú. Rousínov u Vyškova, za cenu
250 Kč/m2 z vlastnictví Z. P. do vlastnictví města Rousínova.
Pozemek bude odkupován za účelem umístění nové stavby místní komunikace. Město uhradí náklady
s pojené s převodem pozemku.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu
o budoucí smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/31/19R bylo schváleno

Usnesení 16/32/19R:
RM nedoporučuje ZM schválit převod silnice III/0476 na ul. Trnečkova v Rousínově v délce 480 m,
vč. mostního objektu přes místní potok. Komunikace se nachází na pozemcích p. č. 1300/10 ostatní
plocha o výměře 342 m² a p. č. 1300/8 ostatní plocha o výměře 2946 m², zapsaných v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č.
10001 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Komunikace navržená k převodu je v hodnotě 1.810.370 Kč.
Most přes místní potok je v hodnotě 48.710 Kč.
Převod uvedených nemovitostí se uskuteční formou darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1
Usnesení 16/32/19R bylo schváleno

Usnesení 16/33/19R:
RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 6/2019 (viz příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 165 400 Kč.
Navýšení – navýšení příjmů za vstupné z kulturních akcí, hlášení rozhlasem, sociální péči (příměstský
tábor), příjmů z poskytování služeb (místní správa), příjmů z úroků a kurzových zisků, neinvestičního
transferu od obcí dle veřejnoprávních smluv v oblasti MP a prodeje DHM, zvýšení příjmu daně FO
placené plátci, dílčí daň z technických her, sankční platby přijaté – ochrana životního prostředí,
příjem záloh za čipy, navýšení kurzových zisků, příjem dotace z IROP na Sociální byty
v multifunkčním domě v Rousínově - Čechyni.
Snížení – daň z hazardních her, příjem dotace OPŽP na Mokřadní prvky v lokalitě Hrubé Kusy (bude
v r. 2020).
Výdaje: Celkem zvýšení o 2 569 100 Kč.
Navýšení – výdajů na nákup materiálu a služeb (příměstský tábor), navýšení výdajů za sběr a svoz
nebezpečného odpadu a sběr a svoz BRKO, navýšení výdajů na Územní studii Čechyně (dle VŘ),
navýšení výdajů na Pódiu + zastřešení pódia za Záložnou (dle VŘ), zvýšení neinvestiční příspěvek
MS (navýšení mzdových prostředků, nová lávky – Rakovec, chodníky v parku U mlýna), zvýšení
výdaje na platbu daní a poplatků státnímu rozpočtu, navýšení výdajů na OON (zastupitelstvo),
navýšení výdajů na pohoštění účinkujících, Realizace stromořadí dle generelů zeleně – lokalita
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u Kroužeckého dvora (spodní část honu Miterlus), Mokřadní biocentrum Studánky (k. ú. Rousínov),
půjčka ZŠ na předfinancování projektu.
Snížení – výdajů na OON a nákup materiálu (mezinárodní spolupráce), Komunikace „Komůrkova“,
Využití bývalé školy v Kroužku, schody nad ul. Nádražní – velké podél oplocení (+chodník),
Rekonstrukce chodníků v Nové čtvrti.
Přesuny položek – snížení výdajů na plyn se současným navýšením výdajů na studenou vodu,
Dotace na volby do EP (snížení výdajů na platy, OON, refundace, sociální a zdravotní pojištění, nákup
materiálu, PHM, služby pošt, nájemné, pohoštění se současným navýšením výdajů na nákup služeb,
cestovné a rezervu na vratku v roce 2020), zastupitelstvo (navýšení výdajů na platby daní a poplatků,
pohoštění, opravy a udržování se současným snížením výdajů na povinné sociální pojištění), JSDH
(navýšení výdajů na nákup služeb, materiálu a refundace mezd se současným snížením výdajů
na opravy a udržování), MP (navýšení výdajů na nákup služeb a materiálu se současným snížením
výdajů na školení), sociální péče (navýšení výdajů na nákup materiálu se současným snížením výdajů
na OON), pečovatelská služba (navýšení výdajů na nákup materiálu, opravy a udržování se
současným snížením výdajů na prádlo, oděv a obuv a studenou vodu).
Financování – zvýšení financování o 2 403 700 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/33/19R bylo schváleno

Usnesení 16/34/19R:
RM doporučuje ZM vyhlásit směnu hmotné nemovité věci - pozemku z vlastnictví města Rousínova
do vlastnictví p. M. K. a z vlastnictví p. M. K. do vlastnictví města Rousínova.
Pozemek města Rousínova
p. č. 64/1 zahrada o výměře 932 m² zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú.
Kroužek.
Pozemky p. M. K.
p. č. 1074 orná půda o výměře 1151 m²
p. č. 1464 orná půda o výměře 3258 m²
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 47 pro obec Rousínov, k. ú. Kroužek.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/34/19R bylo schváleno

Usnesení 16/35/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.
Jedná se o pozemek p. č. 1673/1 ostatní plocha o výměře 833 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaný
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj.
na LV č. 60000.
Pozemek se převádí z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Rousínova.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou Smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/35/19R bylo schváleno

Usnesení 16/36/19R:
RM jako povodňový orgán obce mimo povodeň bere na vědomí nově zpracovaný digitální povodňový
plán města Rousínova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 16/36/19R bylo schváleno

Ing. Jiří Lukášek v. r.
starosta města Rousínova
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