Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 27.03.2019 v malém sále Záložny v Rousínově
Přítomno: 14 zastupitelů
Jan Brtník, František Brtník, Ing. Vladimír Coufal, Ing. Lukáš Hromek, MUDr. Aleš Chromý,
Ing. Zdeněk Chromý, Jiří Konkol, Ing. Jiří Lukášek, Jiří Matoušek, Jakub Němec, Magda
Rothkögelová, Ing. Pavel Švejnoha, Zdeněk Šedý, Mgr. Terezie Zatloukalová
Omluven: 1 zastupitel
Mgr. Jiří Kyjovský
K zápisu je přiložena prezenční listina.
4. zasedání zastupitelstva města Rousínova ve volebním období 2018 – 2022 zahájil starosta
Ing. Jiří Lukášek v 17 hodin. Přivítal zastupitele města, pracovníky Městského úřadu i přítomné
občany. Předsedající konstatoval, že zápis z posledního jednání ZM byl řádně ověřen
a podepsán a nebyly proti němu podány námitky. Předsedající oznámil přítomnost
nadpoloviční většiny členů ZM.
Rezignace na mandát zastupitelky
Podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
zastupitelka Ing. Marie Straková, Ph.D ke dni 06.02.2019 rezignovala na mandát zastupitelky
města Rousínova. Podle výsledků voleb do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018 byl osloven
náhradník za KDÚ ČSL Ing. Lukáš Hromek.
Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena zastupitelstva
Ing. Lukáše Hromka ke složení slibu. Před složením slibu ho předsedající upozornil,
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města Rousínova a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a vyzval přítomného člena zastupitelstva Ing. Lukáše Hromka ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) k zápisu
ze 4. zasedání zastupitelstva města Rousínova.
Předsedající navrhuje zapisovatelku paní Hanu Škvarkovou a ověřovatele zápisu MUDr. Aleše
Chromého a pana Zdeňka Šedého.
Usnesení 04/01/19Z:
Zastupitelstvo města Rousínova určuje ověřovatele zápisu pana MUDr. Aleše Chromého a pana
Zdeňka Šedého, zapisovatelku Hanu Škvarkovou.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/01/19Z bylo schváleno

p. Švejnoha navrhuje doplnit body:
4 i) Venkovní vedení NN na ulici Lípová
a
4 j) Problematika hospodaření se srážkovými vodami v zastavěné části města Rousínova
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Hlasování o doplnění bodu 4 i) do programu zasedání.

Výsledek hlasování: pro 13 - J. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - F. Brtník

Hlasování o doplnění bodu 4 j) do programu zasedání.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Paní Rothkögelová navrhuje doplnit bod:
4 k) Bezbariérový přístup do zdravotního střediska
Hlasování o doplnění bodu 4 k) do programu zasedání.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 04/02/19Z:
Zastupitelstvo města Rousínova schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
a) Informace městské policie
b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
c) Zpráva předsedy finančního výboru
d) Zpráva předsedy kontrolního výboru
2. Majetkoprávní záležitosti
a) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany – p. S.
b) Prodej pozemků p. č. 44/11 a p. č. 44/12 v k. ú. Kroužek
c) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Vítovice
d) Prodej části pozemku z majetku města, p. č. 174/2 k. ú. Vítovice p. F.
e) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. B.
f) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. Č.
g) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. K., p. K.
h) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany p. S.
i) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany p. K.
j) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. D., p. L.
k) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. D.
l) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. L.
m) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. S.
n) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. H.
o) Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností Městské policie Rousínov na území
obcí Tučapy, Habrovany a Podbřežice
p) Prodej pozemků p. č. 43/5 a p. č. 43/6 v k. ú. Kroužek
q) Prodej částí pozemků p. č. 1891/1 a p. č. 1891/4 v k. ú. Čechyně
r) Odkoupení podílů na pozemcích p. č. 110/25, p. č. 111/73 a p. č. 580/298 v k. ú.
Královopolské Vážany do vlastnictví města
s) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. P., p. T.
t) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany p. P.
3. Rozpočet
a) Výsledky inventarizace za rok 2018
b) Návrhy na vyřazení z majetku města
c) Rozpočtové opatření č. 2/2019
4. Různé
a) Zástupce města na valné hromadě akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s.
b) Kandidáti do představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s.
c) Zástupce města na valné hromadě akcionářů společnosti Respono, a.s.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kandidát do představenstva společnosti Respono, a.s.
Výroční zpráva o činnosti Městských služeb Rousínov, p. o. v roce 2018
Návrh rozdělení programových dotací
Informace o stavu koupaliště
Venkovní vedení NN na ul. Lípová
Problematika hospodaření se srážkovými vodami v zastavené části města Rousínova
Bezbariérový přístup do zdravotního střediska

Hlasování o programu – usnesení 04/02/19Z.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/02/19Z bylo schváleno

1. Zahájení
a) Informace městské policie

Kučera

129 událostí, 71 přestupků, 7 výjezdů na popud státní policie, odchyt 4 psů,
narůstá výkonoschopnost MP, občany tohoto města trápí krádeže, absence
kamerového systému.
Lukášek
výběrové řízení na nové vozidlo pro MP a vyzbrojení.
Chromý Z. odstavený vrak u parku u Darebníka, jak se bude řešit?
Kučera
majitel je právnická osoba, pán koupil za hotové, havaroval v Lulči a auto není ani
přepsané. S pánem se snažíme zkontaktovat a budeme případně řešit s odborem
VŽP.
Chromý A. má MP informace od policie a od mediační a informační služby o recidivistech
puštěných z výkonu trestu?
Kučera
nemá, informační a mediační služba moc nespolupracuje s policií, většinou se o
recidivistech dozvíme, až začnou znovu něco dělat.
Švejnoha nemůžeme vraky třeba naložit a odvézt do MS a pak s tím nějak naložit?
Kučera
jestli se budeme bavit o vraku a ne o nějaké ekologické likvidaci vozidla, to by se
musel najmout soudní znalec, který udělá posudek, aby to vozidlo mohlo být
zaevidované jako vrak, ten posudek stojí 5 tisíc. To auto, co stojí na náměstí, nikdo
neprohlásí za vrak. To, že jsme se začali o to zajímat a ptáme se lidí, co jsou to za
auta, komu by mohli patřit, tak zmizely tři auta.
b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
Diskuze k zápisům z 3. až 5. RM v roce 2019.

Coufal
Lukášek
Kučera

5.RM prostory pro výcvik PČR, co si mám představit?
PČR nás oslovila, že složky policie potřebují trénovat zásah, jestli nemáme nějaké
prostory. Napadl nás bývalý chlapecký internát na Tyršové ulici, zkusíme to, a když
bude problém, tak spolupráci ukončíme.
jsou to tréninky na útočného pachatele, který je v budově a střílí. Nebude se při
těchto trénincích používat žádná pyrotechnika.

c) Zpráva předsedy finančního výboru
FV zasedal 20.03.2019, úkolem bylo projednání rozpočtového opatření RO č. 2/2019.
Usnesení 04/03/19Z:
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 20.03.2019.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/03/19Z bylo schváleno
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d) Zpráva předsedy kontrolního výboru
KV zasedal 20.02.2019, úkolem byla kontrola plnění usnesení RM a ZM a návrh na vyřazení
z majetku města.
Usnesení 04/04/19Z:
ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 20.02.2019.

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

2. Majetkoprávní záležitosti
a) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. S.
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemků,
resp. jejich podílu do majetku města:
pozemek p. č. 617/1 zahrada o výměře 283 m² a pozemek p. č. 617/3 zahrada o výměře
114 m², zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 356 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany.
Vlastník p. R. S. Uvedené pozemky vlastní k id. 1/2 vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena:
– pozemek p. č. 617/1 činí 500 Kč/m²,
– pozemek p. č. 617/3 činí 200 Kč/m²,
celkem 164.300 Kč, podíl k 1/2 činí 82.150 Kč.
Město uvedené pozemky kupuje v souladu s územně plánovací dokumentací Královopolské
Vážany – pro vybudování místní komunikace a vymezení veřejného prostoru.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad zaplatí Město Rousínov.
Usnesení 03/26/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu pro odkoupení hmotné nemovité věci - pozemků, resp. jejich podílu,
do majetku města:
pozemek p. č. 617/1 zahrada o výměře 283 m² a pozemek p. č. 617/3 zahrada o výměře 114 m², zapsaných
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 356
pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany.
Vlastník p. R. S. Uvedené pozemky vlastní k id. 1/2 vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena:
– pozemek p. č. 617/1 činí 500 Kč/m²,
– pozemek p. č. 617/3 činí 200 Kč/m²,
celkem 164.300 Kč, podíl k 1/2 činí 82.150 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad zaplatí Město Rousínov.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 03/26/19R bylo schváleno

Usnesení 04/05/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu pro odkoupení hmotné nemovité věci - pozemků, resp. jejich
podílu, do majetku města:
pozemek p. č. 617/1 zahrada o výměře 283 m² a pozemek p. č. 617/3 zahrada o výměře 114
m², zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov mj. na LV č. 356 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany.
Vlastník p. R. S. Uvedené pozemky vlastní k id. 1/2 vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena:
– pozemek p. č. 617/1 činí 500 Kč/m²,
– pozemek p. č. 617/3 činí 200 Kč/m²,
celkem 164.300 Kč, podíl k 1/2 činí 82.150 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad zaplatí Město Rousínov.
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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 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/05/19Z bylo schváleno

b) Prodej pozemků p. č. 44/11 a p. č. 44/12 v k. ú. Kroužek
Odbor HS předkládá RM žádost p. Z. S. 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 výstavby rodinného domu. Uvedené pozemky jsou podle územního
plánu města určené k zastavění.
Usnesení 03/23/19R:
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 03/23/19R bylo schváleno

Coufal
Lukášek
Coufal
Lukášek

důvod proč to rada nechce prodat?
stavební pozemky neprodáváme, ani nevím metodu, jak bychom to dělali.
proč RM doporučuje prodat dva pozemky, předešlý bod.
zamítáme ten, co je stavební pozemek, prodáváme ten co je zahrada a lidé ho
obdělávají.
Švejnoha pozemky ve vlastnictví města pokud možno neprodáváme a kdybychom se chtěli
dostat k nějaké zahradě jako město, tak bychom nabídli tento pozemek.
Lukášek
my nechceme kupovat zahrady, my chceme kupovat pozemky na výstavbu nebo
plochy okolo města na zeleň. Můžeme to zamítnout, přístupová cesta je špatná,
tyto plochy nejsou vhodné k výstavbě, jsou to strmé kopce, je to spíž na sad.
Zatloukalová paní S., ona má důvod, že tam chce stavět a nějak jí to tam navazuje na nějaký
vedlejší pozemek?
Lukášek
nenavazuje, už jsme zamítli jeden prodej pod hřištěm, možná se dohodneme, že
nějaké pozemky půjdou k výměně. Směníme, když bude za co.
Švejnoha je to neudržitelné, lidé mají zájem stavět a ty pozemky chtějí a tu možnost nemají.
Lukášek
my moc stavebních pozemků nemáme, zatím je to udržitelné, a nevidím důvod to
prodávat, pozemky nejsou zasíťované, stejně by po nás lidé chtěli cestu, kanalizaci,
atd. Měli bychom se k tomu postavit jednotně.
Usnesení 04/06/19Z:
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 10 - J. Brtník, F. Brtník, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Lukášek, Matoušek,
Němec, Rothkögelová, Šedý, proti 0, zdržel se 4 - Coufal, Hromek, Švejnoha, Zatloukalová
Usnesení 04/06/19Z bylo schváleno

c) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Vítovice
Odbor HS předkládá RM návrh na prodej hmotné nemovité věci z majetku města - pozemek
p. č. 345/86 orná půda o výměře 8 m² k. ú. Vítovice, zapsaného v katastru nemovitostí
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Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001
pro obec Rousínov a k. ú. Vítovice.
O odkoupení pozemku požádali p. J. G., a p. J. S. Jedná se o pozemek, který sousedí
s pozemkem ve vlastnictví žadatelů. Žadatelé mají s městem uzavřenu smlouvu o právu
provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu rodinného
domu v k. ú. Vítovice. Obě smlouvy se týkají právě daného pozemku.
Usnesení 04/12/19R:
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku p. č. 345/86 orná
půda o výměře 8 m² k. ú. Vítovice, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Vítovice.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/12/19R bylo schváleno

Usnesení 04/07/19Z:
ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku p. č. 345/86
orná půda o výměře 8 m² k. ú. Vítovice, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a
k. ú. Vítovice.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/07/19Z bylo schváleno

d) Prodej části pozemku z majetku města, p. č. 174/2 k. ú. Vítovice p. F.
Odbor HS předkládá RM žádost p. I. F. o odkoupení části hmotné nemovité věci - pozemku
p. č. 174/2 ostatní plocha o výměře 597 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.
Usnesení 13/04/18R: RM bod odkládá do vyřešení rozdělení pozemku p. č. 172 v k. ú. Vítovice.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Pozemek p. č. 172 rozdělený na p. č. 172/1 a p. č. 172/2 byl již zobrazen v souboru grafických informací.

Usnesení 17/17/18R: RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje části hmotné nemovité věci pozemku p. č.
174/2 ostatní plocha o výměře 597 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.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
Coufal
Šedý

Coufal
Šedý

můžete vysvětlit jak byl pozemek rozdělen a co se vlastně prodává?
jedná se o pozemek u rybníka kde F. bydlí a parkují před domem na obecním. My jsme do toho projektu napsali
záměr změny. Teď se projektuje cesta okolo rybníka, kde je cesta rozbitá. Jakmile by se to odhlasovalo, vzali
bychom geodeta a jak je to v tom projektu připravené, tak tam vznikne nová komunikace a F. by koupili pozemek
před garáží.
pozemek, ta špice je koho?
to je obecní.

Usnesení 31/12/18Z: ZM vyhlašuje záměr prodeje části hmotné nemovité věci pozemku p. č. 174/2 ostatní
plocha o výměře 597 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.
Schváleno, pro 13 – Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Záměr prodeje části hmotné nemovité věci - pozemku p. č. 174/2 ostatní plocha o výměře
597 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, byl zveřejněn na
úřední desce města v době 26.09.2018 do 12.10.2018.
Byl vpracován geometrický plán pro rozdělení pozemku. Oddělená část pozemku určená
k prodeji je označena novým p. č. 174/4 ostatní plocha o výměře 28 m².
Byl vypracován znalecký posudek znalcem z oboru Ing. Kašparem. Cena pozemku v čase a
místě obvyklá činí 800 Kč/m², cena celkem 22.400 Kč.
Náklady spojené s převodem pozemků, tj. vyhotovení GPL, znalecký posudek a správní
poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
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Usnesení 04/18/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – prodej pozemku z majetku města, p. č. 174/4 ostatní plocha o
výměře 28 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. Kupující p. I. F. Kupní cena 22.400 Kč.
Náklady spojené s převodem pozemků, tj. vyhotovení GPL, znalecký posudek a správní poplatek za podání návrhu
na vklad smlouvy do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/18/19R bylo schváleno

Usnesení 04/08/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – prodej pozemku z majetku města, p. č. 174/4 ostatní plocha
o výměře 28 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. Kupující
p. I. F. Kupní cena 22.400 Kč.
Náklady spojené s převodem pozemků, tj. vyhotovení GPL, znalecký posudek a správní
poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí, uhradí kupující.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/08/19Z bylo schváleno

e) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. B.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/113 orná půda o výměře 62 m²
pozemek p. č. 596/145 orná půda o výměře 69 m² - oba k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník
p. B. J. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 26.200 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 04/20/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/113 orná půda o výměře 62 m²
pozemek p. č. 596/145 orná půda o výměře 69 m² - oba k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. B. J. Dohodnutá
kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 26.200 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/20/19R bylo schváleno

Usnesení 04/09/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/113 orná půda o výměře 62 m²
pozemek p. č. 596/145 orná půda o výměře 69 m² - oba k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník
p. B. J. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 26.200 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
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Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/09/19Z bylo schváleno

f) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. Č.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/112 orná půda o výměře 65 m²
pozemek p. č. 596/146 orná půda o výměře 60 m² - oba k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník
p. M. Č. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 25.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 04/21/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/112 orná půda o výměře 65 m²
pozemek p. č. 596/146 orná půda o výměře 60 m² - oba k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. M. Č. Dohodnutá
kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 25.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/21/19R bylo schváleno

Usnesení 04/10/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/112 orná půda o výměře 65 m²
pozemek p. č. 596/146 orná půda o výměře 60 m² - oba k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník
p. M. Č. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 25.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/10/19Z bylo schváleno

g) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany- p. K., p. K,
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemek do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/136 orná půda o výměře 158 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník
p. Z. K. k id. ½ vzhledem k celku a p. M. K. vlastní k id. ½ vzhledem k celku. Dohodnutá kupní
cena činí 200 Kč/m², cena celkem 31.600 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 04/22/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/136 orná půda o výměře 158 m²
k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. Z. K. k id. ½ vzhledem k celku a p. M. K. vlastní k id. ½ vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 31.600 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/22/19R bylo schváleno
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Usnesení 04/11/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/136 orná půda o výměře 158 m²
k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. Z. K. k id. ½ vzhledem k celku a p. M. K. vlastní k id.
½ vzhledem k celku. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 31.600 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/11/19Z bylo schváleno

h) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany p. S.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/137 orná půda o výměře 65 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. B. S.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 13.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 04/23/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/137 orná půda o výměře 65 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. B. S. Dohodnutá kupní
cena činí 200 Kč/m², cena celkem 13.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/23/19R bylo schváleno

Usnesení 04/12/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/137 orná půda o výměře 65 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. B. S.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 13.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/12/19Z bylo schváleno

18:06 - odešel p. Němec
i) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany – p. K.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/134 orná půda o výměře 7 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. I. K.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 1.400 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.

9

Usnesení 04/24/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/134 orná půda o výměře 7 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. I. K. Dohodnutá kupní
cena činí 200 Kč/m², cena celkem 1.400 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/24/19R bylo schváleno

Usnesení 04/13/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/134 orná půda o výměře 7 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. I. K.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 1.400 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 13 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/13/19Z bylo schváleno

j) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany – p. D., p. L.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/111 orná půda o výměře 65 m²
pozemek p. č. 596/147 orná půda o výměře 65 m² - oba k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník
p. R. D. a p. M. L. – každý vlastní k id. ½ vzhledem k celku. Dohodnutá kupní cena činí
200 Kč/m², cena celkem 26.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 04/41/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/111 orná půda o výměře 65 m²
pozemek p. č. 596/147 orná půda o výměře 65 m² - oba k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. R. D. a p. M. L. –
každý vlastní k id. ½ vzhledem k celku. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 26.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/41/19R bylo schváleno

18:08 - přišel p. Němec
Usnesení 04/14/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/111 orná půda o výměře 65 m²
pozemek p. č. 596/147 orná půda o výměře 65 m² - oba k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník
p. R. D. a p. M. L. – každý vlastní k id. ½ vzhledem k celku. Dohodnutá kupní cena činí
200 Kč/m², cena celkem 26.000 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
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II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/14/19Z bylo schváleno

k) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany - p. D.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/156 orná půda o výměře 165 m²
pozemek p. č. 596/176 orná půda o výměře 25 m²
pozemek p. č. 596/177 orná půda o výměře 31 m² vše k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník
p. R. D. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m² pro pozemky p. č. 596/176 a p. č. 596/177 a
pro pozemek p. č. 596/156 cena 100 Kč/m², cena celkem 27.700 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 04/42/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/156 orná půda o výměře 165 m²
pozemek p. č. 596/176 orná půda o výměře 25 m² pozemek p. č. 596/177 orná půda o výměře 31 m² vše k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. R. D. Dohodnutá
kupní cena činí 200 Kč/m² pro pozemky p. č. 596/176 a p. č. 596/177 a pro pozemek p. č. 596/156 cena 100
Kč/m², cena celkem 27.700 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/42/19R bylo schváleno

Usnesení 04/15/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/156 orná půda o výměře 165 m²
pozemek p. č. 596/176 orná půda o výměře 25 m² pozemek p. č. 596/177 orná půda o výměře 31 m² vše k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník
p. R. D. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m² pro pozemky p. č. 596/176 a p. č. 596/177 a
pro pozemek p. č. 596/156 cena 100 Kč/m², cena celkem 27.700 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/15/19Z bylo schváleno

l) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany – p. L.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/94 orná půda o výměře 35 m²
pozemek p. č. 596/106 orná půda o výměře 28 m² pozemek p. č. 596/157 orná půda o výměře 152 m² vše k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník
p. M. L. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m² pro pozemky p. č. 596/94 a p. č. 596/107 a pro
pozemek p. č. 596/157 cena 100 Kč/m², cena celkem 27.800 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
11

Usnesení 04/43/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/94 orná půda o výměře 35 m²
pozemek p. č. 596/106 orná půda o výměře 28 m² pozemek p. č. 596/157 orná půda o výměře 152 m² vše k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. M. L. Dohodnutá
kupní cena činí 200 Kč/m² pro pozemky p. č. 596/94 a p. č. 596/107 a pro pozemek p. č. 596/157 cena 100 Kč/m²,
cena celkem 27.800 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/43/19R bylo schváleno

Usnesení 04/16/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/94 orná půda o výměře 35 m²
pozemek p. č. 596/106 orná půda o výměře 28 m²
pozemek p. č. 596/157 orná půda o výměře 152 m² vše k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník
p. M. L. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m² pro pozemky p. č. 596/94 a p. č. 596/106 a pro
pozemek p. č. 596/157 cena 100 Kč/m², cena celkem 27.800 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/16/19Z bylo schváleno

m) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. S.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/138 orná půda o výměře 71 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. J. S.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 14.200 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 04/44/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/138 orná půda o výměře 71 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. J. S. Dohodnutá kupní
cena činí 200 Kč/m², cena celkem 14.200 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/44/19R bylo schváleno

Usnesení 04/17/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/138 orná půda o výměře 71 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. J. S.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 14.200 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
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Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/17/19Z bylo schváleno

n) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. H.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/115 orná půda o výměře 143 m²
pozemek p. č. 596/143 orná půda o výměře 124 m²
k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. V. H. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena
celkem 53.400 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 04/45/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/138 orná půda o výměře 143 m²
pozemek p. č. 596/143 orná půda o výměře 124 m²
k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. V. H. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 53.400 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/45/19R bylo schváleno

Usnesení 04/18/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/115 orná půda o výměře 143 m²
pozemek p. č. 596/143 orná půda o výměře 124 m²
k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. V. H. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena
celkem 53.400 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/18/19Z bylo schváleno

o) Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností Městské policie Rousínov na území
obcí Tučapy, Habrovany a Podbřežice
Odbor HS předkládá RM veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností Městské policie
Rousínov na území obcí Tučapy, Habrovany a Podbřežice.
Na základě těchto smluv bude Městská policie Rousínov, na území obcí Tučapy, Habrovany a
Podbřežice vykonávat úkoly při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a plnit další
úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona. Smlouvy se uzavírají na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Výkon činností městské policie bude obcím poskytován
za úplatu.
Usnesení 04/14/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností Městské policie Rousínov s obcí
Tučapy, na úseku obecní policie.
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 04/14/19R bylo schváleno
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Usnesení 04/15/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností Městské policie Rousínov s obcí
Habrovany, na úseku obecní policie.
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 04/15/19R bylo schváleno
Usnesení 04/16/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých činností Městské policie Rousínov s obcí
Podbřežice, na úseku obecní policie.
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 04/16/19R bylo schváleno

Matoušek podle zprávy pana Kučery narůstá práce MP, nechme si je doma.
Usnesení 04/19/19Z:
I. ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činností Městské policie Rousínov
s obcí Tučapy, na úseku obecní policie.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 9 - J. Brtník, F. Brtník, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Lukášek, Němec,
Rothkögelová, Šedý, proti 1 - Matoušek, zdržel se 4 - Coufal, Hromek, Švejnoha, Zatloukalová
Usnesení 04/19/19Z bylo schváleno

Usnesení 04/20/19Z:
I. ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činností Městské policie Rousínov
s obcí Habrovany, na úseku obecní policie.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 9 - J. Brtník, F. Brtník, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Lukášek, Němec,
Rothkögelová, Šedý, proti 1 - Matoušek, zdržel se 4 - Coufal, Hromek, Švejnoha, Zatloukalová
Usnesení 04/20/19Z bylo schváleno

Usnesení 04/21/19Z:
I. ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činností Městské policie Rousínov
s obcí Podbřežice, na úseku obecní policie.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 9 - J. Brtník, F. Brtník, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Lukášek, Němec,
Rothkögelová, Šedý, proti 1 - Matoušek, zdržel se 4 - Coufal, Hromek, Švejnoha, Zatloukalová
Usnesení 04/21/19Z bylo schváleno

18:21 - odešel p. Chromý Z.
p) Prodej pozemků p. č. 43/5 a p. č. 43/6 v k. ú. Kroužek
Odbor HS předkládá RM žádost p. I. T. o odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p. č.
43/5, zahrada o výměře 649 m2 a pozemku p. č. 43/6, zahrada o výměře 716 m2, vše v
k. ú. Kroužek, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Kroužek, z vlastnictví
Města Rousínova. Žadatel má v současné době v pronájmu pozemek p. č. 43/6, který užívá
k drobné zahrádkářské činnosti.
Usnesení 04/17/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci, a to pozemku p. č. 43/5, zahrada o výměře
649 m2 a pozemku p. č. 43/6, zahrada o výměře 716 m2, vše v k. ú. Kroužek, zapsaných v katastru nemovitostí
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Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú.
Kroužek, z vlastnictví Města Rousínova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/17/19R bylo schváleno

18:23 - přišel Chromý Z.
Usnesení 04/22/19Z:
ZM vyhlašuje záměr prodeje hmotné nemovité věci, a to pozemku p. č. 43/5, zahrada o výměře
649 m2 a pozemku p. č. 43/6, zahrada o výměře 716 m2, vše v k. ú. Kroužek, zapsaných
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Kroužek, z vlastnictví Města Rousínova.

Výsledek hlasování: pro 10 - J. Brtník, F. Brtník, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Lukášek, Matoušek,
Němec, Rothkögelová, Šedý, proti 1 - Coufal, zdržel se 3 - Hromek, Švejnoha, Zatloukalová
Usnesení 04/22/19Z bylo schváleno

q) Prodej částí pozemků p. č. 1891/1 a p. č. 1891/4 v k. ú. Čechyně
Odbor HS předkládá RM žádost p. A. O. a p. P. Z. zastoupené advokátem JUDr. Karlem
Střelcem, o odkoupení hmotné nemovité věci - části pozemku p. č. 1891/1, ostatní plocha o
výměře cca 111 m2 a části pozemku p. č. 1891/4, ostatní plocha o výměře cca 16 m2, vše
v k. ú. Čechyně, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Čechyně, z vlastnictví
Města Rousínova.
Žadatelé jsou přesvědčeni, že již jejich právní předchůdci, se stali cestou vydržení vlastnického
práva vlastníky předmětných částí pozemků, neboť užívali části pozemků nejméně od roku
1965 a byli v dobré víře, že tyto části užívají jako vlastníci. Nicméně nemají zájem připravit
město Rousínov o jeho vlastnická práva bez náhrady, a dali by přednost koupi těchto částí
pozemků za obvyklou cenu, za jakou se srovnatelné pozemky, tedy zahrady, prodávají.
Předmětné části pozemků jsou žadateli užívány jako zahrada.
Usnesení 04/40/19R:
RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci - části pozemku p. č. 1891/1, ostatní plocha
o výměře cca 111 m2 a části pozemku p. č. 1891/4, ostatní plocha o výměře cca 16 m2, vše v k. ú. Čechyně,
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV
č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Čechyně, z vlastnictví Města Rousínova.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/40/19R bylo schváleno

Lukášek

pozemek byl zaplocený, jeden z pěti našich pozemků, je to majetek města a snaží
se přes advokáta nátlakem pozemek získat, nelze prodávat podle domněnek
kupujícího.
Coufal
nepřikláním se na žádnou stranu, podobný případ na návsi ve Slavíkovicích rozhodli
jsme se prodat za cenu zahrady.
Lukášek
bylo to za odhadní cenu. Toto je prázdný pozemek, je to trochu něco jiného.
Chromý
tam vzniká stavba, kde je ta stavba postavená?
Šedý
souhlasili jsme s vyjednáváním a pak už to projednával stavební úřad, my jsme
žádnou výjimku neschválili. Oni zkouší podruhé ten pozemek rozšířit.
Němec
jednou jsme to zamítli, tak bychom se toho měli držet a ne se nechat tlačit
právníky.
Zatloukalová nešlo by se s nimi dohodnout, že by koupili jenom část, aby ten přístup do toho
domu měli?
Lukášek
oni se k domu dostanou a mají tam prostor před domem. Nám by zůstala jen mez
a ještě by se to zúžilo.
Němec
přišli bychom o nejlepší část toho pozemku, který má nějaký význam.
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Usnesení 04/23/19Z:
ZM zamítá vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci - části pozemku p. č. 1891/1,
ostatní plocha o výměře cca 111 m2 a části pozemku p. č. 1891/4, ostatní plocha o výměře cca
16 m2, vše v k. ú. Čechyně, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú.
Čechyně, z vlastnictví Města Rousínova.
Výsledek hlasování: pro 11 - J. Brtník, F. Brtník, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, proti 0, zdržel se 3 – Coufal, Švejnoha, Zatloukalová
Usnesení 04/23/19Z bylo schváleno

r) Odkoupení podílů na pozemcích p. č. 110/25, p. č. 111/73 a p. č. 580/298 v k. ú.
Královopolské Vážany do vlastnictví města
Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na odkoupení podílů hmotných nemovitých věcí
- pozemku p. č. 110/25 orná půda o výměře 193 m², pozemku p. č. 111/37 vodní plocha o
výměře 210 m2 a pozemku p. č. 580/298 orná půda o výměře 3410 m2 v k. ú. Královopolské
Vážany – vlastníci:
K. H.
vlastní id. 1/6 pozemků
T. K.
vlastní id. 1/24 pozemků
J. P.
vlastní id. 1/24 pozemků
S. P.
vlastní id. 1/24 pozemků
J. P.
vlastní id. 1/8 pozemků
D. V.
vlastní id. 2/6 pozemků
do vlastnictví města.
Kupní cena za shora uvedené podíly na pozemcích p. č. 110/25 a p. č. 111/37 je 20 Kč/m2, tj.
celkem 6.045 Kč. Kupní cena za shora uvedené podíly na pozemku p. č. 580/298 je 50 Kč/m2,
tj. celkem 127.875 Kč. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.
Usnesení 04/46/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení podílů hmotných nemovitých věcí - pozemku p. č.
110/25 orná půda o výměře 193 m², pozemku p. č. 111/37 vodní plocha o výměře 210 m2 a pozemku p. č. 580/298
orná půda o výměře 3410 m2 v k. ú. Královopolské Vážany – vlastníci:
K. H.
vlastní id. 1/6 pozemků
T. K.
vlastní id. 1/24 pozemků
J. P.
vlastní id. 1/24 pozemků
S. P.
vlastní id. 1/24 pozemků
J. P.
vlastní id. 1/8 pozemků
D. V.
vlastní id. 2/6 pozemků
do vlastnictví města.
Kupní cena za shora uvedené podíly na pozemcích p. č. 110/25 a p. č. 111/37 je 20 Kč/m2, tj. celkem 6.045 Kč.
Kupní cena za shora uvedené podíly na pozemku p. č. 580/298 je 50 Kč/m2, tj. celkem 127.875 Kč. Kupující uhradí
náklady spojené s převodem nemovitostí.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/46/19R bylo schváleno

Usnesení 04/24/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení podílů hmotných nemovitých věcí - pozemku p.
č. 110/25 orná půda o výměře 193 m², pozemku p. č. 111/37 vodní plocha o výměře 210 m2
a pozemku p. č. 580/298 orná půda o výměře 3410 m2 v k. ú. Královopolské Vážany – vlastníci:
K. H.
vlastní id. 1/6 pozemků
T. K.
vlastní id. 1/24 pozemků
J. P.
vlastní id. 1/24 pozemků
S. P.
vlastní id. 1/24 pozemků
J. P.
vlastní id. 1/8 pozemků
D. V.
vlastní id. 2/6 pozemků
do vlastnictví města.
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Kupní cena za shora uvedené podíly na pozemcích p. č. 110/25 a p. č. 111/37 je 20 Kč/m2, tj.
celkem 6.045 Kč. Kupní cena za shora uvedené podíly na pozemku p. č. 580/298 je 50 Kč/m2,
tj. celkem 127.875 Kč. Kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/24/19Z bylo schváleno

s) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany – p. P., p. T.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/95 orná půda o výměře 73 m²
pozemek p. č. 596/105 orná půda o výměře 72 m²
pozemek p. č. 596/155 orná půda o výměře 287 m²
k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. R. P. k id. ½ vzhledem k celku a p. R. T. k id. ½
vzhledem k celku. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m² za pozemky p.č. 596/95 a 596/105 a
100 Kč/m²p. č. 596/155, cena celkem 57.700 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 05/16/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/95 orná půda o výměře 73 m²
pozemek p. č. 596/105 orná půda o výměře 72 m²
pozemek p. č. 596/155 orná půda o výměře 287 m²
k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. R. P. k id. ½ vzhledem k celku a p. R. T. k id. ½ vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m² za pozemky p.č. 596/95 a 596/105 a 100 Kč/m²p. č. 596/155, cena celkem
57.700 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/16/19R bylo schváleno

Usnesení 04/25/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/95 orná půda o výměře 73 m²
pozemek p. č. 596/105 orná půda o výměře 72 m²
pozemek p. č. 596/155 orná půda o výměře 287 m²
k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. R. P. k id. ½ vzhledem k celku a p. R. T. k id. ½
vzhledem k celku. Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m² za pozemky p.č. 596/95 a 596/105 a
100 Kč/m²p. č. 596/155, cena celkem 57.700 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/25/19Z bylo schváleno

t) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany –p. P.
Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
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pozemek p. č. 596/140 orná půda o výměře 67 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. V. P.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 13.400 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 05/12/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/140 orná půda o výměře 67 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. V. P. Dohodnutá kupní
cena činí 200 Kč/m², cena celkem 13.400 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/12/19R bylo schváleno

Usnesení 04/26/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/140 orná půda o výměře 67 m² k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. V. P.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 13.400 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle
této smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/26/19Z bylo schváleno

18:55 - 19:05 - přestávka
3. Rozpočet
a) Výsledky inventarizace majetku za rok 2018
Fyzická inventarizace byla provedena k 30.11.2018, rozdílová inventura zjištěných stavů
(přírůstky, úbytky, odpisy) od 01.12.2018 do 31.12.2018 a dokladová inventura byla
provedena k 31.12.2018. Byly zjištěny stavy stálých aktiv, tj. skutečné stavy majetku
hmotného a nehmotného, finanční investice. Z oběžných aktiv stavy pohledávek, finančního
majetku a stavy na bankovních účtech. Dále byl zjištěn přehled závazků, tj. krátkodobé
závazky, daňové závazky, závazky z titulu finančního vztahu k rozpočtu a bankovní úvěry
dlouhodobé.
1/Hmotný a nehmotný majetek
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 30. 11. 2018
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2018
z toho: přírůstek za prosinec 2018
Oprávky za hmotný a nehmotný majetek celkem k 31. 12. 2018
Zůstatková účetní hodnota hmotného a nehm. majetku k 31. 12. 2018
2/Dlouhodobý finanční majetek
účet 069 - akcie Respono, VAK -hodnota k 31. 12. 2018
3/Dlouhodobé pohledávky
Účet 462 –finanční výpomoc TJ Kroužek
4/Krátkodobé pohledávky
z toho: nájemné-odběratele-účet 311
z toho: pohledávky z hlavní činnost - účet 315 - místní poplatky, KPPP
z toho: krátkodobé zálohy – účet 314
Z toho: pohledávky ostatní – účet 377
Z toho: pohledávky – volby – účet 346
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586 545 682,96 Kč
595 099 303,63 Kč
8 553 620,67 Kč
114 151 603,17 Kč
480 947 700,46 Kč
115 613 129,69 Kč
120 000,00 Kč
25 685 581,56 Kč
880 467,15 Kč
480 187,14 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
30 900,00 Kč

z toho: zálohy - účet 388- nevyúčtované dotace
Z toho: zálohy – účet 373- poskytnuté dotace
Pohledávky bez dotací (311 + 315+314+377+346)
Oprávky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2018
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek bez dotací
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek celkem k 31. 12. 2018
5/Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty
Aktiva celkem: brutto
Aktiva celkem: korekce
Aktiva celkem: netto

22 018 427,27 Kč
2 275 600,00 Kč
1 391 554,29 Kč
552 009,10 Kč
839 545,19 Kč
25 133 572,46 Kč
58 303 090,64 Kč
794 821 105,52 Kč
114 703 612,27 Kč
680 117 493,25 Kč

Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny.
Usnesení 04/27/19R:
RM doporučuje ZM schválení výsledků inventarizace majetku za rok 2018 takto:
1/Hmotný a nehmotný majetek
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 30. 11. 2018
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2018
z toho: přírůstek za prosinec 2018
Oprávky za hmotný a nehmotný majetek celkem k 31. 12. 2018
Zůstatková účetní hodnota hmotného a nehm. majetku k 31. 12. 2018
2/Dlouhodobý finanční majetek
účet 069 - akcie Respono, VAK -hodnota k 31. 12. 2018
3/Dlouhodobé pohledávky
Účet 462 –finanční výpomoc TJ Kroužek
4/Krátkodobé pohledávky
z toho: nájemné-odběratele-účet 311
z toho: pohledávky z hlavní činnost - účet 315 - místní poplatky, KPPP
z toho: krátkodobé zálohy – účet 314
Z toho: pohledávky ostatní – účet 377
Z toho: pohledávky – volby – účet 346
z toho: zálohy - účet 388- nevyúčtované dotace
Z toho: zálohy – účet 373- poskytnuté dotace
Pohledávky bez dotací (311 + 315+314+377+346)
Oprávky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2018
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek bez dotací
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek celkem k 31. 12. 2018
5/Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty
Aktiva celkem: brutto
Aktiva celkem: korekce
Aktiva celkem: netto

586 545 682,96 Kč
595 099 303,63 Kč
8 553 620,67 Kč
114 151 603,17 Kč
480 947 700,46 Kč
115 613 129,69 Kč
120 000,00 Kč
25 685 581,56 Kč
880 467,15 Kč
480 187,14 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
30 900,00 Kč
22 018 427,27 Kč
2 275 600,00 Kč
1 391 554,29 Kč
552 009,10 Kč
839 545,19 Kč
25 133 572,46 Kč
58 303 090,64 Kč
794 821 105,52 Kč
114 703 612,27 Kč
680 117 493,25 Kč

Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/27/19R bylo schváleno

Usnesení 04/27/19Z:
ZM schvaluje výsledků inventarizace majetku za rok 2018 takto:
1/Hmotný a nehmotný majetek
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 30. 11. 2018
Hodnota hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2018
z toho: přírůstek za prosinec 2018
Oprávky za hmotný a nehmotný majetek celkem k 31. 12. 2018
Zůstatková účetní hodnota hmotného a nehm. majetku k 31. 12. 2018
2/Dlouhodobý finanční majetek
účet 069 - akcie Respono, VAK -hodnota k 31. 12. 2018
3/Dlouhodobé pohledávky

586 545 682,96 Kč
595 099 303,63 Kč
8 553 620,67 Kč
114 151 603,17 Kč
480 947 700,46 Kč
115 613 129,69 Kč

19

Účet 462 –finanční výpomoc TJ Kroužek
4/Krátkodobé pohledávky
z toho: nájemné-odběratele-účet 311
z toho: pohledávky z hlavní činnost - účet 315 - místní poplatky, KPPP
z toho: krátkodobé zálohy – účet 314

120 000,00 Kč
25 685 581,56 Kč
880 467,15 Kč
480 187,14 Kč
0,00 Kč

Z toho: pohledávky ostatní – účet 377

0,00 Kč

Z toho: pohledávky – volby – účet 346

30 900,00 Kč

z toho: zálohy - účet 388- nevyúčtované dotace

22 018 427,27 Kč

Z toho: zálohy – účet 373- poskytnuté dotace
Pohledávky bez dotací (311 + 315+314+377+346)
Oprávky k pohledávkám celkem k 31. 12. 2018
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek bez dotací
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek celkem k 31. 12. 2018
5/Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty
Aktiva celkem: brutto
Aktiva celkem: korekce
Aktiva celkem: netto

2 275 600,00 Kč
1 391 554,29 Kč
552 009,10 Kč
839 545,19 Kč
25 133 572,46 Kč
58 303 090,64 Kč
794 821 105,52 Kč
114 703 612,27 Kč
680 117 493,25 Kč

Inventarizační rozdíly dokladové inventarizace nebyly zjištěny.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/27/19Z bylo schváleno

b) Návrh na vyřazení z majetku města
Na základě výsledků provedené fyzické inventarizace majetku k 30.11.2018, která byla
provedena dle Příkazu starosty města č.3/2017, byly podány dílčími inventarizačními komisemi
návrhy na vyřazení movitého a nemovitého majetku, který pro své opotřebení, poškození nebo
zastaralost neslouží ke svému účelu.
Návrhy na vyřazení jsou členěny podle středisek a majetkových účtů:
Středisko

DDNH 018

DHM 022
V Kč

03-hřbitov Rousínov

DDHM 028
V Kč

OPE bez ceny
V kusech

Celkem hodnota
V Kč

2 810,00

24-knihovna Kr.Váž.

2 810,00

26 200,00

29-Kult. zař. Záložna

26 200,00
72 752,00

2

72 752,00

34-DCHB Rousínov

4 993,00

1

4 993,00

35-Skálova 35

2 480,00

2 480,00

70 579,00

70 579,00

36-veř. prostr.Rous.
50-Restaur.Záložna

7 729,00

39 122,00

46 851,00

56-MěÚ Rousínov

12 407,00

1

12 407,00

58-Stará radnice

21 740,06

8

21 740,06

2

-

74-Hala ZŠ Rousínov
77-ZŠ Kr.Vážany

1 478,00

102-ISŠ archiv

15 973,00

103-ISŠ jídelna

6 669,00

104-ISŠ internát 1

13 168,60

105-ISŠ internát 2
celkem

8 687,00
7 729,00

34 887,00

264 171,66

1 478,00
1

15 973,00
6 669,00

8

13 168,60

63

8 687,00

86

306 787,66

Celkový návrh na vyřazení z majetkové a účetní evidence je ve výši 306 787,66 Kč.
Návrh na vyřazení z OPERATIVNÍ evidence v počtu 86 ks je ve výši 24 649,50 Kč.
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Dne 20.02.2019 proběhlo jednání kontrolního výboru, jako likvidační komise, která doporučuje
k vyřazení majetek navržený dílčími inventarizačními komisemi. Jedná se o DDNM,DHM,DDHM
v hodnotě 306 787,66 Kč a 86 ks položek operativní evidence ve výši 24 649,50 Kč.
Usnesení 04/28/19R:
RM doporučuje ZM schválení vyřazení z majetku města Rousínova – výsledky inventur k 31.12.2018 takto:
Středisko

DDNH 018

DHM 022
V Kč

03-hřbitov Rousínov

DDHM 028
V Kč

OPE bez ceny
V kusech

2 810,00

24-knihovna Kr. Váž.

2 810,00

26 200,00

29-Kult. zař. Záložna

Celkem hodnota
V Kč

26 200,00
72 752,00

2

72 752,00

34-DCHB Rousínov

4 993,00

1

4 993,00

35-Skálova 35

2 480,00

2 480,00

70 579,00

70 579,00

39 122,00

46 851,00

36-veř. prostr. Rous.
50-Restaur.Záložna

7 729,00

56-MěÚ Rousínov

12 407,00

1

12 407,00

58-Stará radnice

21 740,06

8

21 740,06

2

-

74-Hala ZŠ Rousínov
77-ZŠ Kr.Vážany

1 478,00

102-ISŠ archiv

15 973,00

103-ISŠ jídelna

6 669,00

104-ISŠ internát 1

1

8 687,00
7 729,00

34 887,00

264 171,66

15 973,00
6 669,00

13 168,60

105-ISŠ internát 2
celkem

1 478,00

8

13 168,60

63

8 687,00

86

306 787,66

Vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence je ve výši 306 787,66 Kč.
Vyřazení z OPERATIVNÍ evidence v počtu 86 ks je ve výši 24 649,50 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/28/19R bylo schváleno

Usnesení 04/28/19Z:
ZM schvaluje vyřazení z majetku města Rousínova – výsledky inventur k 31.12.2018 takto:
Středisko

DDNH
018

DHM 022
V Kč

03-hřbitov Rousínov

OPE bez
ceny
V kusech

Celkem hodnota
V Kč

2 810,00

24-knihovna Kr.
Váž.
29-Kult. zař.
Záložna
34-DCHB Rousínov

2 810,00

26 200,00

35-Skálova 35
36-veř. prostr.
Rous.
50-Restaur.Záložna

DDHM 028
V Kč

7 729,00

26 200,00
72 752,00

2

72 752,00

4 993,00

1

4 993,00

2 480,00

2 480,00

70 579,00

70 579,00

39 122,00

46 851,00

56-MěÚ Rousínov

12 407,00

1

12 407,00

58-Stará radnice

21 740,06

8

21 740,06

2

-

74-Hala ZŠ
Rousínov
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77-ZŠ Kr.Vážany

1 478,00

102-ISŠ archiv

15 973,00

103-ISŠ jídelna

6 669,00

104-ISŠ internát 1

13 168,60

105-ISŠ internát 2
celkem

8 687,00
7 729,00

34 887,00

264 171,66

1 478,00
1

15 973,00
6 669,00

8

13 168,60

63

8 687,00

86

306 787,66

Vyřazení majetku z majetkové a účetní evidence je ve výši 306 787,66 Kč.
Vyřazení z OPERATIVNÍ evidence v počtu 86 ks je ve výši 24 649,50 Kč.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/28/19Z bylo schváleno

c) Rozpočtové opatření č. 2/2019
ZM je předloženo rozpočtové opatření č. 2/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 32.200 Kč.
Navýšení příjmu – přijaté neinvestiční dary, příjem náhrady za výjezd k dopravní nehodě,
přijaté pojistné náhrady (DCHB)
Výdaje: Celkem zvýšení 6.912.800 Kč.
Navýšení – Rekonstrukce kotelen v budově ZUŠ, na PD na Stezku Penny market – okružní
křižovatka Slavkovská, Areál Tyršova (komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení,
objekt jídelny vč. Archivu a sportoviště), věcné dary, vratky nevyčerpaných dotací z roku 2018
(Folklorní festival, volby prezidenta), navýšení výdajů na platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu, Rozšíření parkování V Sídlišti, Varovný povodňový systém – rozhlas, Přívody a měření
NN – ZŠ, Přívody a měření NN – MŠ, oprava auta (DCHB)
Snížení – Oprava komínů ZUŠ
Přesuny položek – nejsou.
Financování – zvýšení financování o 6.880.600 Kč.
Usnesení 04/37/19R:
RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 2/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 32.200 Kč.
Navýšení příjmu – přijaté neinvestiční dary, příjem náhrady za výjezd k dopravní nehodě, přijaté pojistné
náhrady(DCHB)
Výdaje: Celkem zvýšení 6.912.800 Kč.
Navýšení – Rekonstrukce kotelen v budově ZUŠ, na PD na Stezku Penny market – okružní křižovatka Slavkovská,
Areál Tyršova (komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení, objekt jídelny vč. Archivu a sportoviště), věcné
dary, vratky nevyčerpaných dotací z roku 2018 (Folklorní festival, volby prezidenta), navýšení výdajů na platby daní
a poplatků státnímu rozpočtu, Rozšíření parkování V Sídlišti, Varovný povodňový systém – rozhlas, Přívody a měření
NN – ZŠ, Přívody a měření NN – MŠ, oprava auta (DCHB)
Snížení – Oprava komínů ZUŠ
Přesuny položek – nejsou.
Financování – zvýšení financování o 6.880.600 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/37/19R bylo schváleno

Odbor HS předkládá změny, které nastaly po projednání v RM:
Příjmy- navýšení na položce přijaté neinvestiční dary, příjem dotace na volby do Evropského
parlamentu, příjem za uplatněnou sankci, příjem dotace z JMK na pečovatelskou službu.
Výdaje – doplnění výdajů na volby do Evropského parlamentu (platy zaměstnanců, OON,
refundace, soc. a zdr. pojištění, nákup materiálu, PHM, služby pošt, nájemné, nákup služeb,
pohoštění), neinvestiční příspěvek MS (frézování pařezů a nový plot u stadionu, rekonstrukce
přívodu vody ro rybníka Vítovice, napojení HZ).
Přesuny na položkách – změna rozpočtové skladby u výdajů na rezervy na krizové řízení,
označení výdajů k dotacím na následnou péči – Hrubé kusy – ozelenění nivy Rakovce, Park
Hrubé kusy (II. Etapa – mokřadní prvky), Varovný povodňový systém – digitální plán a Varovný
povodňový systém – rozhlas, platy zaměstnanců (dotace z JMK na pečovatelskou službu).
Rozpočtové opatření bylo projednáno finančním výborem dne 20.03.2019.
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Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek

Šedý

copak nám provedla firma SKR Stav?
nic nám neprovedla, nedodržela termín prací, co měla do konce roku, penále bylo
uvedeno ve smlouvě, nechtěli jsme se dostat do rozporu s dotací, tak jsme
vyžadovali penále.
Tyršova řádky 4 a 5 jsme nepočítali v rozpočtu, že se budou dělat? A řádek 6 to
zvýšení obnáší co?
ten řádek 4, plochy nebyly v původním rozsahu stavby, zaměřujeme se na to, by
u toho byl chodník, zelené plochy a veřejné osvětlení, řádek 6 nepředvídané
náklady co vznikly na stavbě s podzemní vodou, nastupuje tam spodní voda, to
jsou ty vícenáklady.
rezerva 1,5 milionu na dodělávky, které nebyly zahrnuty v projektu, když se
bourala střecha chyběl na půlce věnec, dozdívka mezi pilíři, přívod ústředního
topení, zabezpečovací a přístupový systém atd.

Usnesení 04/29/19Z:
RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 2/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 826.200 Kč.
Navýšení příjmu – přijaté neinvestiční dary, příjem náhrady za výjezd k dopravní nehodě,
přijaté pojistné náhrady (DCHB), dotace na volby do Evropského parlamentu, příjem za
uplatněnou sankci, příjem dotace z JMK na pečovatelskou službu.
Výdaje: Celkem zvýšení 7.706.800 Kč.
Navýšení – Rekonstrukce kotelen v budově ZUŠ, na PD na Stezku Penny market – okružní
křižovatka Slavkovská, Areál Tyršova (komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení,
objekt jídelny vč. Archivu a sportoviště), věcné dary, vratky nevyčerpaných dotací z roku 2018
(Folklorní festival, volby prezidenta), navýšení výdajů na platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu, Rozšíření parkování V Sídlišti, Varovný povodňový systém – rozhlas, Přívody a měření
NN – ZŠ, Přívody a měření NN – MŠ, oprava auta (DCHB), doplnění výdajů na volby do
Evropského parlamentu (platy zaměstnanců, OON, refundace, soc. a zdr. Pojištění, nákup
materiálu, PHM, služby pošt, nájemné, nákup služeb, pohoštění), neinvestiční příspěvek MS
(frézování pařezů a nový plot u stadionu, rekonstrukce přívodu vody ro rybníka Vítovice,
napojení HZ), platy zaměstnanců (dotace z JMK na pečovatelskou službu).
Snížení – Oprava komínů ZUŠ
Přesuny položek – změna rozpočtové skladby u výdajů na rezervy na krizové řízení,
označení výdajů k dotacím na následnou péči – Hrubé kusy – ozelenění nivy Rakovce, Park
Hrubé kusy (II. Etapa – mokřadní prvky), Varovný povodňový systém – digitální plán a
Varovný povodňový systém - rozhlas.
Financování – zvýšení financování o 6.880.600 Kč.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/29/19Z bylo schváleno

4. Různé
a) Zástupce města na valné hromadě akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se sídlem Brněnská 410/13,
Vyškov-Město, 682 01 Vyškov svolává podle zákona a stanov společnosti řádnou valnou
hromadu akcionářů, která se bude konat dne 30.05.2019. Členem představenstva je Ing. Jiří
Lukášek. Pro hlasování na VH je nutné pověřit zástupce Města Rousínov zastupitelstvem města.
Usnesení 04/48/19R:
RM doporučuje ZM delegovat jako zástupce Města Rousínov na valné hromadě akcionářů Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., dne 30.05.2019 pana Zdeňka Šedého, jako náhradníka pana Ing. Jiřího Lukáška (člen představenstva).
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/48/19R bylo schváleno
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Usnesení 04/30/19Z:
ZM deleguje jako zástupce Města Rousínov na valné hromadě akcionářů Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., dne 30.05.2019 pana Zdeňka Šedého, jako náhradníka pana Ing. Jiřího Lukáška
(člen představenstva).
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/30/19Z bylo schváleno

b) Kandidáti do představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s.
Valná hromada akciové společnosti VaK Vyškov se bude konat 30.05.2019. Dosavadní
zastoupení města Rousínova v této společnosti – pan Ing. Jiří Lukášek, starosta města
Rousínova, člen představenstva a pan Ing. Vladimír Coufal, zastupitel města Rousínova, člen
dozorčí rady.
Podle doposud zažité praxe budou v zájmu sjednocení funkčních období všichni stávající
členové představenstva a dozorčí rady odvolání a bezprostředně bude provedena volba nových
orgánů. Opakovaná volba stávajících členů orgánů je možná. Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s. žádají město Rousínov o podání písemného návrhu jmen nových kandidátů do
představenstva a dozorčí rady společnosti.
Usnesení 04/49/19R:
RM doporučuje ZM jmenovat kandidáta do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. pana
Ing. Jiřího Lukáška, starostu města Rousínova a kandidáta do dozorčí rady Jiřího Konkola, zastupitele města
Rousínova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/49/19R bylo schváleno

Usnesení 04/31/19Z:
ZM jmenuje kandidáta do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. pana
Ing. Jiřího Lukáška, starostu města Rousínova a kandidáta do dozorčí rady Jiřího Konkola,
zastupitele města Rousínova.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/31/19Z bylo schváleno

c) Zástupce města na valné hromadě akcionářů společnosti Respono, a.s.
Představenstvo společnosti Respono, a.s. se sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město,
682 01 Vyškov svolává podle zákona a stanov společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 31.05.2019. Členem představenstva je Zdeněk Šedý. Pro hlasování
na VH je nutné pověřit zástupce Města Rousínov zastupitelstvem města.
Usnesení 04/50/19R:
RM doporučuje ZM delegovat jako zástupce Města Rousínov na valné hromadě akcionářů Respono, a.s., dne
31.05.2019 pana Ing. Jiřího Lukáška, jako náhradníka pana Zdeňka Šedého (člen představenstva).
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/50/19R bylo schváleno

Usnesení 04/32/19Z:
ZM deleguje jako zástupce Města Rousínov na valné hromadě akcionářů Respono, a.s., dne
31.05.2019 pana Ing. Jiřího Lukáška, jako náhradníka pana Zdeňka Šedého (člen
představenstva).

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/32/19Z bylo schváleno
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d) Kandidát do představenstva společnosti Respono, a.s.
Valná hromada akciové společnosti Respono se bude konat 31.05.2019. Dosavadní zastoupení
města Rousínova v této společnosti - pan Zdeněk Šedý, místostarosta města Rousínova, člen
představenstva. Dosavadní zvyklostí jsou takové, že největší akcionáři mají své zástupce
v orgánech společnosti. S ohledem na skutečnost, že se nacházíme v období po komunálních
volbách a z podnětu některých akcionářů či z důvodu blížícího se zániku funkčních období členů
představenstva či dozorčí rady představenstvo společnosti RESPONO a.s. žádá město Rousínov
o podání písemného návrhu jmen kandidátů do představenstva společnosti.
Usnesení 04/51/19R:
RM doporučuje ZM jmenovat kandidáta do představenstva společnosti RESPONO a.s. pana Zdeňka Šedého,
místostarostu města Rousínova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/51/19R bylo schváleno

Usnesení 04/33/19Z:
ZM jmenuje kandidáta do představenstva společnosti RESPONO a.s. pana Zdeňka Šedého,
místostarostu města Rousínova.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/33/19Z bylo schváleno

e) Výroční zpráva o činnosti Městských služeb Rousínov, p. o. v roce 2018
Vedoucí MS Rousínov předkládá RM a ZM výroční zprávu o činnosti Městských služeb Rousínov,
p. o. v roce 2018.
Usnesení 04/03/19R:
RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu o činnosti Městských služeb Rousínov, p. o. v roce 2018.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/03/19R bylo schváleno

Usnesení 04/34/19Z:
ZM bere na vědomí předloženou výroční zprávu o činnosti Městských služeb Rousínov, p. o.
v roce 2018.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/34/19Z bylo schváleno

f) Návrh rozdělení programových dotací
Odbor ŠKK předkládá ZM návrh na rozdělení programových dotací na základě žádostí podaných
neziskovými organizacemi v souladu s vyhlášeným programem pro rok 2019 – viz příloha.
Usnesení 05/07/19R:
RM doporučuje ZM schválit návrh na rozdělení programových dotací neziskovým organizacím pro rok 2019 dle
přílohy, jmenovitě pro organizace:
TJ Tatran Rousínov, z.s.
557.000 Kč
TJ Sokol Rousínovec, z.s.
59.000 Kč
TJ Spartak Slavíkovice, z.s.
332.000 Kč
Volejbalový oddíl Vítovice, z.s.
110.000 Kč
TJ Sokol Kr. Vážany, z.s.
102.000 Kč
KVS Svornost, z.s.
181.000 Kč
TJ Sokol Vítovice, z.s.
72.000 Kč
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/07/19R bylo schváleno

Šedý

hlásí poměr k projednávané věci, dále hlásí poměr: Němec, Chromý Z., Matoušek,
Švejnoha, Zatloukalová, Coufal, Lukášek, Hromek, Rothkőgelová.

Usnesení 04/35/19Z:
ZM schvaluje rozdělení programových dotací neziskovým organizacím pro rok 2019 dle přílohy,
jmenovitě pro organizace:
TJ Tatran Rousínov, z.s.
557.000 Kč
TJ Sokol Rousínovec, z.s.
59.000 Kč
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TJ Spartak Slavíkovice, z.s. 332.000 Kč
TJ Sokol Kr. Vážany, z.s.
102.000 Kč
TJ Sokol Vítovice, z.s.
72.000 Kč

Volejbalový oddíl Vítovice, z.s.
KVS Svornost, z.s.

110.000 Kč
181.000 Kč

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/35/19Z bylo schváleno

g) Informace o stavu koupaliště

Hůlka

že teče dno, víme. Je problém s tím, že ta rekonstrukce bude nutná, čím dál větší
spotřeba vody i spotřeba elektřiny a další jsou chemikálie, nové koupaliště jsou na
nové bázi, je to na zvážení.
Chromý A. město by to stálo obrovské peníze, co dlouhodobý pronájem?
Lukášek
spíš by bylo lepší udělat teď projekt, neznám nikoho, kdo by to takhle chtěl, zkusit
to můžeme, koupaliště je prodělečné, ale je vyhledávané a návštěvnost se zvyšuje.
Hůlka
s firmou jsem to procházel, navrhuje atrakce pro malé děti, jde vidět zkušenost.
lidí, co to dělají, šel bych do rekonstrukce, je to jediné co tu máme.
Coufal
je to jediné sportoviště co město má, měli bychom investovat a zrekonstruovat.
Lukášek
děkuji za názory budeme pokračovat v práci a necháme udělat projekt.
Usnesení 04/36/19Z:
ZM bere na vědomí informaci o stavu koupaliště.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/36/19Z bylo schváleno

h) Venkovní vedení NN na ulici Lípová

Švejnoha
Lukášek
Hůlka
Lukášek
Švejnoha
Lukášek

před nějakým časem jsme se bavili o situaci na ulici Lipová od mostu ke hřbitovu,
že nevypadá zrovna esteticky a dobře. Pohnulo se v této věci něco dál?
situace není komplikovaná, spíš je neřešitelná, ty lípy nestojí na našich pozemcích,
takže já to řešení neznám.
E.ON se s tím nemazlí, zjišťoval jsem to a mohli by to vykácet, kdybychom se
ozvali, ale to nechceme. E.ON má právo ty stromy pokácet na pařez, pokud zavazí
NN.
rozfrézovat silnici a dát to pod silnici, ale dovolí nám E.ON dát vedení pod silnici?
Myslím, že nedovolí. Když to dáme vedle silnice, tak už jsme v kořenovém systému
té levé strany, já to řešení neznám.
nechtěl bych to takhle nechat, je to důležité, těch variant je víc co s tím.
můžeme oslovit majitele těch pozemků, ale nevím, jestli budou souhlasit s věcným
břemenem.

Usnesení 04/37/19Z:
ZM ukládá vedení města prověřit možnosti technického řešení vedení NN na ulici Lípová.

Výsledek hlasování: pro 13 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, Z. Chromý, Konkol, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - A. Chromý
Usnesení 04/37/19Z bylo schváleno

i)

Problematika hospodaření se srážkovými vodami v zastavěné části města Rousínova

Švejnoha
Lukášek
Coufal
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ubývá vody, byl bych rád, kdyby se město o to začalo zajímat, a udělalo koncepci
řešení.
zaplatili jsme VAKU 150 tisíc za všechny střechy, ZŠ Rousínov, MŠ Rousínov, což
jsou největší plochy, Stará radnice a úřad nejsem přesvědčen, že to nějak půjde.
především jde o využití vody, ne tak o ekonomickou stránku. Mám čerstvou
informaci z VAKU, že se opravila hráz Opatovické přehrady. Hráz je hotová a voda
se nezvedla na původní hranici, tak v létě může být problém s vodou.

Lukášek
Švejnoha

retenční nádrž nic neřeší, ale studie by se mohla udělat.
nejenom střechy, ale i zpevněné plochy města, jsou velké dotace, bylo by dobré
využít.
Chromý A. zajímal jsem se o soukromé účely a našel jsem projekt na VÚT, je zajímavý, ale
tak drahý, že do toho nejde jít.
Lukášek
věřím, že je to idea. Když teď budujeme parkoviště, tak děláme vsakovací distanční
dlažbu, je to o něco dražší, ale má to význam.
Usnesení 04/38/19Z:
ZM ukládá vedení města prověřit možnosti získání dotace na zpracování koncepce nakládání
se srážkovými vodami v zastavěné části města.
Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/38/19Z bylo schváleno

j) Bezbariérový přístup do zdravotního střediska

Rothkögelová
informuje o požadavku občanů na bezbariérový přístup do zdravotního
střediska.
Lukášek
oslovíme majitele zdravotního střediska na jednání pro vybudování bezbariérového
přístupu pacientů.
Usnesení 04/39/19Z:
ZM bere na vědomí informaci ohledně problematického přístupu do zdravotního střediska.

Výsledek hlasování: pro 14 - J. Brtník, F. Brtník, Coufal, Hromek, A. Chromý, Z. Chromý, Konkol,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 04/39/19Z bylo schváleno

20:20 ukončeno zasedání zastupitelstva města
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání zastupitelstva města
i přijatými usneseními, což potvrzuji svým podpisem.

MUDr. Aleš Chromý
ověřovatel

Zdeněk Šedý
ověřovatel

Ing. Jiří Lukášek
starosta města Rousínova

Zápis byl pořízen dne: 27.03.2019
Zapsala: Hana Škvarková
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