Přijatá usnesení ze 7. Rady města Rousínova
konané dne 18. dubna 2018
Usnesení 07/01/18R: RM schvaluje nákup pojízdné zdvihací pracovní plošiny ISOLI PNT240
od firmy INREKA PLOŠINY SERVIS, s. r. o. U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod, IČ: 26933195,
za cenu 1 698 000,- Kč bez DPH tj. 2 054 580,- s DPH, financování z IF Městských služeb
Rousínov, p. o.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/02/18R: RM souhlasí s přijetím daru – mikrovlnné trouby v hodnotě 1 000 Kč
pro Základní školu Rousínov, okres Vyškov od p. D. V.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/03/18R: RM souhlasí v souladu s § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
s přerušením činnosti školní družiny při Základní škole Rousínov, okres Vyškov, na období hlavních
školních prázdnin, tj. na období 2. 7. - 31. 8. 2018.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 1

Usnesení 07/04/18R: RM doporučuje ZM schválit návrh na rozdělení programových dotací
neziskovým organizacím pro rok 2018 dle přílohy, jmenovitě pro organizace:
TJ Tatran Rousínov
540 000,- Kč
TJ Kroužek
55 000,- Kč
TJ Spartak Slavíkovice
347 000,- Kč
Volejbalový oddíl Vítovice
71 500,- Kč
TJ Sokol Kr. Vážany
113 000,- Kč
KVS Svornost
170 000,- Kč
TJ Sokol Vítovice
75 000,- Kč
TJ Sokol Rousínovec
74 000,- Kč
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/05/18R: RM schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům
následovně:
Sportovní organizace – obnova majetku:
TJ Sokol Rousínovec

8 000,- Kč

TJ Sokol Kr. Vážany

8 000,- Kč

Sportovní organizace – výkonnostní sport:
TJ TATRAN Rousínov

30 000,- Kč

Volejbalový oddíl Vítovice

10 000,- Kč

TJ Sokol Rousínovec

2 000,- Kč

Sportovní organizace – pořádání akcí:
TJ TATRAN Rousínov

15 000,- Kč

TJ Spartak Slavíkovice

37 000,- Kč

TJ Kroužek

10 000,- Kč

Volejbalový oddíl Vítovice

5 000,- Kč

Badminton Sharks Brno

5 000,- Kč

Ostatní NNO – obnova majetku:
SDH Kroužek

20 000,- Kč

Ostatní NNO – pořádání akcí:
KVS Svornost – MC Pohádka

8 000,- Kč
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SDH Kroužek
SDH Rousínovec

17 000,- Kč
2 000,- Kč

TJ Sokol Kr. Vážany - hody

15 000,- Kč

TJ Kroužek - hody

15 000,- Kč

Sdružení Čechyně

8 000,- Kč

Klub přátel školy

15 000,- Kč

Hudební soubory – pořádání akcí:
SPS Sušil
4ROUS z.s.

2 000,- Kč
10 000,- Kč

Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/06/18R: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu
města Rousínova pro rok 2018 jednotlivým žadatelům na obnovu majetku následovně:
TJ TATRAN Rousínov

50 000,- Kč

TJ Kroužek

50 000,- Kč

Římskokatolická farnost Rousínov

150 000,- Kč

Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/07/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Parkovací stání
s přístřeškem při RD Tyršova 11, Rousínov“, stavebníka: D. B. Záměrem stavebníka je vybudovat
kryté parkovací stání pro osobní automobil na pozemku p.č. 149/1 – zastavěná plocha a nádvoří,
který je v majetku stavebníka. Stavba přístřešku je navržena půdorysných rozměrů 9,00 x 3,60 m,
výška v nejvyšším bodě konstrukce 2,90 m. Zastřešení bude provedeno pultovou střechou se
spádem min. 10%, s odvedením dešťových vod na pozemek stavebníka. Stavbou budou dotčeny
pozemky p.č. 126/1 a 158 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Rousínov u Vyškova, které
jsou ve vlastnictví města Rousínova. Stavební úprava bude provedena snížením chodníkového
obrubníku a umístěním varovného pásu š. 400 mm.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/08/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Stavební úpravy
rodinného domu Vítovice č. 36“, pro stavebníka: T. Ď. dle PD vypracované Ing. Annou Brunclíkovou,
Rybníček 28, 682 01 Vyškov. Jedná se o nadstavbu stávajícího rodinného domu a zřízení obytného
podkroví. Stavební úpravy spočívají v rozebrání stávající nadezdívky, vyzdění nové výšky 1,0 m,
osazení nové sedlové střechy, do které budou vsazena střešní okna. Výška hřebene bude zvýšena o
40 cm. Přípojky inženýrských sítí zůstávají stávající, parkovací stání pro osobní automobil zůstává
rovněž stávající ve dvoře rodinného domu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/09/18R: RM jmenuje členy hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky zadávané
v užším řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. Etapa“:
Zdeněk Šedý, Ing. Kamil Sedlmajer, Lukáš Kmenta, Miroslav Čáslava, Ing. Petr Kolář, náhradníci jsou
Mgr. Petra Hájková, Martin Jeřábek, Ing. Jiří Lukášek, Ing. Pavel Frank, František Brtník.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/10/18R: RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
na služby s názvem „Sušilovo náměstí II. etapa – PD“. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla
předložena žádná nabídka pověřuje RM odbor VŽP výběrové řízení opakovaně vyhlásit.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 07/11/18R: RM přiděluje zakázku malého rozsahu na služby „Objekt hasičské zbrojnice
a městské policie Rousínov“ firmě Ing. Petr Feld, projekční firma, Hlaváčkova 13, 612 00 Brno IČ:
40387577, která předložila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 195 000,- Kč cena je
konečná. Firma není plátce DPH.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/12/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o dílo na služby s názvem „Objekt hasičské zbrojnice a městské policie
Rousínov“ s firmou Ing. Petr Feld, projekční firma, Hlaváčkova 13, 612 00 Brno IČ: 40387577 za
nabídkovou cenu 195 000,- Kč, cena je konečná (není plátce DPH).
II. RM ukládá starostovi Města Rousínov uzavřít smlouvu o dílo na služby dle bodu I. tohoto
usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/13/18R:
I. RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 13/21/17R ze dne 14. 07. 2017 se společností
STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova, IČ: 46977490 na stavbu
„Bezbariérový MěU Rousínov“, kterým se mění rozsah prací s ohledem na změny, jejíž nutnost vznikla
při realizaci stavby. Cena díla se navyšuje celkem o 240 005,70 Kč bez DPH, tj. 290 407,- Kč včetně
DPH.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce
dle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/14/18R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci –
pozemku p.č. 306/13 orná půda o výměře 1 551 m², zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a
k.ú. Kroužek.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/15/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o pronájmu části hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 769 ovocný sad označené jako díl „5“, 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,
nájemci panu P. V. za cenu 1,- Kč/m², cena celkem 290,- Kč.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít Smlouvu o pronájmu části pozemku podle bodu I.
tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/16/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o pronájmu části hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 769 ovocný sad označené jako díl „17“, 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
nájemci, p. J. Ch. za cenu 1,- Kč/m², cena celkem 280,- Kč.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít Smlouvu o pronájmu části pozemku podle bodu I.
tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/17/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o pronájmu části hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 769 ovocný sad označené jako díl „11“, 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
nájemci, p. M. H. za cenu 1,- Kč/m², cena celkem 420,- Kč.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít Smlouvu o pronájmu části pozemku podle bodu I.
tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 07/18/18R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci – části
pozemku p.č. 233 zahrada o výměře 403 m² a části pozemku p.č. 240/1 ostatní plocha o výměře
523 m² - oba 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.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/19/18R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na
odkoupení části pozemku p.č. 1702, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 28 m2 a části pozemku
p.č.1703, ostatní plocha o výměře cca 172 m2, vše v k.ú. Rousínov u Vyškova, za cenu 250,- Kč/m2
z vlastnictví I. Š. do vlastnictví města. Město uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a
správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/20/18R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní na
odkoupení části pozemku p.č. 1690/2, ostatní plocha o výměře cca 29 m2 v k.ú. Rousínov u Vyškova,
za cenu 1,- Kč/m2 z vlastnictví R. V. do vlastnictví města. Na uvedeném pozemku bude umístěna
stavba „Město Rousínov – komunikace Komůrkova“. Město uhradí náklady na vyhotovení
geometrického plánu a správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/21/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o pronájmu hmotné nemovité věci - pozemku p.č. 2392 orná půda o výměře
31 367 m² - zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, mj. na LV 10001 pro obec Rousínov, k.ú. Čechyně.
Nájemce - občanské sdružení Manner, sídlo Manerov 55, PSČ 683 41, za cenu ve výši 1000,- Kč/rok,
od 1. 5. 2018, na dobu určitou, do 31. 12. 2023.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít Smlouvu o pronájmu pozemku podle bodu I.
tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/22/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti pro akci „Společná stezka pro chodce a cyklisty
Slavíkovice – část C+D“. Stavbou je z části zasažen pozemek p.č. 1422/1 k.ú. Rousínov u Vyškova
– právo hospodařit s majetkem České republiky přísluší státnímu podniku Povodí Moravy. Plocha
záboru činí 13,87 m², délka 9,52 m. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 915,- Kč.
Povinný – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, oprávněný – Město Rousínov.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení.
Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/23/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu „Vítovice,
kabel NN k RD p. K.“. Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 320/1, p.č. 320/2, p.č. 498/17, zapsané
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj.
na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k.ú. Vítovice.
Využití zatížených nemovitostí pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy –
kabelové vedení NN do části uvedených pozemků. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu – 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.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

4

Usnesení 07/24/18R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 3/2018 (viz. příloha),
které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 355 900,- Kč.
Navýšení – odvody za odnětí půdy ze ZPF, kurzové zisky, dotace z MPSV na financování pečovatelské
služby
Snížení- daň z příjmů PO za obec
Výdaje: Celkem zvýšení o 9 904 700,- Kč.
Navýšení – Schody nad ul. Nádražní – velké podél oplocení (+chodník) (investice), navýšení výdajů
na studie, Prodloužení VO u MŠ, Volby prezidenta dle skutečnosti (nákup materiálu, nákup služeb),
VO (Parkování a chodník u sportoviště-ovál), navýšení neinvestičního příspěvku MS (příprava plochy
pro hřiště za ISŠ v areálu Tyršova, odstranění betonového monolitu v parku u Darebníka, oprava
komunikací po kanalizaci, rozšíření sběrných míst tříděného odpadu, úprava ploch mezi garážemi),
navýšení výdajů na Víceúčelový sportovní areál, navýšení výdajů na Parkování a chodníku u
sportoviště (atlet. Ovál), navýšení výdajů na akci Tyršova, objekt jídelny vč. archívu a sportoviště
Snížení – neinvestice Schody nad ul. Nádražní – velké podél oplocení (+chodník), Komunikace
+chodník za záložnou – PD (bude studie), Volby prezidenta dle skutečnosti (výdaje na platy,
refundace mezd, PHM, pohoštění), snížení výdajů na Založení ÚSES – LBK 2 Kroužek, Podium +
zastřešení za Záložnou, Chodník ul. Nádražní, Komunikace Kr. Vážany-část A, A (vč. Dešťové
kanalizace), Tyršova, dům pro seniory, Tyršova, venkovní plchy a sodové úpravy, Stezka Penny
market-okružní křižovatka Slavkovská, Dešťová kanalizace v Královopolských Vážanech – náves, daň
z příjmů PO za obec.
Přesuny položek – přesuny u výdajů na JSDH ‚snížení výdajů na ochranné pomůcky a PHM se
současným navýšením výdajů na nákup ostatních služeb), označení výdajů na platy zaměstnanců
DCHB dotací z MPSV na financování pečovatelské služby.
Financování – zvýšení financování o 9 548 800,- Kč.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 07/25/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení.
Jedná se o vodní dílo „Vítovice – prodloužení vodovodního řadu“, Rousínov, Vítovice:
- vodovodní řad HDPE, DN 90, v délce 36,1 m
- 1x podzemní hydrant LT 80
- 1x šoupě LT 100
na pozemcích parcela č. 320/1, p.č. 320/2 a p.č. 498/17 v k.ú. Vítovice.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od 1. 4. 2018, nájemné činí 100,- Kč ročně.
Vlastník stavby - Město Rousínov, provozovatel - Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská
410/13, 682 01 Vyškov.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít smlouvu o zajištění provozu a pachtu
vodohospodářského zařízení podle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0 zdržel se 0

Usnesení 07/26/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci – id. 1/2
pozemku p.č. 228/8, ostatní plocha o výměře 12,5 m² vzhledem k celku v k.ú. Královopolské Vážany
z vlastnictví J. S. do vlastnictví Města Rousínova. Vykupovaný pozemek se nachází pod místní
komunikací.
Kupní cena za id. 1/2 pozemku p.č. 228/8 je 250,- Kč/m². Cena celkem je ve výši 3 125- Kč. Kupující
uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 07/27/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy - pozemek p.č. 172/2 o výměře 528 m² travní
porost, k.ú. Vítovice (cena pozemku 852,- Kč/m², celkem 449 856,- Kč) zapsaný v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č.
10001 pro obec Rousínov a k.ú. Vítovice - z majetku Města Rousínova za pozemek p.č. 177 ostatní
plocha o výměře 264 m² (cena pozemku 1704,- Kč/m², celkem 449 856,- Kč) k.ú. Vítovice, zapsaný
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj.
na LV č. 595 pro obec Rousínov a k.ú. Vítovice ve vlastnictví paní V. H. k id. ½ vzhledem k celku a
paní K. M. k id. ½ vzhledem k celku, do vlastnictví města.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení a podat tuto smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Ing. Jiří Lukášek
starosta města, v. r.
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