Zápis
z 29. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 20. června 2018 v malém sále Záložny v Rousínově
Přítomno: 12 zastupitelů - František Brtník, Ing. Vladimír Coufal, Ing. Zdeněk Chromý, Darek
Kuklínek, Mgr. Jiří Kyjovský, Ing. Jiří Lukášek, Jakub Němec, Jiří Petřík, Stanislav Píšek, Zdeněk
Šedý, Ing. Pavel Švejnoha, Mgr. Terezie Zatloukalová
Omluven: MVDr. Václav Malý, Jiří Matoušek, Ing. Marie Straková, Ph.D. přijde později
K zápisu je přiložena prezenční listina.
29. zasedání zastupitelstva města Rousínova ve volebním období 2014 – 2018 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.
Zapisovatelkou jmenoval paní Hanu Škvarkovou.
Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Pavla Švejnohu a pana Františka
Brtníka.
Schváleno, pro 12 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek, Šedý,
Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

Program:
1. Zahájení
a) Informace o opravě věžních hodin, P. Michael Macek za farnost Rousínov
b) Informace městské policie
c) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
d) Zpráva předsedy finančního výboru
e) Zpráva předsedy kontrolního výboru
2. Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o odkoupení pozemku z majetku města k. ú. Kroužek
b) Záměr prodeje částí pozemků z majetku města k. ú. Rousínov u Vyškova
c) Žádost o odkoupení pozemků z majetku města k. ú. Vítovice
d) Nabídka k uplatnění předkupního práva na koupi garáže, stojící na pozemku p. č. 369/4
v k. ú. Rousínov u Vyškova
e) Směna pozemků k. ú. Vítovice
f) Dodatek č. 18/2018 ke zřizovací listině Městských služeb Rousínov, p. o.
g) Kupní smlouva - pozemek p. č. 1673/12 k. ú. Rousínov u Vyškova
h) Kupní smlouva - pozemky p. č. 1560/2 a p. č. 1567/6 k. ú. Rousínov u Vyškova
i) Kupní smlouva - pozemky p. č. 805/22 a p. č. 1298/186 k. ú. Rousínov u Vyškova
3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 4/2018
4. Různé
a) Žádost Římskokatolické farnosti Rousínov o individuální dotaci na opravu věžních hodin
kostela sv. Maří Magdalény
b) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
c) Informace o III. etapě rekonstrukce areálu Tyršova

Švejnoha

navrhuje doplnit program jednání o bod 4c) Informace o III. etapě rekonstrukce
areálu Tyršova

Hlasování o programu.

Schváleno, pro 12 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek, Šedý,
Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
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1. Zahájení
a) Informace o opravě věžních hodin, P. Michael Macek za farnost Rousínov

P. Macek

získali jsme dotaci a děkujeme městu, že můžeme opravu provést. V průběhu
realizace došlo k tomu, že staré hodiny nebyly tak špatné, tak jsme se dohodli na
renovaci, řízení bude elektronické a bezúdržbový provoz. Žádali jsme na
mimořádnou dotaci 110 000 Kč. Obnova věže, fasády, opakovaně se opravuje, nyní
se rozjíždí oprava fasády, mělo by být opravené do konce roku 2018.

17:11 přišla paní Straková

Lukášek

hodiny, které zde máme, byly vyměněny za ty původní koncem 60. let. Byly
čtvercové, na nich deska a ciferník, nazval bych je normalizační. Výměna bude
sloužit dvěma až třem generacím. Jejich výměna z plošiny by byla dražší a náročná,
vyměníme teď, když je postavené lešení.

b) Informace městské policie

Kučera

Švejnoha
Lukášek
Kučera

v současné době jsou dva strážníci, třetí je na zkoušce odborné způsobilosti p. Procházka, čtvrtý nastoupí 04.08.2018. Bezpečnostní situace - pět měření
proběhlo v Rousínově. Od 01.05. evidováno sedm trestný činů, osm přestupků. Od
01.08. bychom se měli stěhovat do nových prostor, bývalé policejní služebny.
Ford Fokus stojí naproti mlékomatu, stojí tam více než rok, vypadá to tam hrozně,
nejde s tím něco udělat?
dnešní legislativa bohužel neumožňuje jen tak jednoduše auta odtáhnout. S vraky
jsou potíže, těžko můžeme odtahovat, spíše zjistit majitele a kontaktovat ho.
nejhorších vraků jsme se zbavili na začátku roku, určitě nás upozorňujte a my
budeme kontaktovat majitele, většinou se nám daří vyřešit.

c) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
Diskuze k zápisům z 9. až 12. RM v roce 2018.

Coufal
Tlčik

Coufal
Tlčik
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10. RM vypovězení smlouvy K-net, proč? Bude zastupitelnost, když bude provádět
správu sítě jen jedna fyzická osoba?
externí správu datové sítě zabezpečovala od 01.09.2015 společnost Qnet CZ s.r.o.,
od 01.01.2018 nástupnická firma K- Technical International Group, s.r.o. RM byl
předložen ke schválení dodatek č.2, který řeší změnu ze společnosti Qnet na
společnost K-net a změnu komunikačních kanálů. Prakticky správu datové sítě
zabezpečoval pan Pavel Krejčí, který nám oznámil, že k 31.05.2018 končí jeho
pracovní poměr u firmy K-net Technical International Group, s.r.o. Za půl roku
odešli z K-net všichni zaměstnanci Q-NET. Spolupráce moc nefunguje, vše se řeší
složitě přes helpdesk. Vzhledem k tomu, že se správou datové sítě panem Krejčím
byla spokojenost, pan Krejčí zná architekturu datové sítě, jelikož je u ní po celou
dobu budování a je ochoten správu zabezpečovat na základě DPP za ještě
výhodnějších podmínek, než byly nasmlouvané se společnosti Qnet CZ s.r.o., byl
RM předložen návrh ukončit smlouvu s firmou K-net Technical International Group,
s.r.o. a uzavřít DPP s panem Pavlem Krejčím. Uvidíme, jak bude spolupráce
fungovat v následujících měsících a podle toho se rozhodneme buď pokračovat ve
spolupráci na správě sítě s panem Krejčím dál, nebo vypíšeme nové výběrové řízení
na správce sítě.
za mě lépe aby byla zastupitelnost, to je potřeba zvážit.
souhlasím, není to jednoduché rozhodnutí, má své plusy i mínusy, se správou
počítačové sítě mu pomáhal i pan Lukšík, který rovněž odešel z firmy K-net a jsou
nadále domluveni na spolupráci, určitou výhodu vidím i v tom, že pan Krejčí
pracuje jako správce počítačové sítě ve větší společnosti v kolektivu dalších IT
pracovníků a tak má možnost se školit a rozvíjet.

Coufal
Šedý

Lukášek
Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Tlčik
Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Šedý
Švejnoha
Pekařík
Švejnoha
Pekařík

12. RM výpůjčka nemovitosti Vítovice hospoda proč zadarmo celý objekt? Město to
investovalo.
zatím je záměr vyhlášení, kde se můžou přihlásit. V další radě se bude schvalovat
výpůjčka, kde bude hotová smlouva k nahlédnutí. Budova jako celek - nemovitost
s kouskem zahrady bude ve výpůjčce. Pronájem hospody za minimální taxu, kde
nájem se bude skládat na účet SOKOLU Vítovice a na základě jejich návrhu žádosti
bude či nebude schválena. Pokud oni nebudou investovat zpět do budovy, tak
půjdou peníze zpět městu a pokud budou investovat tak bude schváleno do čeho.
výpůjčka se týká přízemí budovy, 1 patro bude naše a chceme tam vybudovat soc.
bydlení.
10. RM MS oprava zpevněné plochy garáže, kde?
garážové dvory pod výškovými bytovkami.
chtěl bych dostat ceník Městských služeb.
na webových stránkách města, v sekci informace, městské služby, je ke stažení
aktuální ceník.
festival jsou již nějaká čísla, jak to dopadlo?
ještě nejsou všechny výdaje za festival spočítány. V neděli nebyla slavná
návštěvnost, měli bychom se zamyslet jak dál.
12. RM VŽP vícepráce Kr. Vážany na co?
bylo to navýšeno o dešťové kanalizace od domů, které nebyly zakresleny
v projektu, kousky chodníku a dva sjezdy na místní komunikaci.
změna subdodavatele Vašstav, kdo přibyl a kdo ubyl?
při změně subdodavatele je dodavatel povinen podle smlouvy změnu nahlásit.
Jelikož je akce z dotace, proto jsme udělali nový dodatek.
stravovací systém vícepráce.
zejména na dveřích k odborným učebnám se mění kování, hlavní dveře magnetické
přítlačné systémy, aby se dveře neničily. Jedna čtečka, která bude instalována na
úřad, aby se ověřil software asi za 5 tisíc Kč, městský úřad budou prodávat čipy
žákům do škol a školky.

d) Zpráva předsedy finančního výboru
FV zasedal 18.06.2018, úkolem bylo projednání rozpočtového opatření č. 4/2018.
Usnesení 29/01/18Z: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne
18.06.2018.

Schváleno, pro 13 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

e) Zpráva předsedy kontrolního výboru
KV zasedal 18.06.2018, hlavními úkoly byly kontrola plnění usnesení RM a ZM a návrh na
vyřazení pohledávek a z majetku Města Rousínova.
17:43 odešel pan Švejnoha
Usnesení 29/02/18Z: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne
18.06.2018.

Schváleno, pro 12 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

2. Majetkoprávní záležitosti
a) Žádost o odkoupení pozemku z majetku města k. ú. Kroužek
Paní A. B. požádala o odkoupení pozemku p. č. 306/13 k. ú. Kroužek z majetku města. Jedná
se o pozemek, který prodali společně s manželem městu v roce 2008 za cenu 135.000 Kč.
Pozemek PK p. č. 306 o výměře 1 678 m² byl vykoupen pro zajištění akce - terénní úpravy
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v lokalitě Kroužek, která však nebyla dosud realizována. Pozemek se nachází dle ÚPN v zóně
plochy smíšené obytné – venkovské.
Paní B. nyní žádá město o prodej tohoto pozemku zpět do svého vlastnictví, za stejnou cenu,
za jakou v roce 2008 městu prodala, tj. 135.000 Kč.
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

Lukášek
Coufal

město musí ze zákona prodávat podle odhadu v místě a čase obvyklém.
paní B. je ochotna se bavit o ceně.

17:46 přišel pan Švejnoha

Lukášek

já vím, že chtěla cenu, stejnou jako v minulosti, za kterou od města koupila.
My jsme obdrželi žádost o odkoupení zpět za stejnou cenu, teď návrh zamítneme
a o ceně se můžeme později bavit.

Usnesení 29/03/18Z: ZM zamítá 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 9 - Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek, Šedý, proti 0,
zdržel se 4 - Coufal, Straková, Švejnoha, Zatloukalová

b) Záměr prodeje částí pozemků z majetku města k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložen návrh na 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.
Jedná se o majetkoprávní vypořádání k pozemkům v ulici Za Záložnou – uvedení do souladu
stavu evidenčního se stavem skutečným.
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 29/04/18Z: ZM vyhlašuje záměr 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 12 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Švejnoha

c) Žádost o odkoupení pozemků z majetku města k. ú. Vítovice
ZM je předložena žádost paní J. K. o odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p. č. 359/3,
orná půda o výměře 21 m2 a pozemku p. č. 362/1, orná půda o výměře 43 m2, vše v
k. ú. Vítovice, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Vítovice, z vlastnictví
města Rousínova. Shora uvedené pozemky sousedí s pozemky žadatelky.
Usnesení 08/09/18R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci - pozemku p. č.
359/3, orná půda o výměře 21 m2 a pozemku p. č. 362/1, orná půda o výměře 43 m2, vše v k. ú. Vítovice, zapsaných
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v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro
obec Rousínov, k. ú. Vítovice, z vlastnictví Města Rousínova.
Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 2

Coufal
Lukášek

ostatní části cesty jsou města?
ano, vyřešily by to komplexní pozemkové úpravy.

Usnesení 29/05/18Z: ZM zamítá vyhlášení záměru prodeje hmotné nemovité věci pozemku p. č. 359/3, orná půda o výměře 21 m2 a pozemku p. č. 362/1, orná půda o výměře
43 m2, vše v k. ú. Vítovice, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú.
Vítovice, z vlastnictví města Rousínova.

Schváleno, pro 12 - Brtník, Coufal, Chromý, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek, Straková, Šedý,
Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Kuklínek

d) Nabídka k uplatnění předkupního práva na koupi garáže, stojící na pozemku p. č. 369/4
v k. ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá RM nabídku manželů V. k uplatnění předkupního práva ke koupi garáže,
stojící na pozemku p. č. 369/4 v k. ú. Rousínov u Vyškova ve vlastnictví Města Rousínova.
Předložená nabídka splňuje požadavky k uplatnění předkupního práva Města Rousínova, byla
předložena uzavřená kupní smlouvou s koupěchtivým a návrh znění kupní smlouvy k uzavření
s Městem Rousínov viz přílohy. Nabízená kupní cena za shora uvedenou garáž je 255.000 Kč.
Usnesení 08/11/18R:
RM nedoporučuje ZM schválit koupi nabízené hmotné nemovité věci – garáže ve vlastnictví manželů V. stojící na
pozemku p. č. 369/4 v k. ú. Rousínov u Vyškova za nabízenou cenu 255.000 Kč do majetku města.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 29/06/18Z: ZM zamítá koupi nabízené hmotné nemovité věci – garáže
ve vlastnictví manželů V. stojící na pozemku p. č. 369/4 v k. ú. Rousínov u Vyškova za
nabízenou cenu 255.000 Kč do majetku města.
Schváleno, pro 12 - Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek, Straková,
Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Coufal

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

Usnesení 29/07/18Z: ZM vyhlašuje záměr směny hmotné nemovité věci, pozemků v k. ú.
Vítovice, a to:
Z majetku města část pozemku p. č. 498/17 orná půda o výměře 295 m², zapsaného v katastru
nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Vítovice. Oddělení části pozemku o výměře cca 73 m².
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Z majetku V. M. část pozemku p. č. 498/22 orná půda o výměře 356 m² a část pozemku p. č.
498/23 orná půda o výměře 5 654 m², oba k. ú. Vítovice. Oddělení částí pozemků o výměře
cca 73 m².

Schváleno, pro 13 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

f) Dodatek č. 18/2018 ke zřizovací listině Městských služeb Rousínov, p. o.
ZM je předložen ke schválení Dodatek č. 18/2018 ke zřizovací listině Městských služeb
Rousínov, příspěvkové organizace, kterým dochází ke změně v Čl. V:
Čl. V odst. 1 se na konci doplňuje o text:
„MS byla předána ke dni 30.06.2018 k hospodaření budova:
- Budova Skálova č. p. 493 (policie) vč. příslušenství, v pořizovací hodnotě 689.713 Kč“
Usnesení 10/07/18R:
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 18/2018 ke zřizovací listině Městských služeb Rousínov, příspěvkové
organizace, kterým dochází k doplnění textu v Čl. V odst. 1:
„MS byla předána ke dni 30.06.2018 k hospodaření budova:
Budova Skálova č. p. 493 (policie) vč. příslušenství, v pořizovací hodnotě 689.713 Kč“.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 29/08/18Z: ZM schvaluje Dodatek č. 18/2018 ke zřizovací listině Městských služeb
Rousínov, příspěvkové organizace, kterým dochází k doplnění textu v Čl. V odst. 1:
„MS byla předána ke dni 30.06. 2018 k hospodaření budova:
- Budova Skálova č. p. 493 (policie) vč. příslušenství, v pořizovací hodnotě 689.713 Kč“.

Schváleno, pro 13 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

g) Kupní smlouva - pozemek p. č. 1673/12 k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložen návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p. č.
1673/12 ostatní plocha o výměře 53 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č.
382 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova, do vlastnictví města.
Vlastníci:
paní L. H. k id. 1/12 vzhledem k celku,
pan L. L. k id. 2/6 vzhledem k celku,
paní J. L. k id. 1/6 vzhledem k celku,
paní J. N. k id. 2/6 vzhledem k celku,
paní Z. T. k id. 1/12 vzhledem k celku.
Kupní cena ve výši 250 Kč/m², celkem 13.250 Kč, pro jednotlivé vlastníky:
pan L. L. 2/6 z ceny, což činí 4.417 Kč,
paní J. L. 1/6 z ceny, což činí 2.208 Kč,
paní J. N. 2/6 z ceny, což činí 4.417 Kč,
paní Z. T. 1/12 z ceny, což činí 1.104 Kč,
Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Usnesení 10/12/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
p. č. 1673/12 ostatní plocha o výměře 53 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 382 pro obec Rousínov a k. ú.
Rousínov u Vyškova, do vlastnictví města.
Vlastníci:
paní L. H. k id. 1/12 vzhledem k celku,
pan L. L. k id. 2/6 vzhledem k celku,
paní J. L. k id. 1/6 vzhledem k celku,
paní J. N. k id. 2/6 vzhledem k celku,
paní Z. T. k id. 1/12 vzhledem k celku.
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Kupní cena ve výši 250 Kč/m², celkem 13.250 Kč, pro jednotlivé vlastníky:
pan L. L. 2/6 z ceny, což činí 4.417 Kč,
paní J. L. 1/6 z ceny, což činí 2.208 Kč,
paní J. N. 2/6 z ceny, což činí 4.417 Kč,
paní Z. T. 1/12 z ceny, což činí 1.104 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 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 29/09/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku
p. č. 1673/12 ostatní plocha o výměře 53 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaného v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č.
382 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova, do vlastnictví města.
Vlastníci:
paní L. H. k id. 1/12 vzhledem k celku,
pan L. L. k id. 2/6 vzhledem k celku,
paní J. L. k id. 1/6 vzhledem k celku,
paní J. N. k id. 2/6 vzhledem k celku,
paní Z. T. k id. 1/12 vzhledem k celku.
Kupní cena ve výši 250 Kč/m², celkem 13.250 Kč, pro jednotlivé vlastníky:
pan L. L. 2/6 z ceny, což činí 4.417 Kč,
paní J. L. 1/6 z ceny, což činí 2.208 Kč,
paní J. N. 2/6 z ceny, což činí 4.417 Kč,
paní Z. T. 1/12 z ceny, což činí 1.104 Kč,
Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
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.

Schváleno, pro 13 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

h) Kupní smlouva - pozemky p. č. 1560/2 a p. č. 1567/6 k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložen návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p. č.
1560/2 ostatní plocha o výměře 32 m² a pozemku p. č. 1567/6 ostatní plocha o výměře 76 m²
k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 1619 pro obec Rousínov a k. ú.
Rousínov u Vyškova, do vlastnictví města.
Vlastníci:
paní L. H. k id. 1/6 vzhledem k celku,
pan J. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
pan L. L. k id. 1/6 vzhledem k celku,
pan M. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
pan M. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
paní J. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
paní J. N. k id. 1/6 vzhledem k celku,
paní Z. T. k id. 1/6 vzhledem k celku.
Kupní cena ve výši 250 Kč/m², celkem 27.000 Kč, pro jednotlivé vlastníky:
paní L. H. 1/6 z ceny, což činí 4.500 Kč,
pan J. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč,
pan L. L. 1/6 z ceny, což činí 4.500 Kč,
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pan M. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč
pan M. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč,
paní J. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč,
paní J. N. 1/6 z ceny, což činí 4.500 Kč,
paní Z. T. 1/6 z ceny, což činí 4.500 Kč.
Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Usnesení 10/13/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p. č. 1560/2 ostatní
plocha o výměře 32 m² a pozemku p. č. 1567/6 ostatní plocha o výměře 76 m² k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaných
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 1619 pro
obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova, do vlastnictví města.
Vlastníci:
paní L. H. k id. 1/6 vzhledem k celku,
pan J. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
pan L. L. k id. 1/6 vzhledem k celku,
pan M. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
pan M. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
paní J. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
paní J. N. k id. 1/6 vzhledem k celku,
paní Z. T. k id. 1/6 vzhledem k celku.
Kupní cena ve výši 250 Kč/m², celkem 27.000 Kč, pro jednotlivé vlastníky:
paní L. H. 1/6 z ceny, což činí 4.500 Kč,
pan J. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč,
pan L. L. 1/6 z ceny, což činí 4.500 Kč,
pan M. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč,
pan M. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč,
paní J. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč,
paní J. N. 1/6 z ceny, což činí 4.500 Kč,
paní Z. T. 1/6 z ceny, což činí 4.500 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 4, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 29/10/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci - pozemku p. č. 1560/2
ostatní plocha o výměře 32 m² a pozemku p. č. 1567/6 ostatní plocha o výměře 76 m² k. ú.
Rousínov u Vyškova, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 1619 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova,
do vlastnictví města.
Vlastníci:
paní L. H. k id. 1/6 vzhledem k celku,
pan J. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
pan L. L. k id. 1/6 vzhledem k celku,
pan M. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
pan M. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
paní J. L. k id. 1/12 vzhledem k celku,
paní J. N. k id. 1/6 vzhledem k celku,
paní Z. T. k id. 1/6 vzhledem k celku.
Kupní cena ve výši 250 Kč/m², celkem 27.000 Kč, pro jednotlivé vlastníky:
paní L. H. 1/6 z ceny, což činí 4.500 Kč,
pan J. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč,
pan L. L. 1/6 z ceny, což činí 4.500 Kč,
pan M. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč,
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pan M. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč,
paní J. L. 1/12 z ceny, což činí 2.250 Kč,
paní J. N. 1/6 z ceny, což činí 4.500 Kč,
paní Z. T. 1/6 z ceny, což činí 4.500 Kč.
Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
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.

Schváleno, pro 13 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

i) Kupní smlouva - pozemky p. č. 805/22 a p. č. 1298/186 k. ú. Rousínov u Vyškova
ZM je předložen návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku p. č.
805/22 orná půda o výměře 610 m² a pozemku p. č. 1298/186 orná půda o výměře 1 485 m²
v k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, na LV č. 1328 pro obec Rousínov a k.ú.
Rousínov u Vyškova, do vlastnictví města Rousínova.
Vlastník a prodávající – p. A. Č.
Kupující – město Rousínov.
Kupní cena pozemku p. č. 805/22 je 100 Kč/m², pozemku p. č. 1298/186 je 30 Kč/m². Cena
celkem je ve výši 105.550 Kč. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
Usnesení 12/09/18R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku p. č. 805/22 orná
půda o výměře 610 m² a pozemku p. č. 1298/186 orná půda o výměře 1 485 m² v k. ú. Rousínov u Vyškova,
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, na LV č.
1328 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova, do vlastnictví města Rousínova.
Vlastník a prodávající – p. A. Č.
Kupující - město Rousínov.
Kupní cena pozemku p. č. 805/22 je 100 Kč/m², pozemku p. č. 1298/186 je 30 Kč/m². Cena celkem je ve výši
105.550 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

Usnesení 29/11/18Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku p. č. 805/22
orná půda o výměře 610 m² a pozemku p. č. 1298/186 orná půda o výměře 1 485 m² v k. ú.
Rousínov u Vyškova, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov, na LV č. 1328 pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u
Vyškova, do vlastnictví města Rousínova.
Vlastník a prodávající – p. A. Č.
Kupující - město Rousínov.
Kupní cena pozemku p. č. 805/22 je 100 Kč/m², pozemku p. č. 1298/186 je 30 Kč/m². Cena
celkem je ve výši 105.550 Kč. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad.
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.

Schváleno, pro 13 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 4/2018
ZM je předloženo rozpočtové opatření č. 4/2018 (viz příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 25.058.400 Kč.
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Navýšení – příjem dotace MFČR – Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa, navýšení
příjmu za Odvody za odnětí ze ZPF, příjem dotace JMK – Přístupový a stravovací systém pro
ZŠ, ZUŠ a MŠ, příjem dotace JMK – Udržování čistoty cyklistických komunikací, příjem dotace
JMK – Oprava pomníku v kroužku, dotace JMK – Festival Sušilův Rousínov.
Výdaje: Celkem zvýšení o 24.546.100 Kč.
Navýšení – výdaje hrazené z dotace MFČR - Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa,
navýšení výdajů JSDH na ochranné pomůcky a DDHM, navýšení výdajů na Víceúčelové hřiště
Tyršova, navýšení neinvestičního příspěvku MS (doplnění 15 ks odpadkových košů, navýšení
mzdových prostředků včetně povinných odvodů), navýšení výdajů pro MP (nákup ochranných
prostředků, prádla a obuvi, nákup DHDM), výdaje k dotacím JMK (Oprava pomníku v Kroužku
a nákup služeb – Festival Sušilův Rousínov), navýšení výdajů na nákup DHDM
Snížení – snížení výdajů JSDH (ostatní osobní výdaje, povinné sociální a zdravotní pojištění,
přístroje a zařízení).
Přesuny položek – přesuny na položkách výdajů na kulturu (snížení výdaje na nákup služeb
se současným navýšením výdajů na nákup materiálu a pohoštění), označení výdajů na
udržování čistoty cyklistických komunikací dotací z JMK, označení výdajů na Přístupový a
stravovací systém pro ZŠ, ZUŠ a MŠ dotací JMK.
Financování – snížení financování o 512.300 Kč.
Usnesení 10/11/18R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 4/2018 (viz příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 25.058.400 Kč.
Navýšení – příjem dotace MFČR – Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa, navýšení příjmu za Odvody za
odnětí ze ZPF, příjem dotace JMK – Přístupový a stravovací systém pro ZŠ, ZUŠ a MŠ, příjem dotace JMK – Udržování
čistoty cyklistických komunikací, příjem dotace JMK – Oprava pomníku v kroužku, dotace JMK – Festival Sušilův
Rousínov.
Výdaje: Celkem zvýšení o 24.546.100 Kč.
Navýšení – výdaje hrazené z dotace MFČR - Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa, zvýšení na Víceúčelové
hřiště Tyršova, navýšení výdajů JSDH na ochranné pomůcky a DDHM, navýšení neinvestičního příspěvku MS
(doplnění 15 ks odpadkových košů, navýšení mzdových prostředků včetně povinných odvodů), navýšení výdajů pro
MP (nákup ochranných prostředků, prádla a obuvi, nákup DHDM), výdaje k dotacím JMK (Oprava pomníku
v Kroužku a nákup služeb – Festival Sušilův Rousínov), navýšení výdajů na nákup DHDM.
Snížení – snížení výdajů JSDH (ostatní osobní výdaje, povinné sociální a zdravotní pojištění, přístroje a zařízení).
Přesuny položek – přesuny na položkách výdajů na kulturu (snížení výdaje na nákup služeb se současným
navýšením výdajů na nákup materiálu a pohoštění), označení výdajů na udržování čistoty cyklistických komunikací
dotací z JMK, označení výdajů na Přístupový a stravovací systém pro ZŠ, ZUŠ a MŠ dotací JMK.
Financování – snížení financování o 512.300 Kč.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0

Odbor HS předkládá změny rozpočtového opatření, ke kterým došlo od jednání 10. rady:
Příjmy: příjem dotace na volby do zastupitelstev ÚSC.
Výdaje:
Zvýšení – Založení USES k. ú. Kroužek, Založení ÚSES – LBK 18 a část LBK 15 k. ú. Kroužek
Navýšení výdajů na neinvestiční dotace církvím (individuální dotace pro farnost Rousínov na
opravu věžních hodin kostela sv. Máří Magdalény), výdaje na zabezpečení voleb do
zastupitelstva ÚSC (platy zaměstnanců, OON, ostatní platby za provedenou práci, povinné
pojistné sociální a zdravotní, nákup materiálu, PHM, služby telekomunikací, nájemné, nákup
ostatních služeb, pohoštění a služby pošt).
Snížení výdajů na Mokřad k. ú. Čechyně u Němčan a snížení výdajů na Mokřad k. ú. Čechyně
u hřiště.
Rozpočtové opatření bylo projednáno dne 18.06.2018 finančním výborem.

Usnesení 12/10/18R: RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 4/2018 (viz příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 25.308.400 Kč.
Navýšení – příjem dotace MFČR – Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa, navýšení příjmu za Odvody za
odnětí ze ZPF, příjem dotace JMK – Přístupový a stravovací systém pro ZŠ, ZUŠ a MŠ, příjem dotace JMK – Udržování
čistoty cyklistických komunikací, příjem dotace JMK – Oprava pomníku v kroužku, dotace JMK – Festival Sušilův
Rousínov, příjem dotace na volby do zastupitelstev ÚSC.
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Výdaje: Celkem zvýšení o 24.906.100 Kč.
Navýšení – výdaje hrazené z dotace MFČR - Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa, navýšení výdajů JSDH
na ochranné pomůcky a DDHM, navýšení výdajů na Víceúčelové hřiště Tyršova, navýšení neinvestičního příspěvku
MS (doplnění 15 ks odpadkových košů, navýšení mzdových prostředků včetně povinných odvodů), navýšení výdajů
pro MP (nákup ochranných prostředků, prádla a obuvi, nákup DHDM), výdaje k dotacím JMK (Oprava pomníku
v Kroužku a nákup služeb – Festival Sušilův Rousínov), navýšení výdajů na nákup DHDM, Navýšení výdajů na
neinvestiční dotace církvím (individuální dotace pro farnost Rousínov na opravu věžních hodin kostela sv. Máří
Magdalény), výdaje na zabezpečení voleb do zastupitelstva ÚSC (platy zaměstnanců, OON, ostatní platby za
provedenou práci, povinné pojistné sociální a zdravotní, nákup materiálu, PHM, služby telekomunikací, nájemné,
nákup ostatních služeb, pohoštění a služby pošt).
Snížení – snížení výdajů JSDH (ostatní osobní výdaje, povinné sociální a zdravotní pojištění, přístroje a zařízení),
snížení výdajů na Mokřad k. ú. Čechyně u Němčan a snížení výdajů na Mokřad k. ú. Čechyně u hřiště.
Přesuny položek – přesuny na položkách výdajů na kulturu (snížení výdaje na nákup služeb se současným
navýšením výdajů na nákup materiálu a pohoštění), označení výdajů na udržování čistoty cyklistických komunikací
dotací z JMK, označení výdajů na Přístupový a stravovací systém pro ZŠ, ZUŠ a MŠ dotací JMK.
Financování – snížení financování o 402.300 Kč.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Tlčik

řádek 8 výdajů, zvýšení co si představit?
hřiště na ulici Tyršova, obruby, plot kolem hrací plochy. V ceně byly jen prvky ne
úpravy kolem.
řádek 10 výdaje posílení mzdových prostředků MS?
vrací se šikovný pracovník p. Kovařík, a zvýšení u některých dalších pracovníků.
navýšení výdajů na dovybavení MěÚ?
je ještě spousta věcí, kterými potřebujeme úřad dovybavit. Aktuálně nemáme
žádný dataprojektor v kanceláři starosty, finance využiji na velkoplošnou
obrazovku, konferenční židle a provozní dovybavení jako rámečky pro požární a
poplachové směrnice, územní plány atd.

Usnesení 29/12/18R: ZM schvaluje rozpočtového opatření č. 4/2018 (viz příloha), které
řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 25.308.400 Kč.
Navýšení – příjem dotace MFČR – Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa, navýšení
příjmu za Odvody za odnětí ze ZPF, příjem dotace JMK – Přístupový a stravovací systém pro
ZŠ, ZUŠ a MŠ, příjem dotace JMK – Udržování čistoty cyklistických komunikací, příjem dotace
JMK – Oprava pomníku v kroužku, dotace JMK – Festival Sušilův Rousínov, příjem dotace na
volby do zastupitelstev ÚSC.
Výdaje: Celkem zvýšení o 24.906.100 Kč.
Navýšení – výdaje hrazené z dotace MFČR - Rekonstrukce areálu školy Tyršova – III. etapa,
navýšení výdajů JSDH na ochranné pomůcky a DDHM, navýšení výdajů na Víceúčelové hřiště
Tyršova, navýšení neinvestičního příspěvku MS (doplnění 15 ks odpadkových košů, navýšení
mzdových prostředků včetně povinných odvodů), navýšení výdajů pro MP (nákup ochranných
prostředků, prádla a obuvi, nákup DHDM), výdaje k dotacím JMK (Oprava pomníku v Kroužku
a nákup služeb – Festival Sušilův Rousínov), navýšení výdajů na nákup DHDM, Navýšení výdajů
na neinvestiční dotace církvím (individuální dotace pro farnost Rousínov na opravu věžních
hodin kostela sv. Máří Magdalény), výdaje na zabezpečení voleb do zastupitelstva ÚSC (platy
zaměstnanců, OON, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné sociální a zdravotní,
nákup materiálu, PHM, služby telekomunikací, nájemné, nákup ostatních služeb, pohoštění a
služby pošt).
Snížení – snížení výdajů JSDH (ostatní osobní výdaje, povinné sociální a zdravotní pojištění,
přístroje a zařízení), snížení výdajů na Mokřad k. ú. Čechyně u Němčan a snížení výdajů na
Mokřad k. ú. Čechyně u hřiště.
Přesuny položek – přesuny na položkách výdajů na kulturu (snížení výdaje na nákup služeb
se současným navýšením výdajů na nákup materiálu a pohoštění), označení výdajů na
udržování čistoty cyklistických komunikací dotací z JMK, označení výdajů na Přístupový a
stravovací systém pro ZŠ, ZUŠ a MŠ dotací JMK.
Financování – snížení financování o 402.300 Kč.
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Schváleno, pro 13 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

4. Různé
a) Žádost Římskokatolické farnosti Rousínov o individuální dotaci na opravu věžních hodin
kostela sv. Maří Magdalény
Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova, se sídlem Kroužecká 501/1, Rousínov,
IČ 61729850, žádá o poskytnutí mimořádné individuální neinvestiční dotace ve výši 110.000 Kč
na opravu věžních hodin kostela sv. Maří Magdalény. Celkové předpokládané náklady opravy
jsou 255.625 Kč. Farnost žádá o poskytnutí této mimořádné dotace z důvodu jedinečné
příležitosti opravy hodin realizované současně při probíhající opravě fasády, kdy je postaveno
vnější lešení kolem věže kostela.
Usnesení 12/06/18R: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 110.000 Kč
Římskokatolické farnosti Rousínov, se sídlem Kroužecká 501/1, Rousínov, IČ 61729850, na opravu věžních hodin
kostela sv. Maří Magdalény.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 1

Usnesení 29/13/18Z: ZM schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši
110.000 Kč Římskokatolické farnosti Rousínov, se sídlem Kroužecká 501/1, Rousínov,
IČ 61729850, na opravu věžních hodin kostela sv. Maří Magdalény a souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
Schváleno, pro 12 - Brtník, Coufal, Chromý, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek, Straková, Šedý,
Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Kuklínek

b) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
Ve dnech 5. a 6. října letošního roku proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Dle § 67
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
stanoví zastupitelstvo obce počet členů na každé volební období nejpozději 85 dnů přede dnem
voleb do zastupitelstev obcí, přičemž dle § 68 odst. 3 zákona zastupitelstvo přihlédne k počtu
obyvatel a velikosti územního obvodu. Rozhodující je počet obyvatel k 1. lednu roku, v němž
se konají volby.
Rousínov měl k 1. lednu 2018 dle údajů zveřejněných ČSÚ počet obyvatel 5 665.
Dle § 68 odst. 1 zákona tomuto odpovídá možnost:
nad 3 000 do 10 000 obyvatel
11 až 25 členů
Usnesení 29/14/18Z: ZM stanovuje pro volební období 2018-2022 počet členů
zastupitelstva města 15.

Schváleno, pro 13 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Němec, Petřík, Píšek,
Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0

c) Informace o III. etapě rekonstrukce areálu Tyršova

Švejnoha
Šedý
Švejnoha
Lukášek
Šedý
Švejnoha
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jaký je časový harmonogram průběhu výběrového řízení?
probíhá podání nabídek.
posouzení uchazečů, vyhodnocení?
výběrové řízení organizuje firma RPA na základě referencí.
nechali jsme si poradit od odborné firmy z poptávkového řízení.
takže bylo městu doporučeno užší výběrové řízení a město to akceptovalo.
V zadávací dokumentaci byly nastaveny zbytečně podrobné požadavky na
prokázání technické kvalifikace a ekonomické kvalifikace, jsou tam věci, kde ten
uchazeč musí mít tři roky po sobě určité dosažené obraty nebo technické
kvalifikace atd.

18:25 ukončení jednání ZM
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání zastupitelstva města
i přijatými usneseními, což potvrzuji svým podpisem.

Ing. Pavel Švejnoha v.r.
ověřovatel

František Brtník v.r.
ověřovatel

Ing. Jiří Lukášek v.r.
starosta města Rousínova
Zápis byl pořízen dne: 20.06.2018
Zapsala: Hana Škvarková
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