Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova
konané dne 19. září 2018
Usnesení 19/01/18R: RM souhlasí s uzavřením výprosy s žadatelem - Maják – středisko volného
času Vyškov na místností 101, 102, 103, 104 a 105 v objektu Stará radnice – Sušilovo náměstí
č. p. 68/58, na pozemku p. č. 898, který je v majetku města na LV1001 v k. ú. Rousínov u Vyškova.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/02/18R: RM dává pokyn příspěvkovým organizacím města uzavřít smlouvy na nákup
energií na rok 2019 s firmou FIN – servis, a.s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/03/18R: RM schvaluje předložený pořadník na uvolněný byt 1+kk č. 316 v D-CHB
a ukládá oslovování jednotlivých žadatelů dle tohoto pořadníku.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/04/18R: RM schvaluje předložený pořadník na uvolněný startovací byt v Kr.
Vážanech a ukládá oslovování jednotlivých žadatelů dle tohoto pořadníku.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/05/18R: RM bere zápis z jednání komise sociální na vědomí.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/06/18R: RM schvaluje uzavření dodatku číslo 9 ke smlouvě č. SWRp/06/30 ze dne
11.07.2006 ve znění dodatku 1-8 se společností Vera, spol. s.r.o. se sídlem Lužná 2, Praha 6 –
Vokovice, IČ 62587978.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/07/18R: RM doporučuje zařadit kulturní památku - kostel sv. Maří Magdalény,
rejstříkové číslo ÚSKP 26295/7-3800, která je v majetku Římskokatolické farnosti Rousínov, se sídlem
Kroužecká 1, Rousínov, IČ 61729850, do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2019
vypsaného Ministerstvem kultury.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/08/18R: RM v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací schvaluje
poskytnutí dotací neziskovým organizacím na 2. pololetí 2018 na základě jejich žádostí následovně:
Akce sportovních organizací:
TJ TATRAN Rousínov
25.000 Kč
TJ Spartak Slavíkovice
15.000 Kč
Atletický klub AHA Vyškov
30.000 Kč
Akce ostatních neziskových organizací:
TJ Spartak Slavíkovice – hody
15.000 Kč
KVS Svornost – hody
15.000 Kč
TJ Sokol Vítovice – hody
15.000 Kč
TJ Sokol Kr. Vážany – hody
15.000 Kč
KVS Svornost – akce spolku
6.000 Kč
KVS Svornost – akce MC Pohádka 25.000 Kč
SPCCH – Klub seniorů
5.000 Kč
Klub přátel školy při ZŠ Rousínov
2.500 Kč
D.A.V.A divad. a výtv. ansámbl
10.000 Kč
Akce hudebních souborů:
SPS Sušil
7.000 Kč
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

1

Usnesení 19/09/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu s názvem „Rousínov – řešení části návsi a lokality
Trávníky v měst. části Čechyně“, na nemovitostech ve vlastnictví Jihomoravského kraje, a to silnice
č. III/0477 Čechyně – spojovací a pozemek p. č. 2093/2 ostatní plocha o výměře 2641 m² k. ú.
Čechyně. Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 281 pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně.
Předpokládaný trvalý zábor pozemku činí cca 143 m².
Stavebník – město – plánuje v rámci uvedené akce realizovat stavbu rekonstrukce chodníků,
vybudování parkovacích stání, nové autobusové zastávky na silnici č. III/0477, dělící ostrůvek
v křižovatce s MK a celkovou úpravu veřejného prostranství.
Předpokládaný termín, kdy stavebník požádá o vydání územního rozhodnutí je do 31. 12. 2019.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o právu provést
stavbu podle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/10/18R:
I. RM doporučuje ZM vyhlášení záměru darovat části hmotných nemovitých věcí – pozemků
z majetku města do vlastnictví Jihomoravského kraje, a to:
p. č. 1891/2 ostatní plocha o výměře
2158 m²,
p. č. 1891/3 ostatní plocha o výměře.
70 m²,
p. č. 1891/4 ostatní plocha o výměře
2667 m²,
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu po Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně a stavbu autobusového zálivu a
ostrůvků na nich.
Pozemky budou zasaženy stavbou s názvem „Rousínov – řešení části návsi a lokality Trávníky v měst.
části Čechyně“.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/11/18R: RM bere na vědomí příkaz starosty města č. 3/2018 k provedení
inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2018.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/12/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu s názvem
„Královopolské Vážany, připojení NN p. D.“. Stavbou je dotčen pozemek p. č. 151/1 k. ú.
Královopolské Vážany, zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany. Využití
zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – podzemní
kabelové vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu ve výši 10.000 Kč. Geometrický plán pro
vyznačení průběhu a 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 věcného břemene podle
bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/13/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro
stavbu s názvem „Královopolské Vážany, kabel NN RD p. O.“. Stavbou budou dotčeny pozemky p. č.
596/71, p. č. 596/72, p. č. 596/73 k. ú. Královopolské Vážany, zapsané v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 10001 pro
obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany.
Využití zatížených nemovitostí pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabel
NN, skříň SS100/NK. Věcné břemeno se zřídí za úplatu ve výši 10.000 Kč. Geometrický plán pro
vyznačení průběhu a rozsahu věcného břemene bude součástí smlouvy.
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Budoucí povinný – Město Rousínov, budoucí oprávněný - E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice.
II. RM ukládá starostovi Města Rousínova uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu podle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/14/18R:
I. RM schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu „Čechyně, st.
úprava přípojky NN p. M.“. Stavbou jsou dotčeny pozemky p. č. 1863/1, p. č. 1863/2, p. č. 1869/2
k. ú. Čechyně zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Čechyně. Využití zatížených
nemovitostí pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN,
pojistková skříň. 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 jménem obce schválenou smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu podle bodu I. tohoto usnesení.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/15/18R:
I. RM schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu s názvem
„Vítovice, připojení NN, RD p. S.“. Stavbou je dotčen pozemek p. č. 320/1 k. ú. Vítovice, zapsaný
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov mj.
na LV č. 10001 pro obec Rousínov a k. ú. Vítovice.
Využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelové
vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu ve výši 10.000 Kč. Geometrický plán pro vyznačení
průběhu a 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

Usnesení 19/16/18R: RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis z jednání dozorčí rady
Mikroregionu Rakovec ze dne 23.07.2018 a informace o hospodaření Mikroregionu Rakovec za rok
2017.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/17/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Novostavba
energeticky pasivního rodinného domu“, na pozemku p. č. 596/56 – orná půda, k. ú. Královopolské
Vážany, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jaroslavem Pospíšilem, Žižkova 465, 751 01
Tovačov pro stavebníka: L. H. a O. H. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům,
jednoduchého obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech 11,950 x 8,950 m. Rodinný dům je
zastřešený šikmou sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s uliční čárou a výškou 8,550 m.
V rámci stavby bude provedena přípojka elektro NN. Vodovod bude řešen napojením ze studny,
odvedení splaškových vod z objektu bude řešeno do kanalizační jímky na vyvážení. Komunikační
propojení se stávající dopravní infrastrukturou je řešeno sjezdem na místní komunikaci. Novostavba
RD je situována v ploše, na kterou je vypracována územní studie „Královopolské Vážany“.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

3

Usnesení 19/18/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Vodovodní přípojka
HDPE DN 25 mm a přípojka splaškové kanalizace PVC DN 150 mm k RD“, pro rodinný dům umístěný
na pozemku p. č. 243 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Čechyně, pro stavebníka: O. F. a O. H.,
dle projektové dokumentace vypracované Bořivojem Reichem, Kalouskova 17a, 683 01 Rousínov.
Stavba se nachází mimo jiné na pozemku p. č. 1969/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, který
je ve spoluvlastnictví města Rousínova a pozemku p. č. 1969/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
který je ve vlastnictví města Rousínova. Vodoměrná šachta a revizní šachta budou umístěny na
pozemku p. č. 3/3 – zahrada, který je v majetku stavebníka. Přípojky budou vedeny výkopem. Zásyp
rýhy bude proveden řádně po vrstvách hutněným nesedavým materiálem. Stavebník je povinen
uvést povrch asfaltové komunikace do původního stavu a provádět zapravování po dobu 36 měsíců.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/19/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Novostavba RD a
garáže Královopolské Vážany“, na pozemcích p. č. 604 - zahrada a p. č. 202 – ostatní plocha, jiná
plocha, k. ú. Královopolské Vážany, pro stavebníka: J. V. a T. V. Jedná se o samostatně stojící
dvoupodlažní rodinný dům, obdélníkového tvaru o rozměrech 14 x 8,35m. Vedle objektu bude
přistavěna garáž pro 2 vozidla. Stavba je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům
zastřešený sedlovou střechou, s plechovou falcovanou krytinou. Dopravně bude napojena na místní
obslužnou komunikaci. V rámci stavby bude provedena přípojka elektro NN. Vodovod bude řešen
napojením ze studny, splaškové vody budou odváděny do veřejného kanalizačního řadu. Novostavba
RD je situována v ploše, na kterou je vypracována územní studie „Královopolské Vážany“.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/20/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Prodloužení STL
plynovodu a plynová přípojka, Vítovice“, k pozemku p. č. 498/21 – orná půda, k. ú. Vítovice, pro
stavebníka: I. S. dle projektové dokumentace vypracované společností AGROPROJEKT PSO s.r.o.,
Slavíčkova 1b, 638 00 Brno. Stavba se nachází mimo jiné na pozemcích p. č. 320/2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. č. 498/17 a p. č. 498/4 – oba orná půda, k. ú. Vítovice, které jsou ve
vlastnictví města Rousínova. Délka prodloužení STL je 54,0 m, délka přípojky je 3,7 m. Plynoměrná
skříňka bude umístěna na hranici pozemku stavebníka. Prodloužení a přípojka budou vedeny
výkopem. Zásyp rýhy bude proveden řádně po vrstvách hutněným nesedavým materiálem.
Stavebník je povinen uvést povrch stavbou dotčených pozemků do původního stavu a provádět
zapravování po dobu 36 měsíců.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/21/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Plynová přípojka
k novostavbě rodinného domu parc. č. 62 v k. ú. Čechyně“, pro stavebníka: V. M. dle projektové
dokumentace vypracované Ing. Jaroslavem Dvořákem, Sejkorova 9, 636 00 Brno. Stavba se nachází
mimo jiné na pozemku p. č. 1893/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Čechyně, který je
v majetku města Rousínova. Přípojka v délce 7,00 m bude vedena výkopem a bude ukončena
v uzavíratelné přípojkové skříni umístěné v čelní zdi rodinného domu, Čechyně 162. Zásyp rýhy bude
proveden řádně po vrstvách hutněným nesedavým materiálem. Stavebník je povinen uvést povrch
dotčeného pozemku do původního stavu a provádět zapravování po dobu 36 měsíců.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/22/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Vodovodní přípojka
HDPE DN 25 mm k RD“, pro rodinný dům umístěný na pozemku p. č. 82 – zastavěná plocha a
nádvoří, k. ú. Čechyně, pro stavebníka: J. a V. P. dle projektové dokumentace vypracované
Bořivojem Reichem, Kalouskova 17a, 683 01 Rousínov. Stavba se nachází mimo jiné na pozemku
p. č. 1891/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Čechyně, který je ve vlastnictví města
Rousínova. Vodoměrná šachta bude umístěna ve vjezdu k rodinnému domu na pozemku p. č.
1891/2. Přípojka bude vedena výkopem. Zásyp rýhy bude proveden řádně po vrstvách hutněným
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nesedavým materiálem. Stavebník je povinen uvést povrch dotčeného pozemku do původního stavu
a provádět zapravování po dobu 36 měsíců.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/23/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: „Změna stávajících
prostor prodejny květin na gril a občerstvení“, v nebytových prostorách na Sušilově nám. 412/5,
v přízemí budovy, která je umístěná na pozemku p. č. 228/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Rousínov u Vyškova, který je v majetku SJM D. V. a H. T. M. L. Dispozičně bude prostor upraven pro
gril, prodejnu s grilovanými kuřaty, přípravou polotovarů a výrobou a prodejem točené zmrzliny.
Změna užívání vyžaduje úpravy v rozvodech vody a kanalizace v hlavní místnosti prodejny. Dále
bude nově provedeno odvedení par do dvorního traktu budovy na pozemku p. č. 228/1, nový rozvod
elektřiny a teplé vody.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 19/24/18R: RM souhlasí s veřejnoprávním projednáním stavby: Královopolské Vážany,
kabel NN RD p. O.“, pro stavebníka: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, dle projektové dokumentace zpracované Petrem Klímou, MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23.
Stavba řeší vybudování nové připojovací skříně pro připojení 1 odběrného místa pro novostavbu RD
na pozemku p. č. 596/58 – orná půda, k. ú. Královopolské Vážany. Stavbou budou dotčeny pozemky
p. č. 596/71, 596/72 a 596/73 – všechny orná půda, k. ú. Královopolské Vážany, které jsou v majetku
města Rousínova. Přípojka v celkové délce 27 m bude vedena výkopem a překopem nezpevněné
komunikace. Kabel bude uložen v chráničce. Po ukončení prací budou pozemky v majetku města
dotčené stavbou uvedeny do původního stavu nákladem stavebníka. Stavebník je povinen provádět
zapravovaní povrchu po dobu 36 měsíců. Bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene. Podmínkou souhlasu je nutnost koordinace s projektovou dokumentací: „Město
Rousínov - Komunikace Kr. Vážany“, zpracovatel: Ing. Filip Haška, Jungmannova 74, 666 01 Tišnov.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0

Ing. Jiří Lukášek
starosta města Rousínova
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