Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného
dne 22.05.2019 v malém sále Záložny v Rousínově
Přítomno: 14 zastupitelů
Jan Brtník, František Brtník, Ing. Vladimír Coufal, MUDr. Aleš Chromý, Ing. Zdeněk Chromý,
Jiří Konkol, Mgr. Jiří Kyjovský, Ing. Jiří Lukášek, Jiří Matoušek, Jakub Němec, Magda
Rothkögelová, Ing. Pavel Švejnoha, Zdeněk Šedý, Mgr. Terezie Zatloukalová
Omluven: Ing. Lukáš Hromek
K zápisu je přiložena prezenční listina.
5. 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.
Usnesení 05/01/19Z:
Zastupitelstvo města Rousínova určuje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Švejnohu a Ing. Zdeňka
Chromého, zapisovatelku Hanu Škvarkovou.
Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/01/19Z bylo schváleno

17:06 přišla paní Zatloukalová
Usnesení 05/02/19Z:
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
2. Majetkoprávní záležitosti
a) Kupní smlouva – převod stavby prodloužení vodovodního řadu a prodloužení stoky
splaškové kanalizace
b) Směna pozemků – k. ú. Rousínov u Vyškova
c) Prodej částí pozemků p. č. 913/1, p. č. 940, p. č. 941 k. ú. Rousínov u Vyškova
d) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany – P.
e) Směna pozemků – k. ú. Rousínov u Vyškova
f) Směna pozemků – k. ú. Rousínov u Vyškova
g) Směna pozemků – k. ú. Rousínov u Vyškova, k. ú. Kroužek
h) Odkoupení id. 1/8 podílu na pozemcích p. č. 110/25, p. č. 111/73 a p. č. 580/298 k. ú.
Královopolské Vážany do vlastnictví města
i) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany – O.
j) Kupní smlouva – převod stavby nové splaškové kanalizace
k) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany – P.
l) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany – D.
m) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany – K.
n) Směna pozemků – k. ú. Čechyně
o) Prodej pozemků – k. ú. Rousínov u Vyškova
p) Smlouva budoucí kupní – převod stavby prodloužení vodovodního řadu
q) Nabídka odkoupení pozemku do majetku města – p. č. 222/6 k. ú. Čechyně
r) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Vítovice
s) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany – U.
t) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany – Č., P.
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3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 3/2019
b) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Rousínova za rok 2018
c) Účetní závěrka Města Rousínova za rok 2018
4. Různé
a) Žádost o poskytnutí individuálních dotací – dotace pro Římskokatolickou farnost Rousínov
b) Žádost TJ Spartak Slavíkovice o poskytnutí individuální dotace na kofinancování dotace
získané z jiných zdrojů
c) Žádost Římskokatolické farnosti Rousínov o poskytnutí individuální dotace
na kofinancování dotace získané z jiných zdrojů
d) Žádost Římskokatolické farnosti Královopolské Vážany o poskytnutí individuální dotace
na kofinancování dotace získané z jiných zdrojů
Hlasování o programu – usnesení 05/02/19Z.

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/02/19Z bylo schváleno

1. Zahájení
a) Informace městské policie

Kučera

104 událostí, 54 přestupků, 5 výjezdů na popud PČR, odchyt dvou psů, u dvou tříd
předškoláků MŠ ve spolupráci s PČR preventivní bezpečnostní akce, řešíme
autovraky na území Rousínova. Policie ČR v tomto období řeší v Rousínově a v jeho
místních částech 12 přestupků, 8 trestných činů, jeden byl s ublížením na zdraví,
vloupání do osobního vozidla. Máme nakoupené zbraně, musíme udělat směrnici.
Dnes jsme dovezli nový automobil, na který jsme dělali výběrové řízení. Ze čtyř
poptávek přišla jedna nabídka, auto je vybaveno i majáky a polepy. Také řešíme
kamerový systém, v první etapě bychom nechali nainstalovat čtyři kamery.
Zatloukalová
kde kamery budou?
Kučera
bude se o tom hovořit na schůzi, ukázka na plátně.
Coufal
myslel jsem si, že už tady nějaké kamery máme?
Kučera
ano jsou tu, myslel jsem, že se na ně napojíme, ale jsou zastaralé, máme udělanou
revizi, chceme se zaměřovat na místa, kde by se mohlo něco stát.
Matoušek jsou kontrolované značky zákaz vjezdu nad 12t?
Lukášek
bojovali jsme o to, aby tu byl zákaz vjezdu aut nad 12 t. Zařizovala to SÚS, zatím
nám to neoznámili, budeme se snažit kamiony kontrolovat ve spolupráci s MP.
Kučera
musíme se naučit, co budeme dělat, jsem domluven s policií, že nás zaučí.
Lukášek
nevím, jak jsou stanoveny objízdné trasy, a nevím, jak se to dělá u havárií,
namátkové kontroly chceme dělat, ale musíme počkat, než nám to bude oficiálně
oznámeno, že tu máme dopravní značky osazeny.
b) Zpráva o jednání RM od posledního zasedání ZM
Diskuze k zápisům z 6. až 8. RM v roce 2019.

Švejnoha
Lukášek
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7.RM bod 4 HS písmeno l) směna podílů pozemků EDP za pozemky města, které
jsou v celku, chápu, že pozemky na kterých městu připadne podíl 1/18 jsou pro
město důležité, ale myslím si, že ta kvalita a hodnota není srovnatelná.
toto už je druhé kolo směny, už jsme vysvětlovali dvě zastupitelstva zpět, jak to
probíhá u směny, od té doby se nic nezměnilo, vybíráme pozemky, co nám
k něčemu budou, ty další osmnáctiny co tam jsou, jsou předjednávány s majiteli,
s EDP jsou to v podstatě metry za metry, jsou to pozemky, které vedou pod
asfaltkou do Slavíkovic, abychom tam mohli udělat světla k pozemkům naproti EDP

Švejnoha
Lukášek

Švejnoha
Lukášek

a aby tam mohla vzniknout oblast kvůli velké vodě, jsou to ještě další pozemky
nad koupalištěm a za bytovým domem.
v té stejné radě písmeno o) myslím, že by mělo město koupit, je to pro město
důležitý pozemek.
my urgentně ten pozemek nepotřebujeme, pozemky pod silnicemi se vykupují
dlouhodobě, čekáme na jejich reakci, ta cena je neadekvátní a nemyslím si, že
půjdou na nějakou rozumnou cenu. Rád přenechám, ať to někdo jiný vyjedná za
mě, znám výsledek.
bod 6 v stejné radě, podnikatelka roku, byl bych pro podporu, nevím, proč se
odmítlo.
nemáme na to v rozpočtu žádnou kolonku, chybí nám spíš živnostníci ve službách
a normální zaměstnanci, ani nevím, jak bychom ji vybírali.

c) Zpráva předsedy finančního výboru
FV zasedal 15.05.2019, úkolem bylo projednání rozpočtového opatření č. 3.
Usnesení 05/03/19Z:
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 15.05.2019.

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/03/19Z bylo schváleno

2. Majetkoprávní záležitosti
a) Kupní smlouva – převod stavby prodloužení vodovodního řadu a prodloužení stoky
splaškové kanalizace
Odbor HS předkládá ZM návrh kupní smlouvy – převod stavby prodloužení vodovodního řadu
a prodloužení stoky splaškové kanalizace v ulici Velešovická na pozemcích p. č. 2266/2, 2267/1
k. ú. Rousínov u Vyškova, v rámci akce „Novostavba RD na p. č. 2289 a 2290 k. ú. Rousínov
u Vyškova“.
Vlastník stavby a podávající: E. L. Standardní postup při odkupu vodovodních a kanalizačních
řadů je odkup za cenu 100 Kč/ks.
Vlastník stavby a prodávající, předložil kolaudační souhlas s užíváním uvedené stavby a
současně požádal o uzavření kupní smlouvy. Stavba byla kolaudována dne 03.01.2019.
Smlouva o budoucí smlouvě kupní byla projednána a schválena ZM dne 08.02.2017, usnesení
č. 18/02/17Z.
Usnesení 24/02/16R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní – převod stavby
prodloužení vodovodního řadu a prodloužení stoky jednotné kanalizace v ulici Velešovická na pozemcích p. č.
2266/2, 2267/1 k. ú. Rousínov u Vyškova, v rámci akce „Novostavba RD na p. č. 2289 a 2290 k. ú. Rousínov u
Vyškova“.
Vlastník stavby a budoucí prodávající E. L..
Kupní cena 200 Kč. Kupující Město Rousínov.
Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0
Petřík

ve Slavíkovicích není jednotná kanalizace, ale oddělená, pozor, aby někdo nepouštěl splašky do
dešťové kanalizace.

Usnesení 18/02/17Z: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní – převod stavby prodloužení vodovodního
řadu a prodloužení stoky jednotné kanalizace v ulici Velešovická na pozemcích p. č. 2266/2, 2267/1 k. ú. Rousínov
u Vyškova, v rámci akce „Novostavba RD na p. č. 2289 a 2290 k. ú. Rousínov u Vyškova“.
Vlastník stavby a budoucí prodávající E. L..
Kupní cena 200 Kč. Budoucí kupující Město Rousínov.
Schváleno: pro 14 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Petřík, Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 05/11/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – převod stavby prodloužení vodovodního řadu a prodloužení stoky
splaškové kanalizace v ulici Velešovická na pozemcích p. č. 2266/2, 2267/1 k. ú. Rousínov u Vyškova, v rámci akce
„Novostavba RD na p. č. 2289 a 2290 k. ú. Rousínov u Vyškova“.
Vlastník stavby a podávající p. E. L. Standardní postup při odkupu vodovodních a kanalizačních řadů je odkup za
cenu 100 Kč/ks., cena celkem 200 Kč.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/11/19R bylo schváleno

Matoušek je potřeba po tady těchto akcích opravit vozovku.
Hůlka
mluvil jsem na podzim s firmou a mají to dát do pořádku.
Lukášek
děkujeme za upozornění, budeme to s investorem řešit.
Usnesení 05/04/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – převod stavby prodloužení vodovodního řadu a prodloužení
stoky splaškové kanalizace v ulici Velešovická na pozemcích p. č. 2266/2, 2267/1 k. ú.
Rousínov u Vyškova, v rámci akce „Novostavba RD na p. č. 2289 a 2290 k. ú. Rousínov u
Vyškova“.
Vlastník stavby a prodávající p. E. L.
Kupní cena za odkup vodovodních a kanalizačních řadů je 100 Kč/ks, cena celkem 200 Kč.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/04/19Z bylo schváleno

b) Směna pozemků – k. ú. Rousínov u Vyškova
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 21/07/17Z směnu pozemků mezi městem a p. J.
M. a p. T. J. Vzhledem k faktu, že smlouva nebyla dosud realizována, je po vzájemné dohodě
navrhována směna jiných pozemků, a to:
Pozemek Města Rousínova
k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č. 1298/167 orná půda o výměře 5301 m²
Pozemky p. M. J. a p. J. T.
k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č.779/15 orná půda o výměře 692 m²
p. č. 805/29 orná půda o výměře 598 m².
p. č. 1273/146 orná půda o výměře 730 m²
p. č. 1301/42 ostatní plocha o výměře 104 m²
p. č. 1339/93 orná půda o výměře 1270 m²
p. č. 2278/72 orná půda o výměře 109 m²
Odbor HS předkládá ZM návrh na směnu pozemků z vlastnictví města Rousínova do vlastnictví p. M. J. a p. J. T. a
z vlastnictví p. M. J. a p. J. T. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č. 1298/209 orná půda o výměře 996 m²
Pozemky p. M. J. a p. J. T.
k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č.779/15 orná půda o výměře 692 m² - část označená novým p. č. 779/162 o výměře 21 m²
p. č. 805/29 orná půda o výměře 598 m².
Usnesení 04/11/17R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny pozemků z vlastnictví města Rousínova do
vlastnictví p. M. J. a p. J. T. a z vlastnictví p. M. J. a p. J. T. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č. 1298/209 orná půda o výměře 996 m²
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Pozemky p. M. J. a p. J. T.
k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č.779/15 orná půda o výměře 692 m² - část označená novým p. č. 779/162 o výměře 21 m²
p. č. 805/29 orná půda o výměře 598 m².
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 19/07/17Z: ZM vyhlašuje záměr směny pozemků z vlastnictví města Rousínova do vlastnictví p. M. J.
a p. J. T. a z vlastnictví p. M. J. a p. J. T. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č. 1298/209 orná půda o výměře 996 m²
Pozemky p. M. J. a p. J. T.
k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č.779/15 orná půda o výměře 692 m² - část označená novým p. č. 779/162 o výměře 21 m²
p. č. 805/29 orná půda o výměře 598 m².
Schváleno: pro 14 - Brtník, Coufal, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Píšek,
Petřík, Straková, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době od 10.04.2017 do 26.04.2017. K záměru nebylo z řad
občanů vzneseno žádných připomínek.
Cena pozemků dle BPEJ činí:
p. č. 1298/209
= 7 231,- Kč
p. č. 779/162 = 265,- Kč
p. č. 805/29 = 9 266,- Kč
Směna pozemků bude provedena bez cenového vyrovnání s tím, že město uhradí náklady spojené s převodem
nemovitostí.
Usnesení 10/20/17R:
I. RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy – směna hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města
Rousínova do vlastnictví p. M. J. a p. J. T. a z vlastnictví p. M. J. a p. J. T. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaný na LV č. 10001
p. č. 1298/209 orná půda o výměře 996 m² - cena pozemku 7 231,- Kč
Pozemky p. M. J. a p. J. T.
k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsané na LV č. 337
p. č.779/15 orná půda o výměře 692 m², část označená novým p. č. 779/162 o výměře 21 m² - cena 265,- Kč
p. č. 805/29 orná půda o výměře 598 m² - cena 9 266,- Kč.
Směna pozemků bude provedena bez cenového vyrovnání s tím, že město uhradí náklady spojené s převodem
nemovitostí.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi Města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu podle bodu I.
tohoto usnesení, tuto smlouvu podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí.
Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 21/07/17Z:
I. ZM schvaluje směnnou smlouvu – směna hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města Rousínova do
vlastnictví p. M. J.. a p. J. T. a z vlastnictví p. M. J. a p. J. T. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaný na LV č. 10001
p. č. 1298/209 orná půda o výměře 996 m² - cena pozemku 7 231,- Kč
Pozemky p. M. J. a p. J. T.
k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsané na LV č. 337
p. č.779/15 orná půda o výměře 692 m², část označená novým p. č. 779/162 o výměře 21 m² - cena 265,- Kč
p. č. 805/29 orná půda o výměře 598 m² - cena 9 266,- Kč.
Směna pozemků se provádí bez cenového vyrovnání s tím, že město uhradí náklady spojené s převodem
nemovitostí.
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 12 – Coufal, Brtník, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Malý, Matoušek, Němec,
Píšek, Straková, Šedý, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/14/19R:
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 21/07/17Z ze dne 14.06.2017 ve znění:
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I. ZM schvaluje směnnou smlouvu – směna hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města Rousínova do
vlastnictví p. M. J. a p. J. T. a z vlastnictví p. M. J. a p. J. T. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaný na LV č. 10001
p. č. 1298/209 orná půda o výměře 996 m² - cena pozemku 7 231,- Kč
Pozemky p. M. J. a p. J. T.
k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsané na LV č. 337
p. č.779/15 orná půda o výměře 692 m², část označená novým p. č. 779/162 o výměře 21 m² - cena 265,- Kč
p. č. 805/29 orná půda o výměře 598 m² - cena 9 266,- Kč.
Směna pozemků se provádí bez cenového vyrovnání s tím, že město uhradí náklady spojené s převodem
nemovitostí.
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.
v plném rozsahu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/14/19R bylo schváleno
Usnesení 05/15/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny pozemků z vlastnictví města Rousínova do vlastnictví p. M. J. a p. J. T.
a z vlastnictví p. M. J. a p. J. T. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č. 1298/167 orná půda o výměře 5301 m²
Pozemky p. M. J. a p. J. T.
k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č.779/15 orná půda o výměře 692 m²
p. č. 805/29 orná půda o výměře 598 m²
p. č. 1273/146 orná půda o výměře 730 m²
p. č. 1301/42 ostatní plocha o výměře 104 m²
p. č. 1339/93 orná půda o výměře 1270 m²
p. č. 2278/72 orná půda o výměře 109 m²
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/15/19R bylo schváleno

Usnesení 05/05/19Z:
ZM ruší usnesení č. 21/07/17Z ze dne 14.06.2017 ve znění:

I. ZM schvaluje směnnou smlouvu – směna hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města Rousínova do
vlastnictví p. M. J. a p. J. T. a z vlastnictví p. M. J. a p. J. T. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaný na LV č. 10001
p. č. 1298/209 orná půda o výměře 996 m² - cena pozemku 7 231,- Kč
Pozemky p. M. J. a p. J. T.
k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsané na LV č. 337
p. č.779/15 orná půda o výměře 692 m², část označená novým p. č. 779/162 o výměře 21 m² - cena 265,- Kč
p. č. 805/29 orná půda o výměře 598 m² - cena 9 266,- Kč.
Směna pozemků se provádí bez cenového vyrovnání s tím, že město uhradí náklady spojené s převodem
nemovitostí.
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.

v plném rozsahu.

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/05/19Z bylo schváleno

Usnesení 05/06/19Z:
ZM vyhlašuje záměr směny pozemků z vlastnictví města Rousínova do vlastnictví p. M. J. a p.
J. T. a z vlastnictví p. M. J. a p. J. T. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č. 1298/167 orná půda o výměře 5301 m²
Pozemky p. M. J. a p. J. T.
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k. ú. Rousínov u Vyškova
p. č.779/15 orná půda o výměře 692 m²
p. č. 805/29 orná půda o výměře 598 m²
p. č. 1273/146 orná půda o výměře 730 m²
p. č. 1301/42 ostatní plocha o výměře 104 m²
p. č. 1339/93 orná půda o výměře 1270 m²
p. č. 2278/72 orná půda o výměře 109 m²

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/06/19Z bylo schváleno

c) Prodej částí pozemků p. č. 913/1, p. č. 940, p. č. 941 k. ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá ZM žádost p. M. Č. a p. M. Č. o odprodej hmotných nemovitých věcí částí pozemků p. č. 913/1, p. č. 940, p. č. 941 k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaných v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov a katastrální území Rousínov u Vyškova.
Jedná se o majetkoprávní vypořádání k částem pozemků, které byly zahrnuty do oplocení
kolem domu č. p. 1138 Rousínov. Oplocení realizovali předchozí vlastníci domu a současní
vlastníci nyní žádají o majetkoprávní vypořádání.
Části pozemků p. č. 913/1 ostatní plocha o výměře cca 14 m², p. č. 940 zbořeniště o výměře
cca 63 m² a p. č. 941 zbořeniště o výměře cca 35 m² - vše k. ú. Rousínov u Vyškova.
Usnesení 06/14/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje hmotných nemovitých věcí - částí pozemků p. č. 913/1, p. č. 940,
p. č. 941 k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov a katastrální území Rousínov u Vyškova.
Jedná se o části pozemků p. č. 913/1 ostatní plocha o výměře cca 14 m², p. č. 940 zbořeniště o výměře cca 63 m²
a p. č. 941 zbořeniště o výměře cca 35 m² - vše k. ú. Rousínov u Vyškova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/14/19R bylo schváleno

Usnesení 05/07/19Z:
ZM vyhlašuje záměr odprodeje hmotných nemovitých věcí - částí pozemků p. č. 913/1, p. č.
940, p. č. 941 k. ú. Rousínov u Vyškova, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov,
k. ú. Rousínov u Vyškova.
Jedná se o části pozemků p. č. 913/1 ostatní plocha o výměře cca 14 m², p. č. 940 zbořeniště
o výměře cca 63 m² a p. č. 941 zbořeniště o výměře cca 35 m² - vše k. ú. Rousínov u Vyškova.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/07/19Z bylo schváleno

d) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany – P.
Odbor HS předkládá ZM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/139 orná půda o výměře 64 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný
v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 377 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany.
Vlastníci:
P. J. – k id. 1/6 vzhledem k celku,
P. M. – k id. 5/12 vzhledem k celku,
P. Z. – k id. 5/12 vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 12.800 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
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Usnesení 06/15/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/139 orná půda o výměře 64 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru nemovitostí
katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 377 pro obec Rousínov a k.
ú. Královopolské Vážany. Vlastníci:
P. J. – k id. 1/6 vzhledem k celku,
P. M. – k id. 5/12 vzhledem k celku,
P. Z. – k id. 5/12 vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 12.800 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 06/15/19R bylo schváleno

Usnesení 05/08/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/139 orná půda o výměře 64 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný
v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 377 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany.
Vlastníci:
P. J. – k id. 1/6 vzhledem k celku,
P. M. – k id. 5/12 vzhledem k celku,
P. Z. – k id. 5/12 vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 12.800 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 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/08/19Z bylo schváleno

e) Směna pozemků – k. ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá ZM návrh na směnu hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města
Rousínova do vlastnictví p. F. K. a z vlastnictví p. F. K. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
p. č. 1298/213 orná půda o výměře 1816 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec
Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Pozemek p. F. K.
p. č. 1339/88 orná půda o výměře 1478 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 421 pro obec
Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Usnesení 06/17/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města Rousínova do
vlastnictví p. F. K. a z vlastnictví p. F. K. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
p. č. 1298/213 orná půda o výměře 1816 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Pozemek p. F. K.
p. č. 1339/88 orná půda o výměře 1478 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 421 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/17/19R bylo schváleno
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Usnesení 05/09/19Z:
ZM vyhlašuje záměr směny hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města Rousínova do
vlastnictví p. F. K. a z vlastnictví p. F. K. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
p. č. 1298/213 orná půda o výměře 1816 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec
Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Pozemek p. F. K.
p. č. 1339/88 orná půda o výměře 1478 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 421 pro obec
Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/09/19Z bylo schváleno

f) Směna pozemků – k. ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá ZM návrh na směnu hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města
Rousínova do vlastnictví p. M. K. a z vlastnictví p. M. K. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemky Města Rousínova
p. č. 1298/59 orná půda o výměře 1759 m²
p. č. 1298/60 orná půda o výměře 1906 m², zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec
Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Pozemky p. M. K.
p. č. 1899 orná půda o výměře 1265 m²
p. č. 2332/102 orná půda o výměře 2000 m², zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 1517 pro obec
Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Usnesení 06/18/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města Rousínova do
vlastnictví p. M. K. a z vlastnictví p. M. K. Rousínov do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemky Města Rousínova
p. č. 1298/59 orná půda o výměře 1759 m²
p. č. 1298/60 orná půda o výměře 1906 m², zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Pozemky p. M. K.
p. č. 1899 orná půda o výměře 1265 m²
p. č. 2332/102 orná půda o výměře 2000 m², zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 1517 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/18/19R bylo schváleno

Usnesení 05/10/19Z:
ZM vyhlašuje záměr směny hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města Rousínova do
vlastnictví p. M. K. a z vlastnictví p. M. K. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemky Města Rousínova
p. č. 1298/59 orná půda o výměře 1759 m²
p. č. 1298/60 orná půda o výměře 1906 m², zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec
Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Pozemky p. M. K.
p. č. 1899 orná půda o výměře 1265 m²
p. č. 2332/102 orná půda o výměře 2000 m², zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 1517 pro obec
Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
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Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/10/19Z bylo schváleno

g) Směna pozemků – k. ú. Rousínov u Vyškova, k. ú. Kroužek
Odbor HS předkládá ZM návrh na směnu hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města
Rousínova do vlastnictví Z. P. a D. S. a z vlastnictví Z. P. a D. S. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
p. č. 1298/209 orná půda o výměře 996 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec
Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Pozemek Z. P. a D. S.
p. č. 1071 orná půda o výměře 925 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 69 pro obec Rousínov, k. ú.
Kroužek.
Usnesení 06/19/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města Rousínova do
vlastnictví Z. P. a D. S. a z vlastnictví Z. P. D. S. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
p. č. 1298/209 orná půda o výměře 996 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Pozemek Z. P. a D. S.
p. č. 1071 orná půda o výměře 925 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 69 pro obec Rousínov, k. ú. Kroužek.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/19/19R bylo schváleno

Usnesení 05/11/19Z:
ZM vyhlašuje záměr směny hmotné nemovité věci - pozemků z vlastnictví města Rousínova do
vlastnictví Z. P. a D. S. a z vlastnictví Z. P. a p. D. S. do vlastnictví Města Rousínova.
Pozemek Města Rousínova
p. č. 1298/209 orná půda o výměře 996 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec
Rousínov, k. ú. Rousínov u Vyškova.
Pozemek Z. P. a D. S.
p. č. 1071 orná půda o výměře 925 m², zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 69 pro obec Rousínov, k. ú.
Kroužek.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/11/19Z bylo schváleno

h) Odkoupení id. 1/8 podílu 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 ZM návrh kupní smlouvy na odkoupení id. 1/8 podílu na hmotných
nemovitých věcech – pozemcích do vlastnictví města, a to:
pozemku p. č. 110/25 orná půda o výměře 193 m²
pozemku p. č. 111/37 vodní plocha o výměře 210 m2
pozemku p. č. 580/298 orná půda o výměře 3410 m2
v k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník Farmaření s.r.o., IČ 06541658, se sídlem Kolaříkova
1501/10, Řečkovice, 621 00 Brno.
Kupní cena za podíl na pozemcích p. č. 110/25 a p. č. 111/37 je 20 Kč/m2, tj. celkem 1.007,50
Kč. Kupní cena za podíl na pozemku p. č. 580/298 je 50 Kč/m2, tj. celkem 21.312,50 Kč.
Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí.
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Usnesení 06/20/19R:
I. RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení id. 1/8 podílu na hmotných nemovitých věcech –
pozemcích do vlastnictví města, a to:
pozemku p. č. 110/25 orná půda o výměře 193 m²
pozemku p. č. 111/37 vodní plocha o výměře 210 m2
pozemku p. č. 580/298 orná půda o výměře 3410 m2
v k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník Farmaření s.r.o., IČ 06541658, se sídlem Kolaříkova 1501/10, Řečkovice, 621
00 Brno.
Kupní cena za podíl na pozemcích p. č. 110/25 a p. č. 111/37 je 20 Kč/m2, tj. celkem 1.007,50 Kč. Kupní cena za
podíl na pozemku p. č. 580/298 je 50 Kč/m2, tj. celkem 21.312,50 Kč.
Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru 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 06/20/19R bylo schváleno

Usnesení 05/12/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení id. 1/8 podílu na hmotných nemovitých věcech
– pozemcích do vlastnictví města, a to:
pozemku p. č. 110/25 orná půda o výměře 193 m²
pozemku p. č. 111/37 vodní plocha o výměře 210 m2
pozemku p. č. 580/298 orná půda o výměře 3410 m2
v k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník Farmaření s.r.o., IČ 06541658, se sídlem Kolaříkova
1501/10, Řečkovice, 621 00 Brno.
Kupní cena za podíl na pozemcích p. č. 110/25 a p. č. 111/37 je 20 Kč/m2, tj. celkem
1.007,50 Kč. Kupní cena za podíl na pozemku p. č. 580/298 je 50 Kč/m2, tj. celkem 21.312,50
Kč.
Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí.
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 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/12/19Z bylo schváleno

i) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany – O.
Odbor HS předkládá ZM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků
do majetku města, a to:
 pozemek p. č. 596/1
orná půda o výměře 38 m²
 pozemek p. č. 596/92 orná půda o výměře 87 m²
 pozemek p. č. 596/108 orná půda o výměře 138 m²
 pozemek p. č. 596/150 orná půda o výměře 136 m²
 pozemek p. č. 596/159 orná půda o výměře 667 m²
k. ú. Královopolské Vážany, zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 420 pro obec Rousínov a k. ú.
Královopolské Vážany.
Vlastník: J. O.
Dohodnutá kupní cena:
200 Kč/m² – p. č. 596/92, p. č. 596/108, p. č. 596/150,
100 Kč/m² – p. č. 596/1, p. č. 596/159,
cena celkem 142.700 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
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Usnesení 07/16/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku města, a
to:

pozemek p. č. 596/1 orná půda o výměře 38 m²

pozemek p. č. 596/92 orná půda o výměře 87 m²

pozemek p. č. 596/108 orná půda o výměře 138 m²

pozemek p. č. 596/150 orná půda o výměře 136 m²

pozemek p. č. 596/159 orná půda o výměře 667 m²
k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov mj. na LV č. 420 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany.
Vlastník: J. O.
Dohodnutá kupní cena:
200 Kč/m² – p. č. 596/92, p. č. 596/108, p. č. 596/150,
100 Kč/m² – p. č. 596/1, p. č. 596/159,
cena celkem 142.700 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 07/16/19R bylo schváleno

18:03 odešel p. Švejnoha
Usnesení 05/13/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
 pozemek p. č. 596/1
orná půda o výměře 38 m²
 pozemek p. č. 596/92 orná půda o výměře 87 m²
 pozemek p. č. 596/108 orná půda o výměře 138 m²
 pozemek p. č. 596/150 orná půda o výměře 136 m²
 pozemek p. č. 596/159 orná půda o výměře 667 m²
k. ú. Královopolské Vážany, zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 420 pro obec Rousínov a k. ú.
Královopolské Vážany.
Vlastník: J. O.
Dohodnutá kupní cena:
200 Kč/m² – p. č. 596/92, p. č. 596/108, p. č. 596/150,
100 Kč/m² – p. č. 596/1, p. č. 596/159,
cena celkem 142.700 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 13 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/13/19Z bylo schváleno

j) Kupní smlouva – převod stavby nové splaškové kanalizace
Odbor HS předkládá ZM návrh smlouvy kupní – převod nové splaškové kanalizace ve Vítovicích,
vybudované na pozemcích p. č. 320/1, p. č. 320/2, p. č. 498/17 k. ú. Vítovice, zapsaných
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Vítovice.
Vlastník stavby a prodávající V. K. a M. K. Standardní postup při odkupu vodovodních a
kanalizačních řadů je odkup za cenu 100 Kč za stavbu.
Usnesení 16/19/16R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní – převod stavby
prodloužení vodovodního řadu a nové splaškové kanalizace ve Vítovicích na pozemcích p. č. 320/1, p. č. 320/2, p.
č. 498/17 k. ú. Vítovice.
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Vlastník stavby a budoucí prodávající V. K. a M. K. Kupní cena 200 Kč, budoucí kupující Město Rousínov.
Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 15/07/16Z: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní – převod stavby prodloužení vodovodního
řadu a nové splaškové kanalizace ve Vítovicích na pozemcích p. č. 320/1, p. č. 320/2, p. č. 498/17 k. ú. Vítovice.
Vlastník stavby a budoucí prodávající V. K. a M. K. Kupní cena 200 Kč, budoucí kupující Město Rousínov.
Schváleno: pro 13 - Coufal, Havíř, Chromý, Kuklínek, Kyjovský, Lukášek, Matoušek, Němec, Petřík,
Píšek, Straková, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0

Dne 09.04.2019 předložil vlastník stavby kolaudační souhlas s užíváním stavby. Oproti smlouvě
o smlouvě budoucí kupní převádí městu pouze stavební objekt SO 02 – Prodloužení splaškové
kanalizace.
Smlouva o smlouvě budoucí kupní byla projednána a schválena radou města dne 07.09.2016,
usnesení č. 15/07/16Z.
Usnesení 07/18/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – převod stavby splaškové kanalizace ve Vítovicích na pozemcích p.
č. 320/1, p. č. 320/2, p. č. 498/17 k. ú. Vítovice, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Vítovice.
Vlastník stavby a prodávající V. K. a M. K.
Kupní cena 100 Kč, kupující Město Rousínov.
II. RM doporučuje ZM uložit starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu podle
bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/18/19R bylo schváleno

18:06 přišel p. Švejnoha
Usnesení 05/14/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – převod stavby splaškové kanalizace ve Vítovicích na
pozemcích p. č. 320/1, p. č. 320/2, p. č. 498/17 k. ú. Vítovice, zapsaných v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na
LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Vítovice.
Vlastník stavby a prodávající V. K. a M. K.
Kupní cena 100 Kč, kupující Město Rousínov.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou kupní smlouvu
podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/14/19Z bylo schváleno

k) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany – p. P.
Odbor HS předkládá ZM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků
do majetku města, a to:
 pozemek p. č. 596/109 orná půda o výměře 34 m²
 pozemek p. č. 596/149 orná půda o výměře 32 m²
 pozemek p. č. 596/160 orná půda o výměře 153 m²
k. ú. Královopolské Vážany, zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 110 pro obec Rousínov a k. ú.
Královopolské Vážany.
Vlastník: p. P. M.
Dohodnutá kupní cena: 200 Kč/m² – cena celkem 43.800 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 07/19/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku města, a
to:

pozemek p. č. 596/109 orná půda o výměře 34 m²

pozemek p. č. 596/149 orná půda o výměře 32 m²
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pozemek p. č. 596/160 orná půda o výměře 153 m²
k. ú. Královopolské Vážany, zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov mj. na LV č. 110 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany.
Vlastník: p. P. M.
Dohodnutá kupní cena: 200 Kč/m² – cena celkem 43.800 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 07/19/19R bylo schváleno

Usnesení 05/15/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
 pozemek p. č. 596/109 orná půda o výměře 34 m²
 pozemek p. č. 596/149 orná půda o výměře 32 m²
 pozemek p. č. 596/160 orná půda o výměře 153 m²
k. ú. Královopolské Vážany, zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 110 pro obec Rousínov a k. ú.
Královopolské Vážany.
Vlastník: p. P. M.
Dohodnutá kupní cena: 200 Kč/m² – cena celkem 43.800 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 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/15/19Z bylo schváleno

l) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany – p. D.
Odbor HS předkládá ZM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotných nemovitých věcí –
pozemků do vlastnictví města Rousínova, a to:
cena Kč/m2
 p. č. 16/25, vodní plocha o výměře
54 m²
20
2
 p. č. 80/24, ostatní plocha o výměře 59 m
100
 p. č. 110/20, orná půda o výměře
56 m2
20
 p. č. 111/32, vodní plocha o výměře 41 m2
20
2
 p. č. 402/55, orná půda o výměře 2104 m
25
 p. č. 402/75, orná půda o výměře 1181 m2
70
 p. č. 402/176, orná půda o výměře 2072 m2
25
2
 p. č. 402/272, orná půda o výměře 2823 m
25
 p. č. 578/116, orná půda o výměře 2039 m2
25
 p. č. 578/118, orná půda o výměře 1912 m2
25
2
 p. č. 579/88, ostatní plocha o výměře 30 m
100
 p. č. 579/89, ostatní plocha o výměře 35 m2
100
 p. č. 580/175, orná půda o výměře 514 m2
70
2
 p. č. 580/198, orná půda o výměře 265 m
25
 p. č. 580/202, orná půda o výměře 283 m2
25
 p. č. 580/212, orná půda o výměře
15 m2
25
2
 p. č. 580/215, orná půda o výměře
82 m
25
 p. č. 580/223, orná půda o výměře 126 m2
25
 p. č. 580/258, orná půda o výměře 1794 m2
70
2
 p. č. 580/268, orná půda o výměře 971 m
25
 p. č. 580/272, orná půda o výměře 960 m2
25
 p. č. 587/116, orná půda o výměře
94 m2
70
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 p. č. 587/140, orná půda o výměře 392 m2
70
vše v k. ú. Královopolské Vážany, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 614 pro obec Rousínov a k. ú.
Královopolské Vážany – vlastník p. V. D. Kupní cena celkem 634.970 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 07/20/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu na odkoupení hmotných nemovitých věcí – pozemků do vlastnictví
města Rousínova, a to:
cena Kč/m2

p. č. 16/25, vodní plocha o výměře54 m²
20

p. č. 80/24, ostatní plocha o výměře59 m²
100

p. č. 110/20, orná půda o výměře 56 m²
20

p. č. 111/32, vodní plocha o výměře 41 m²
20

p. č. 402/55, orná půda o výměře 2104 m2
25

p. č. 402/75, orná půda o výměře 1181 m2
70

p. č. 402/176, orná půda o výměře 2072 m2
25

p. č. 402/272, orná půda o výměře 2823 m2
25

p. č. 578/116, orná půda o výměře 2039 m2
25

p. č. 578/118, orná půda o výměře 1912 m2
25

p. č. 579/88, ostatní plocha o výměře 30 m2
100

p. č. 579/89, ostatní plocha o výměře 35 m2
100

p. č. 580/175, orná půda o výměře 514 m2
70

p. č. 580/198, orná půda o výměře 265 m²
25

p. č. 580/202, orná půda o výměře 283 m²
25

p. č. 580/212, orná půda o výměře 15 m²
25

p. č. 580/215, orná půda o výměře 82 m²
25

p. č. 580/223, orná půda o výměře 126 m²
25

p. č. 580/258, orná půda o výměře 1794 m²
70

p. č. 580/268, orná půda o výměře 971 m²
25

p. č. 580/272, orná půda o výměře 960 m²
25

p. č. 587/116, orná půda o výměře 94 m²
70

p. č. 587/140, orná půda o výměře 392 m²
70
vše v k. ú. Královopolské Vážany, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 614 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany – vlastník p. V. D. Kupní
cena celkem 634.970 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 07/20/19R bylo schváleno

Usnesení 05/16/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení hmotných nemovitých věcí – pozemků do
vlastnictví města Rousínova, a to:
cena Kč/m2
 p. č. 16/25, vodní plocha o výměře
54 m²
20
 p. č. 80/24, ostatní plocha o výměře 59 m²
100
 p. č. 110/20, orná půda o výměře
56 m²
20
 p. č. 111/32, vodní plocha o výměře 41 m²
20
 p. č. 402/55, orná půda o výměře 2104 m2
25
2
 p. č. 402/75, orná půda o výměře 1181 m
70
 p. č. 402/176, orná půda o výměře 2072 m2
25
 p. č. 402/272, orná půda o výměře 2823 m2
25
2
 p. č. 578/116, orná půda o výměře 2039 m
25
 p. č. 578/118, orná půda o výměře 1912 m2
25
 p. č. 579/88, ostatní plocha o výměře 30 m2
100
 p. č. 579/89, ostatní plocha o výměře 35 m2
100
 p. č. 580/175, orná půda o výměře 514 m2
70
 p. č. 580/198, orná půda o výměře 265 m²
25
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 p. č. 580/202, orná půda o výměře 283 m²
25
 p. č. 580/212, orná půda o výměře
15 m²
25
 p. č. 580/215, orná půda o výměře
82 m²
25
 p. č. 580/223, orná půda o výměře 126 m²
25
 p. č. 580/258, orná půda o výměře 1794 m²
70
 p. č. 580/268, orná půda o výměře 971 m²
25
 p. č. 580/272, orná půda o výměře 960 m²
25
 p. č. 587/116, orná půda o výměře
94 m²
70
 p. č. 587/140, orná půda o výměře 392 m²
70
vše v k. ú. Královopolské Vážany, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV č. 614 pro obec Rousínov a k. ú.
Královopolské Vážany – vlastník p. V. D. Kupní cena celkem 634.970 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 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/16/19Z bylo schváleno

m) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany – K.
Odbor HS předkládá ZM návrh kupní smlouvy na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku
do majetku města, a to:
pozemek p. č. 223/4 orná půda o výměře 163 m²
k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 415 pro obec Rousínov a k. ú.
Královopolské Vážany.
Vlastník: SJM K. R. a K. Z.
Dohodnutá kupní cena: 200 Kč/m² – cena celkem 32 600 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 07/21/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 223/4
orná půda o výměře 163 m²
k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Vyškov mj. na LV č. 415 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany.
Vlastník: SJM K. R. a K. Z.
Dohodnutá kupní cena: 200 Kč/m² – cena celkem 32 600 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 07/21/19R bylo schváleno

Usnesení 05/17/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 223/4 orná půda o výměře 163 m²
k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 415 pro obec Rousínov a k. ú.
Královopolské Vážany.
Vlastník: SJM K. R. a K. Z.
Dohodnutá kupní cena: 200 Kč/m² – cena celkem 32.600 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 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/17/19Z bylo schváleno

n) Směna pozemků – k. ú. Čechyně
Odbor HS předkládá ZM žádost o směnu pozemků v k. ú. Čechyně. Žadatelé: H. J. a M.
Pozemky navrhované ke směně v k. ú. Čechyně:
Pozemky ve vlastnictví J. a M. H.:
 St. p. č. 4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
 p. č. 14/1 zahrada o výměře
 p. č. 14/2 zahrada o výměře

144 m² – část o výměře cca 6 m²
1442 m² – část o výměře cca 6 m²
25 m² – část o výměře cca 14 m²

Pozemky ve vlastnictví města:
 p. č. 1893/1 ostatní plocha o výměře 4478 m² – část o výměře cca 14 m²
 p. č. 2310 ostatní plocha o výměře 258 m² – část o výměře cca 12 m²
Usnesení 07/22/19R:
RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny hmotných nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Čechyně:
Pozemky ve vlastnictví J. a M. H.:

St. p. č. 4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
144 m² – část o výměře cca 6 m²

p. č. 14/1 zahrada o výměře
1442 m² – část o výměře cca 6 m²

p. č. 14/2 zahrada o výměře 25 m² – část o výměře cca 14 m²
Pozemky ve vlastnictví města:

p. č. 1893/1 ostatní plocha o výměře
4478 m² – část o výměře cca 14 m²

p. č. 2310 ostatní plocha o výměře
258 m² – část o výměře cca 12 m²
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/22/19R bylo schváleno

Usnesení 05/18/19Z:
ZM vyhlašuje záměr směny hmotných nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Čechyně:
Pozemky ve vlastnictví J. a M. H.:
 St. p. č. 4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
144 m² – část o výměře cca 6 m²
 p. č. 14/1 zahrada o výměře
1442 m² – část o výměře cca 6 m²
 p. č. 14/2 zahrada o výměře
25 m² – část o výměře cca 14 m²
Pozemky ve vlastnictví města:
 p. č. 1893/1 ostatní plocha o výměře
4478 m² – část o výměře cca 14 m²
 p. č. 2310 ostatní plocha o výměře
258 m² – část o výměře cca 12 m²

Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/18/19Z bylo schváleno

o) Prodej pozemků – k. ú. Rousínov u Vyškova
Odbor HS předkládá ZM návrh na vyhlášení záměru na prodej hmotných nemovitých věcí pozemků:
 p. č. 1476/22 orná půda o výměře
13 m²
 p. č. 1476/98 orná půda o výměře
879 m²
 část p. č. 1476/125 orná půda o výměře 1618 m²
 p. č. 1476/182 ostatní plocha o výměře
6 m²
zapsaných 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.
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Jedná o pozemky, jejichž odkoupení z majetku města požaduje EDP s.r.o. s tím, že městu
nabízí k prodeji pozemky ze svého vlastnictví. Výměry takto realizované koupě a prodeje budou
takřka shodné.
Usnesení 21/20/18R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru na prodej hmotných nemovitých věcí - pozemků:

p. č. 1476/22 orná půda o výměře
13 m²

p. č. 1476/98 orná půda o výměře
879 m²

část p. č. 1476/125 orná půda o výměře
1 618 m²

p. č. 1476/182 ostatní plocha o výměře
6 m²
zapsaných 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 4, proti 0, zdržel se 0

Švejnoha
Lukášek

při diskuzi s panem Slezáčkem, proč to chce kupovat.
my už další stavbu EDP nedovolíme, záplavové území.

Usnesení 02/06/18Z:
ZM Vyhlašuje záměr prodeje hmotných nemovitých věcí - pozemků:

p. č. 1476/22 orná půda o výměře
13 m²

p. č. 1476/98 orná půda o výměře
879 m²

část p. č. 1476/125 orná půda o výměře
1618 m²

p. č. 1476/182 ostatní plocha o výměře
6 m²
zapsaných 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.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník F., Brtník J., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Švejnoha, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 02/04/18Z bylo schváleno

Záměr prodeje uvedených hmotných nemovitých věcí byl zveřejněn na úředních deskách
města v době od 18.12.2018 do 03.01.2019, nebyly vzneseny námitky.
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku byla z pozemku p. č. 1476/125 oddělena část
označena novým p. č. 1476/291 o výměře 1535 m².
Protože se v mezidobí vyskytla nutnost oddělit z pozemku p. č. 1476/98 rovněž část, nutnou
pro vybudování plánované společné stezky pro chodce a cyklisty, byla geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku oddělena část označena novým p. č. 1476/292 o výměře 867 m²
Usnesení 07/23/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – prodej hmotné nemovité věci – pozemků z vlastnictví města do
vlastnictví EDP s.r.o. Komořany 146, 683 01 Rousínov, a to:

pozemek p. č. 1476/22 orná půda o výměře
13 m²

pozemek p. č. 1476/182 jiná plocha o výměře
6 m²

pozemek p. č. 1476/291 orná půda o výměře
1 535 m²

pozemek p. č. 1476/292 orná půda o výměře
867 m²
k. ú. Rousínov u Vyškova, 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.
Dohodnutá kupní cena: 605.250 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí 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 07/23/19R bylo schváleno

Občanka p. Jančušová o jaké pozemky má EDP zájem?
Lukášek
pod jejich budovou, směrem k té cyklostezce
Usnesení 05/19/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – prodej hmotné nemovité věci – pozemků z vlastnictví města
do vlastnictví EDP s.r.o. Komořany 146, 683 01 Rousínov, a to:
 pozemek p. č. 1476/22 orná půda o výměře
13 m²
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 pozemek p. č. 1476/182 jiná plocha o výměře
6 m²
 pozemek p. č. 1476/291 orná půda o výměře
1 535 m²
 pozemek p. č. 1476/292 orná půda o výměře
867 m²
k. ú. Rousínov u Vyškova, 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.
Dohodnutá kupní cena: 605.250 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí 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 13 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Švejnoha
Usnesení 05/19/19Z bylo schváleno

V souladu s dohodou města a EDP s.r.o., prodává EDP s.r.o. městu následující pozemky:
 pozemku p. č. 1673/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
30 m2
 pozemku p. č. 1673/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
73 m2
 pozemku p. č. 1673/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
148 m2
 pozemku p. č. 1673/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
359 m2
vše zapsané u Katastrálního úřadu Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov pro obec
Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova na LV č. 3177.
Cena za předmět převodu ve výši 152.500 Kč.
Prodávající dále prodává nemovité věci - pozemky, které vlastní jako podílový spoluvlastník o
velikosti k id. 1/18 vzhledem k celku:
 pozemku p. č. 775/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
33 m2
 pozemku p. č. 779/21 – orná půda o výměře
663 m2
 pozemku p. č. 1142/3 – zahrada o výměře
378 m2
 pozemku p. č. 1273/135 – orná půda o výměře
2 908 m2
 pozemku p. č. 1273/117 – orná půda o výměře
2.468 m2
 pozemku p. č. 1277/11 – orná půda o výměře
67 m2
 pozemku p. č. 1277/19 – orná půda o výměře
1.210 m2
 pozemku p. č. 1277/28 – orná půda o výměře
50 m2
 pozemku p. č. 1277/37 – orná půda o výměře
1.583 m2
 pozemku p. č. 1284/26 – orná půda o výměře
1.327 m2
 pozemku p. č. 1291/11 – vodní plocha o výměře
38 m2
 pozemku p. č. 1291/14 – vodní plocha o výměře
35 m2
 pozemku p. č. 1292/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
44 m2
 pozemku p. č. 1292/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
46 m2
 pozemku p. č. 1292/46 – orná půda o výměře
8.905 m2
 pozemku p. č. 1292/72 – orná půda o výměře
1.043 m2
 pozemku p. č. 1292/85 – orná půda o výměře
960 m2
 pozemku p. č. 1293/55 – orná půda o výměře
1.690 m2
 pozemku p. č. 1294/127 – orná půda o výměře
5 m2
 pozemku p. č. 1294/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
46 m2
 pozemku p. č. 1297/6 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
26 m2
 pozemku p. č. 1298/166 – orná půda o výměře
1.410 m2
 pozemku p. č. 1298/194 – orná půda o výměře
2.996 m2
 pozemku p. č. 1320/73 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
56 m2
 pozemku p. č. 1669/1 – orná půda o výměře
664 m2
 pozemku p. č. 1339/15 – ostatní plocha, silnice o výměře
136 m2
 pozemku p. č. 1339/27 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
132 m2
 pozemku p. č. 1339/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
171 m2
 pozemku p. č. 1339/120 – orná půda o výměře
1.475 m2
 pozemku p. č. 1339/122 – orná půda o výměře
1.872 m2
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 pozemku p. č. 1339/123 – orná půda o výměře
25 m2,
vše zapsané u Katastrálního úřadu Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Vyškov pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova na LV č. 94.
Cena za předmět převodu ve výši 450.850 Kč.
Dohodnutá kupní cena ve výši 603.350 Kč.
Správní poplatek za návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí
kupující.

Strany jsou si vědomy toho, že předmět převodu – vlastnictví EDP s.r.o. k id. 1/18 vzhledem
k celku – je zatížen zákonným předkupním právem spoluvlastníků nemovitých věcí ve smyslu
§ 1124 OZ, a proto si ujednaly následující:
a)

tato smlouva je ve smyslu § 2145 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném
znění (dále jen „OZ“) uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva.
Smlouva přestane být, ve smyslu § 2148 OZ, podmíněná po uplynutí lhůty 3 měsíců
ode dne doručení nabídky, pokud v této lhůtě neuplatní předkupník předkupní právo
a/nebo nezaplatí kupní cenu.
b) prodávající se zavazuje předkupníkům ve smyslu příslušných zákonných ustanovení
OZ odeslat nabídku do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dále se
prodávající zavazuje kupující neprodleně písemně informovat o uplatnění předkupního
práva předkupníkem/y a dále informovat o tom, že překupník/ci zaplatil/i ve stanovené
lhůtě kupní cenu, a tudíž tato smlouva pozbývá účinnosti.
c) prodávající se zavazuje s předkupníkem/y nesjednat delší lhůtu k zaplacení kupní ceny
než je stanovena OZ, tedy ne delší než 3 měsíce ode dne následujícího po doručení
nabídky. O tom, že v zákonné 3 měsíční lhůtě předkupník/ci neuplatnil/i předkupní
právo a/nebo nezaplatil/i kupní cenu, bude prodávající neprodleně písemně
informovat kupujícího.
Strany si výslovně sjednaly, že návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru
nemovitostí, bude podán až poté co se účinnost smlouvy stane ve smyslu předchozího odst.
nepodmíněnou.
Usnesení 07/24/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – koupě hmotné nemovité věci – pozemků do vlastnictví města z
vlastnictví EDP s.r.o. Komořany 146, 683 01 Rousínov, a to:
 pozemku p. č. 1673/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
30 m2
 pozemku p. č. 1673/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
73 m2
 pozemku p. č. 1673/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
148 m2
 pozemku p. č. 1673/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
359 m2,
vše zapsané u Katastrálního úřadu Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov pro obec Rousínov a k. ú.
Rousínov u Vyškova na LV č. 3177.
Cena za předmět převodu ve výši 152.500,- Kč (vlastnictví EDP s.r.o.).
Prodávající dále prodává nemovité věci - pozemky, které vlastní jako podílový spoluvlastník o velikosti k id. 1/18
vzhledem k celku:
 pozemku p. č. 775/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
33 m2
 pozemku p. č. 779/21 – orná půda o výměře
663 m2
 pozemku p. č. 1142/3 – zahrada o výměře
378 m2
 pozemku p. č. 1273/135 – orná půda o výměře
2 908 m2
 pozemku p. č. 1273/117 – orná půda o výměře
2.468 m2
 pozemku p. č. 1277/11 – orná půda o výměře
67 m2
 pozemku p. č. 1277/19 – orná půda o výměře
1.210 m2
 pozemku p. č. 1277/28 – orná půda o výměře
50 m2
 pozemku p. č. 1277/37 – orná půda o výměře
1.583 m2
 pozemku p. č. 1284/26 – orná půda o výměře
1.327 m2
 pozemku p. č. 1291/11 – vodní plocha o výměře
38 m2
 pozemku p. č. 1291/14 – vodní plocha o výměře
35 m2
 pozemku p. č. 1292/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
44 m2
 pozemku p. č. 1292/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
46 m2
 pozemku p. č. 1292/46 – orná půda o výměře
8.905 m2
 pozemku p. č. 1292/72 – orná půda o výměře
1.043 m2
 pozemku p. č. 1292/85 – orná půda o výměře
960 m2
 pozemku p. č. 1293/55 – orná půda o výměře
1.690 m2
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pozemku p. č. 1294/127 – orná půda o výměře
5 m2
pozemku p. č. 1294/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
46 m2
pozemku p. č. 1297/6 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
26 m2
pozemku p. č. 1298/166 – orná půda o výměře
1.410 m2
pozemku p. č. 1298/194 – orná půda o výměře
2.996 m2
pozemku p. č. 1320/73 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
56 m2
pozemku p. č. 1669/1 – orná půda o výměře
664 m2
pozemku p. č. 1339/15 – ostatní plocha, silnice o výměře
136 m2
pozemku p. č. 1339/27 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
132 m2
pozemku p. č. 1339/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
171 m2
pozemku p. č. 1339/120 – orná půda o výměře
1.475 m2
pozemku p. č. 1339/122 – orná půda o výměře
1.872 m2
pozemku p. č. 1339/123 – orná půda o výměře
25 m2,
vše zapsané u Katastrálního úřadu Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov pro obec
Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova na LV č. 94.
Cena za předmět převodu výši 450.850 Kč (vlastnictví EDP s.r.o. v podílu k id. 1/18 vzhledem k celku).
Dohodnutá kupní cena ve výši 603.350 Kč.
Správní poplatek za návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
Strany jsou si vědomy toho, že předmět převodu – vlastnictví EDP s.r.o. k id. 1/18 vzhledem k celku – je zatížen
zákonným předkupním právem spoluvlastníků nemovitých věcí ve smyslu § 1124 OZ, a proto si ujednaly následující:
a) tato smlouva je ve smyslu § 2145 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“)
uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva. Smlouva přestane být, ve smyslu §
2148 OZ, podmíněná po uplynutí lhůty 3 měsíců ode dne doručení nabídky, pokud v této lhůtě neuplatní
předkupník předkupní právo a/nebo nezaplatí kupní cenu.
b) prodávající se zavazuje předkupníkům ve smyslu příslušných zákonných ustanovení OZ odeslat nabídku
do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dále se prodávající zavazuje kupující neprodleně
písemně informovat o uplatnění předkupního práva předkupníkem/y a dále informovat o tom, že
překupník/ci zaplatil/i ve stanovené lhůtě kupní cenu, a tudíž tato smlouva pozbývá účinnosti.
c) prodávající se zavazuje s předkupníkem/y nesjednat delší lhůtu k zaplacení kupní ceny než je stanovena
OZ, tedy ne delší než 3 měsíce ode dne následujícího po doručení nabídky. O tom, že v zákonné 3 měsíční
lhůtě předkupník/ci neuplatnil/i předkupní právo a/nebo nezaplatil/i kupní cenu, bude prodávající
neprodleně písemně informovat kupujícího.
II. Strany si výslovně sjednaly, že návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí,
bude podán až poté, co se účinnost smlouvy stane ve smyslu předchozího ujednání nepodmíněnou.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/24/19R bylo schváleno














Usnesení 05/20/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – koupě hmotné nemovité věci – pozemků do vlastnictví města
z vlastnictví EDP s.r.o. Komořany 146, 683 01 Rousínov, a to:
 pozemku p. č. 1673/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
30 m2
 pozemku p. č. 1673/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
73 m2
 pozemku p. č. 1673/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
148 m2
 pozemku p. č. 1673/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
359 m2,
vše zapsané u Katastrálního úřadu Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov pro obec
Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova na LV č. 3177.
Cena za předmět převodu ve výši 152.500,- Kč (vlastnictví EDP s.r.o.).
Prodávající dále prodává nemovité věci - pozemky, které vlastní jako podílový spoluvlastník o
velikosti k id. 1/18 vzhledem k celku:
 pozemku p. č. 775/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
33 m2
 pozemku p. č. 779/21 – orná půda o výměře
663 m2
 pozemku p. č. 1142/3 – zahrada o výměře
378 m2
 pozemku p. č. 1273/135 – orná půda o výměře
2 908 m2
 pozemku p. č. 1273/117 – orná půda o výměře
2.468 m2
 pozemku p. č. 1277/11 – orná půda o výměře
67 m2
 pozemku p. č. 1277/19 – orná půda o výměře
1.210 m2
 pozemku p. č. 1277/28 – orná půda o výměře
50 m2
 pozemku p. č. 1277/37 – orná půda o výměře
1.583 m2
 pozemku p. č. 1284/26 – orná půda o výměře
1.327 m2
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 pozemku p. č. 1291/11 – vodní plocha o výměře
38 m2
 pozemku p. č. 1291/14 – vodní plocha o výměře
35 m2
 pozemku p. č. 1292/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
44 m2
 pozemku p. č. 1292/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
46 m2
 pozemku p. č. 1292/46 – orná půda o výměře
8.905 m2
 pozemku p. č. 1292/72 – orná půda o výměře
1.043 m2
 pozemku p. č. 1292/85 – orná půda o výměře
960 m2
 pozemku p. č. 1293/55 – orná půda o výměře
1.690 m2
 pozemku p. č. 1294/127 – orná půda o výměře
5 m2
 pozemku p. č. 1294/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
46 m2
 pozemku p. č. 1297/6 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
26 m2
 pozemku p. č. 1298/166 – orná půda o výměře
1.410 m2
 pozemku p. č. 1298/194 – orná půda o výměře
2.996 m2
 pozemku p. č. 1320/73 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
56 m2
 pozemku p. č. 1669/1 – orná půda o výměře
664 m2
 pozemku p. č. 1339/15 – ostatní plocha, silnice o výměře
136 m2
 pozemku p. č. 1339/27 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
132 m2
 pozemku p. č. 1339/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
171 m2
 pozemku p. č. 1339/120 – orná půda o výměře
1.475 m2
 pozemku p. č. 1339/122 – orná půda o výměře
1.872 m2
 pozemku p. č. 1339/123 – orná půda o výměře
25 m2,
vše zapsané u Katastrálního úřadu Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Vyškov pro obec Rousínov a k. ú. Rousínov u Vyškova na LV č. 94.
Cena za předmět převodu výši 450.850 Kč (vlastnictví EDP s.r.o. v podílu k id. 1/18 vzhledem
k celku).
Dohodnutá kupní cena ve výši 603.350 Kč.
Správní poplatek za návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí
kupující.

Strany jsou si vědomy toho, že předmět převodu – vlastnictví EDP s.r.o. k id. 1/18 vzhledem
k celku – je zatížen zákonným předkupním právem spoluvlastníků nemovitých věcí ve smyslu
§ 1124 OZ, a proto si ujednaly následující:
a)

tato smlouva je ve smyslu § 2145 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném
znění (dále jen „OZ“) uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva.
Smlouva přestane být, ve smyslu § 2148 OZ, podmíněná po uplynutí lhůty 3 měsíců
ode dne doručení nabídky, pokud v této lhůtě neuplatní předkupník předkupní právo
a/nebo nezaplatí kupní cenu.
b) prodávající se zavazuje předkupníkům ve smyslu příslušných zákonných ustanovení
OZ odeslat nabídku do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dále se
prodávající zavazuje kupující neprodleně písemně informovat o uplatnění předkupního
práva předkupníkem/y a dále informovat o tom, že překupník/ci zaplatil/i ve stanovené
lhůtě kupní cenu, a tudíž tato smlouva pozbývá účinnosti.
c) prodávající se zavazuje s předkupníkem/y nesjednat delší lhůtu k zaplacení kupní ceny
než je stanovena OZ, tedy ne delší než 3 měsíce ode dne následujícího po doručení
nabídky. O tom, že v zákonné 3 měsíční lhůtě předkupník/ci neuplatnil/i předkupní
právo a/nebo nezaplatil/i kupní cenu, bude prodávající neprodleně písemně
informovat kupujícího.
II. Strany si výslovně sjednaly, že návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do
katastru nemovitostí, bude podán až poté, co se účinnost smlouvy stane ve smyslu předchozího
ujednání nepodmíněnou.
Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Švejnoha
Usnesení 05/20/19Z bylo schváleno
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p) Smlouva budoucí kupní – převod stavby prodloužení vodovodního řadu
Odbor HS předkládá ZM návrh budoucí kupní smlouvy – převod stavby prodloužení
vodovodního řadu s názvem „Vodovod Rousínov – Čechyně, rozšíření, řad 1-9-3“ na pozemcích
p. č. 1892/1, p. č. 1889/9 k. ú. Čechyně, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov,
k. ú. Čechyně.
Investor stavby a budoucí podávající: p. I. K.
Standardní postup při odkupu vodovodních a kanalizačních řadů je odkup za cenu 100 Kč/ks.
Usnesení 07/25/19R:
RM doporučuje ZM schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní – převod stavby prodloužení vodovodního řadu
s názvem „Vodovod Rousínov – Čechyně, rozšíření, řad 1-9-3“ na pozemcích p. č. 1892/1, p. č. 1889/9 k. ú.
Čechyně, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú. Čechyně.
Investor stavby a budoucí podávající: p. I. K.
Standardní postup při odkupu vodovodních a kanalizačních řadů je odkup za cenu 100 Kč/ks.
Kupní cena 100 Kč. Kupující Město Rousínov.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/25/19R bylo schváleno

Usnesení 05/21/19Z:
I. ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní – převod stavby prodloužení vodovodního
řadu s názvem „Vodovod Rousínov – Čechyně, rozšíření, řad 1-9-3“ na pozemcích p. č. 1892/1,
p. č. 1889/9 k. ú. Čechyně, zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, mj. na LV č. 10001 pro obec Rousínov, k. ú.
Čechyně.
Investor stavby a budoucí podávající: p. I. K.
Standardní postup při odkupu vodovodních a kanalizačních řadů je odkup za cenu 100 Kč/ks.
Kupní cena 100 Kč. Kupující Město Rousínov.
II. ZM ukládá starostovi města Rousínova uzavřít jménem obce schválenou smlouvu o budoucí
smlouvě kupní podle bodu I. tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/21/19Z bylo schváleno

q) Nabídka odkoupení pozemku do majetku města - p. č. 222/6 k. ú. Čechyně
Odbor HS předkládá ZM nabídku odkoupení pozemku do majetku města p. č. 222/6 zahrada
o výměře 1644 m² k. ú. Čechyně. Vlastník: SJM J. B., M. B. Navrhují kupní cenu 1.800 Kč/m².
Vzhledem k tomu, že město vlastní sousední pozemek p. č. 2299 ostatní plocha o výměře 2552
m² k. ú. Čechyně, jeví se jako vhodnější varianta směna části tohoto pozemku.
Usnesení 07/27/19R:
RM nedoporučuje ZM odkup pozemku p. č. 222/6 zahrada o výměře 1644 m² k. ú. Čechyně. Vlastník: SJM J. B. M.
B. za navrhovanou kupní cenu 1.800 Kč/m².
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/27/19R bylo schváleno

Šedý

jeden z rodinných příslušníků byl za mnou, cena je příliš vysoká, ale můžeme mluvit
o směně, navrhuji doplnit do usnesení 05/22/19Z:

ZM ukládá vedení města dále jednat s vlastníky pozemku o koupi či směně.

Výsledek hlasování: pro 10 - Brtník J., Brtník F., Chromý A., Konkol, Kyjovský, Lukášek, Rothkögelová,
Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 4 - Coufal, Chromý Z., Němec, Matoušek
Doplnění usnesení 05/22/19Z bylo schváleno

Usnesení 05/22/19Z:
ZM zamítá odkup pozemku p. č. 222/6 zahrada o výměře 1644 m² k. ú. Čechyně. Vlastník:
SJM J. B., M. B. za navrhovanou kupní cenu 1.800 Kč/m².
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ZM ukládá vedení města dále jednat s vlastníky pozemku o koupi či směně.

Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Matoušek
Usnesení 05/22/19Z bylo schváleno

r) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Vítovice
Odbor HS předkládá ZM 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
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

Záměr prodeje hmotné nemovité věci z majetku města – pozemku p. č. 345/86 orná půda o
výměře 8 m² k. ú. Vítovice, byl zveřejněn na úředních deskách města Rousínova v době od
04.04.2019 do 23.04.2019. Další zájemce o koupi pozemku se nepřihlásil, ani nebylo z řad
občanů k záměru vzneseno žádných připomínek.
Dle znaleckého posudku znalce z oboru p. Ing. Dalibora Kašpara činí obvyklá cena pozemku
880 Kč/m², cena celkem 7.040 Kč.
Kupující p. J. G. a p. J. S.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
Usnesení 08/12/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – prodej pozemku z majetku města, p. č. 345/86 orná půda o výměře
8 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. Kupující p. J. G. a p. J. S.
Kupní cena 7.040 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí 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 08/12/19R bylo schváleno

Usnesení 05/23/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – prodej pozemku z majetku města, p. č. 345/86 orná půda o
výměře 8 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. Kupující
p. J. G. a p. J. S. Kupní cena 7.040 Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy
do katastru nemovitostí hradí kupující.
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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 13 - Brtník J., Brtník F., Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Coufal
Usnesení 05/23/19Z bylo schváleno

s) Kupní smlouva – pozemek k. ú. Královopolské Vážany – p. U.
Odbor HS předkládá ZM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 620/9 orná půda o výměře 61 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru
nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na
LV č. 841 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. R. U.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 12.200 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
Usnesení 08/15/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 620/9 orná půda o výměře 61 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru nemovitostí
katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 841 pro obec Rousínov a k.
ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. R. U.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 12.200 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 08/15/19R bylo schváleno

Usnesení 05/24/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemku do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 620/9 orná půda o výměře 61 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsaný v katastru
nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na
LV č. 841 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník p. R. U.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 12.200 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.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/24/19Z bylo schváleno

t) Kupní smlouva – pozemky k. ú. Královopolské Vážany p. Č., p. P.
Odbor HS předkládá ZM návrh na odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/114 orná půda o výměře 67 m² a
pozemek p. č. 596/144 orná půda o výměře 65 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsané
v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 381 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník:
p. J. Č. k id. ½ vzhledem k celku a
p. S. P. k id. ½ vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 26.400 Kč.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí hradí město.
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Usnesení 08/17/19R:
I. RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku města, a
to:
pozemek p. č. 596/114 orná půda o výměře 67 m² a
pozemek p. č. 596/144 orná půda o výměře 65 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsané v katastru nemovitostí
katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov mj. na LV č. 381 pro obec Rousínov a k.
ú. Královopolské Vážany. Vlastník:
p. J. Č. k id. ½ vzhledem k celku a
p. S. P. k id. ½ vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 26.400 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 08/17/19R bylo schváleno

Usnesení 05/25/19Z:
I. ZM schvaluje kupní smlouvu – odkoupení hmotné nemovité věci – pozemků do majetku
města, a to:
pozemek p. č. 596/114 orná půda o výměře 67 m² a
pozemek p. č. 596/144 orná půda o výměře 65 m² k. ú. Královopolské Vážany, zapsané
v katastru nemovitostí katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Vyškov mj. na LV č. 381 pro obec Rousínov a k. ú. Královopolské Vážany. Vlastník:
p. J. Č. k id. ½ vzhledem k celku a
p. S. P. k id. ½ vzhledem k celku.
Dohodnutá kupní cena činí 200 Kč/m², cena celkem 26.400 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 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/25/19Z bylo schváleno

3. Rozpočet
a) Rozpočtové opatření č. 3/2019
ZM je předloženo rozpočtové opatření č. 3/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 1.257.700 Kč.
Navýšení příjmu – příjem záloh za čipy, navýšení příjmů z úroků, navýšení příjmů
z kurzových zisků, navýšení daně z příjmů PO za obec, příjem dotace JMK – pečovatelská
služba
Výdaje: Celkem zvýšení 2.902.800 Kč.
Navýšení – daň z příjmů PO za obec (změna položky), navýšení výdajů na studie, navýšení
výdajů na nákup pozemků pod komunikacemi i ostatních pozemků, neinvestiční příspěvek
pro MS (doplňování odpadkových košů včetně sportovní haly, podlahový mycí stroj – MěÚ a
Záložna), Ostatní neinvestiční transfery
Snížení – daň z příjmů PO za obec (změna položky)
Přesuny položek – označení platů dotací JMK – pečovatelské služba.
Financování – zvýšení financování o 1.645.100 Kč.
Usnesení 07/26/19R:
RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 3/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 1.257.700 Kč.
Navýšení příjmu – příjem záloh za čipy, navýšení příjmů z úroků, navýšení příjmů z kurzových zisků, navýšení
daně z příjmů PO za obec, příjem dotace JMK – pečovatelská služba
Výdaje: Celkem zvýšení 2.902.800 Kč.
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Navýšení – daň z příjmů PO za obec (změna položky), navýšení výdajů na studie, navýšení výdajů na nákup
pozemků pod komunikacemi i ostatních pozemků, neinvestiční příspěvek pro MS (doplňování odpadkových košů
včetně sportovní haly, podlahový mycí stroj – MěÚ a Záložna), Ostatní neinvestiční transfery
Snížení – daň z příjmů PO za obec (změna položky)
Přesuny položek – označení platů dotací JMK – pečovatelské služba.
Financování – zvýšení financování o 1.645.100 Kč.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/26/19R bylo schváleno

Odbor HS předkládá změny rozpočtového opatření:
Příjmy - navýšení o příjem dotace z JMK na Sušilův festival
Výdaje – navýšení výdajů na Kamerový systém, na nákup služeb – Sušilův festival, na
kofinancování dotací církvím
Přesuny položek – změna položky u výdajů na Kamerový systém
Rozpočtové opatření bude projednáno finančním výborem.
Usnesení 08/../19R:
RM doporučuje ZM schválení rozpočtového opatření č. 3/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 1.363.700 Kč.
Navýšení příjmu – příjem záloh za čipy, navýšení příjmů z úroků, navýšení příjmů z kurzových zisků, navýšení daně
z příjmů PO za obec, příjem dotace JMK – pečovatelská služba, navýšení o příjem dotace z JMK na Sušilův festival
Výdaje: Celkem zvýšení 3. 658.800 Kč.
Navýšení – daň z příjmů PO za obec (změna položky), navýšení výdajů na studie, navýšení výdajů na nákup
pozemků pod komunikacemi i ostatních pozemků, neinvestiční příspěvek pro MS (doplňování odpadkových košů
včetně sportovní haly, podlahový mycí stroj – MěÚ a Záložna), Ostatní neinvestiční transfery, navýšení výdajů na
Kamerový systém, na nákup služeb – Sušilův festival, na kofinancování dotací církvím
Snížení – daň z příjmů PO za obec (změna položky)
Přesuny položek – označení platů dotací JMK – pečovatelské služba, změna položky u výdajů na Kamerový
systém.

Financování – zvýšení financování o 2.295.100 Kč.
Výsledek hlasování: pro x, proti x, zdržel se x
Usnesení 08/../19R bylo/nebylo schváleno

Švejnoha
Lukášek
Švejnoha
Lukášek

na jaké studie, je něco konkrétního na obzoru?
už je to částečně vyčerpáno, chceme mít ještě nějakou rezervu, budeme zadávat
studie Čechyně, ta původní nebyla zapsána, protože někdo před tím zapomněl na
záplavové území.
jestli by v tom sloupci Důvod mohlo být více popisů?
dobře, zkusíme, samozřejmě by to musela být celá analýza, kolik máme peněz,
kolik bylo vyčerpáno, raději uděláme studii než se vrhnout do projektování.

Usnesení 05/26/19Z:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 (viz. příloha), které řeší:
Příjmy: Celkem zvýšení o 1.363.700 Kč.
Navýšení příjmu – příjem záloh za čipy, navýšení příjmů z úroků, navýšení příjmů
z kurzových zisků, navýšení daně z příjmů PO za obec, příjem dotace JMK – pečovatelská
služba
Výdaje: Celkem zvýšení 3.658.800 Kč.
Navýšení – daň z příjmů PO za obec (změna položky), navýšení výdajů na studie, navýšení
výdajů na nákup pozemků pod komunikacemi i ostatních pozemků, neinvestiční a investiční
příspěvek pro MS (doplňování odpadkových košů včetně sportovní haly, podlahový mycí stroj
– MěÚ a Záložna), Ostatní neinvestiční transfery
Snížení – daň z příjmů PO za obec (změna položky).
Přesuny položek – označení platů dotací JMK – pečovatelské služba, změna položky u výdajů
na kamerový systém.
Financování – zvýšení financování o 2.295.100 Kč.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/26/19Z bylo schváleno
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b) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Rousínova za rok 2018
ZM je předkládána informace o zpracování “Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2018“,
který je připravován pro audit hospodaření:
text
třída 1 - daňové příjmy

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnění
k 31.12.2018

% k uprav.
rozpočtu

75 553 500,00

85 227 400,00

88 570 364,59

103,92%

třída 2 - nedaňové příjmy

1 515 700,00

2 947 100,00

3 197 594,76

108,50%

třída 3 - kapitálové příjmy

3 500 000,00

3 910 000,00

4 094 590,00

104,72%

třída 4 - přijaté dotace

8 530 800,00

27 241 100,00

27 240 835,97

100,00%

89 100 000,00 119 325 600,00

123 103 385,32

103,17%

příjmy celkem
třída 5 - běžné výdaje

68 493 900,00

76 271 400,00

72 420 875,20

94,95%

třída 6 - kapitálové výdaje

56 606 100,00

65 937 400,00

60 356 252,96

91,54%

výdaje celkem

125 100 000,00 142 208 800,00

132 777 128,16

93,37%

saldo: příjmy - výdaje

-36 000 000,00

-9 673 742,84

42,27%

-22 883 200,00

Proti rozpočtu byly:
- příjmy vyšší o částku 3.777.785,32 Kč (v r. 2017 byly vyšší o 3 124 481,42 Kč)
- výdaje nižší o částku 9.431.671,84 Kč (v r. 2017 byly nižší o 6 603 627,31 Kč)
Podrobnější členění příjmů a výdajů roku 2018 včetně srovnání s výsledky roku 2017 je
uvedeno v tabulkách – viz příloha č. 1 a 2.
Usnesení 06/21/19R:
RM vzala na vědomí informaci o zpracování “Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2018“, který byl připravován
pro audit hospodaření:
Příjmy: upravený rozpočet 119 325 600 Kč, skutečnost 123 103 385,32Kč, tj. 103,17 %.
Výdaje: upravený rozpočet 142 208 800 Kč skutečnost byla 142 208 800,00 Kč, tj. 93,37 %. Běžné výdaje na
upravený rozpočet 76 271 400 Kč byla skutečnost 72 420 875,20 Kč, tj. 94,95 %. Kapitálové výdaje na upravený
rozpočet 65 937 400 Kč skutečnost byla 60 356 252,96 Kč, tj. 91,54 %. Proti rozpočtu byly výdaje nižší o částku
9.431.671,84 Kč.
Podrobnější členění příjmů a výdajů roku 2018 včetně srovnání s výsledky roku 2017 je uvedeno v tabulkách – viz
příloha č. 1 a 2.
Dosažené výsledky byly předloženy auditu hospodaření města a spolu s výrokem auditora k projednání v ZM – viz
příloha “Závěrečný účet Města Rousínova za rok 2018“.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/21/19R bylo schváleno

Auditorská firma AUDIT KORREKT s.r.o. Praha, IČ 25131265, provedla ve dnech 25. - 26. 3.
2019 přezkoumání hospodaření města za rok 2018.
O výsledku přezkumu byla Městu Rousínovu předána „Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření rok 2018 Města Rousínova“. Ze závěru zprávy vyplývá, že při přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky – viz příloha.
„Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 bude předána předsedovi FV
k projednání (§ 14, odst. 6 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech).
„Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018“ bude současně se „Závěrečným
účtem města za rok 2018“ zveřejněna na úřední desce nejméně 15 dnů před projednáváním
a bude zveřejněna až do schválení. Posledním krokem bude projednání obou dokumentů v ZM
pro uzavření projednání závěrečného účtu města.

28

Usnesení 06/22/19R:
RM doporučuje ZM schválení výsledků přezkumu hospodaření uvedené ve „Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2018“, dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) a uzavírá hospodaření Města Rousínova za
rok 2018 vyjádřením: bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/22/19R bylo schváleno

Usnesení 05/27/19Z:
ZM schvaluje výsledky přezkumu hospodaření uvedené ve „Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2018“, dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) a uzavírá hospodaření
Města Rousínova za rok 2018 vyjádřením: bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/27/19Z bylo schváleno

c) Účetní závěrka Města Rousínova za rok 2018
Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ze dne 14. června 2012 zavádí změnu k účetní
závěrce, proto je třeba účetní závěrku za rok 2018 schválit v zastupitelstvu města.
ZM je předložena k projednání účetní závěrka Města Rousínova sestavená k rozvahovému dni
31.12.2018 (viz přílohy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní závěrce).
Usnesení 06/23/19R:
RM doporučuje ZM schválit, že účetní závěrka Města Rousínova sestavená k rozvahovému dni 31.12.2018,
představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 06/23/19R bylo schváleno

Usnesení 05/28/19Z:
ZM schvaluje účetní závěrku Města Rousínova sestavena k rozvahovému dni 31.12.2018, která
představuje věrný a poctivý obraz finančního účetnictví a finanční pozice obce.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/28/19Z bylo schváleno

4. Různé
a) Žádost o poskytnutí individuálních dotací – dotace pro Římskokatolickou farnost
Rousínov
Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova, se sídlem Kroužecká 501/1, Rousínov,
IČ 61729850, podala v řádném termínu v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních
dotací žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč na obnovu majetku ve svém
vlastnictví. Podle § 85 písm. c) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat
o poskytování dotací nad 50 000 Kč.
Usnesení 07/08/19R:
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuálních dotace z rozpočtu města Rousínova pro rok 2019 na obnovu
majetku ve výši 150.000 Kč Římskokatolické farnosti Rousínov, se sídlem Kroužecká 501/1, Rousínov, IČ 61729850.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/08/19R bylo schváleno

Usnesení 05/29/19Z:
ZM schvaluje poskytnutí individuálních dotace z rozpočtu města Rousínova pro rok 2019 na
obnovu majetku ve výši 150.000 Kč Římskokatolické farnosti Rousínov, se sídlem Kroužecká
501/1, Rousínov, IČ 61729850 a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
jmenované dotace.
Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Chromý A.
Usnesení 05/29/19Z bylo schváleno
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b) Žádost TJ Spartak Slavíkovice o poskytnutí individuální dotace na kofinancování dotace
získané z jiných zdrojů
TJ Spartak Slavíkovice, z.s., se sídlem Hlinky 772/1, Rousínov, IČ 18164315, žádá o poskytnutí
individuální neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč na kofinancování dotace získané z jiných
zdrojů v souladu s pravidly pro poskytování individuálních dotací, na projekt Závlaha na
fotbalové hřiště TJ Spartak Slavíkovice. Celkové náklady na projekt jsou 264.000 Kč. Spolek
získal dotaci z JMK ve výši 200.000 Kč, žádá město o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč.
Usnesení 07/09/19R:
RM doporučuje ZM v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací schválit poskytnutí individuální
neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč TJ Spartak Slavíkovice, z.s., se sídlem Hlinky 772/1, Rousínov, IČ 18164315,
na kofinancování dotace získané z JMK na projekt Závlaha na fotbalové hřiště TJ Spartak Slavíkovice.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/09/19R bylo schváleno

Usnesení 05/30/19Z:
ZM v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací schvaluje poskytnutí individuální
neinvestiční dotace ve výši 60.000 Kč pro TJ Spartak Slavíkovice, z.s., se sídlem Hlinky 772/1,
Rousínov, IČ 18164315, na kofinancování dotace získané z JMK na projekt Závlaha na
fotbalové hřiště TJ Spartak Slavíkovice a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí jmenované dotace.
Výsledek hlasování: pro 14 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý A., Chromý Z., Konkol, Kyjovský,
Lukášek, Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 05/30/19Z bylo schváleno

c) Žádost Římskokatolické farnosti Rousínov o poskytnutí individuální dotace
na kofinancování dotace získané z jiných zdrojů
Římskokatolická farnost Rousínov c, žádá o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši
150.000 Kč na kofinancování dotace získané z jiných zdrojů v souladu s pravidly pro
poskytování individuálních dotací, na dokončení obnovy věže a zahájení opravy fasády kostela
sv. Maří Magdalény. Celkové náklady dle projektu pro tuto etapu jsou cca 2.192.000 Kč.
Farnost získala na projekt dotaci z Ministerstva kultury ve výši 1.200.000 Kč, žádá město
o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč.
Usnesení 07/10/19R:
RM doporučuje ZM v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací schválit poskytnutí individuální
neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč Římskokatolické farnosti Rousínov, se sídlem Kroužecká 501/1, Rousínov,
IČ 61729850, na kofinancování dotace získané z Ministerstva kultury na projekt dokončení obnovy věže a zahájení
opravy fasády kostela sv. Maří Magdalény.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 07/10/19R bylo schváleno

Rothkögelová
to je ta stejná dotace nebo další?
Lukášek
další, kterou získali a my kofinancujeme.
Usnesení 05/31/19Z:
ZM v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací schvaluje poskytnutí individuální
neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč Římskokatolické farnosti Rousínov, se sídlem Kroužecká
501/1, Rousínov, IČ 61729850, na kofinancování dotace získané z Ministerstva kultury na
projekt dokončení obnovy věže a zahájení opravy fasády kostela sv. Maří Magdalény a souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jmenované dotace.
Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 Chromý A.
Usnesení 05/31/19Z bylo schváleno
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d) Žádost Římskokatolické farnosti Královopolské Vážany o poskytnutí individuální dotace
na kofinancování dotace získané z jiných zdrojů
Římskokatolická farnost Královopolské Vážany, se sídlem Královopolské Vážany 33, 683 01
Rousínov, IČO 61729876, žádá v souladu s pravidly pro poskytování individuálních dotací
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč na kofinancování dotace získané z jiných
zdrojů na projekt opravy stropu kostela sv. Filipa a Jakuba. Celkové rozpočtové náklady dle
projektu jsou cca 1.250.000,- Kč. Farnost získala na tento projekt dotaci z Ministerstva kultury
ve výši 400.000 Kč, z Jihomoravského kraje 300.000 Kč a žádá město o poskytnutí dotace ve
výši 150.000 Kč.
Usnesení 08/02/19R:
RM doporučuje ZM v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací schválit poskytnutí individuální
neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč Římskokatolické farnosti Královopolské Vážany, se sídlem Královopolské
Vážany 33, 683 01 Rousínov, IČO 61729876, na kofinancování dotace získané z Ministerstva kultury a
z Jihomoravského kraje na projekt opravy stropu kostela sv. Filipa a Jakuba.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 08/02/19R bylo schváleno

Usnesení 05/32/19Z:
ZM v souladu s Pravidly pro poskytování individuálních dotací schvaluje poskytnutí individuální
neinvestiční dotace ve výši 150.000 Kč Římskokatolické farnosti Královopolské Vážany, se
sídlem Královopolské Vážany 33, 683 01 Rousínov, IČO 61729876, na kofinancování dotací
získaných z Ministerstva kultury a z Jihomoravského kraje na projekt opravy stropu kostela
sv. Filipa a Jakuba a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí jmenované
dotace.
Výsledek hlasování: pro 13 - Brtník J., Brtník F., Coufal, Chromý Z., Konkol, Kyjovský, Lukášek,
Matoušek, Němec, Rothkögelová, Švejnoha, Šedý, Zatloukalová, proti 0, zdržel se 1 - Chromý A.
Usnesení 05/32/19Z bylo schváleno

19:11 ukončeno zasedání zastupitelstva města
Ověřovatelé zápisu shledali, že zápis souhlasí s průběhem jednání zastupitelstva města
i přijatými usneseními, což potvrzuji svým podpisem.

Ing. Pavel Švejnoha v.r.
ověřovatel

Ing. Zdeněk Chromý v.r.
ověřovatel

Ing. Jiří Lukášek v.r.
starosta města Rousínova
Zápis byl pořízen dne: 22.05.2019
Zapsala: Hana Škvarková
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