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ZÁPIS 
z 8. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO) 

konaného dne 27. 1. 2020 v 18:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 
Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:05 hodin a ukončeno ve 20:40 hodin. 

 
Přítomní členové zastupitelstva: 
Škarpich Bohumil, Pavelcová Hana, Zelená Monika, Krč Miroslav, Třasoň Stanislav,  Pavelec Ladislav, Sumcová 
Jana, Vašík Zbyněk, Mozola Jaroslav, Korubová Markéta 
 
Omluveni – Mikšánek Luboš, Dudláková Marta, Uruba Jan, Gregor Stanislav 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu jednání 
4. Seznámení s usnesením z minulého jednání ZO 
5. Činnost Rady obce (RO) za období od 12. 12. do 27. 1. 2020 
6. Žádosti o dotace ze Zlínského kraje 
7. Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 
8. Stavební úpravy obecního úřadu 
9. Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření  
10. Rozprava - diskuse 
11. Souhrn usnesení  
12. Závěr 

 
1) Zahájení  
Starosta obce přivítal přítomné a konstatoval, že svolání veřejného jednání ZO bylo zajištěno způsobem obvyklým 
tj. vyvěšením na stacionární i elektronické úřední desce, ve vitrínách v obci, vyhlášením obecním rozhlasem, 
kabelovou televizí a členové zastupitelstva obdrželi e-mailové pozvánky s věcným komentářem. Další přílohy 
byly připraveny v zasedací místnosti, včetně dataprojektoru, kde byly písemné materiály i návrhy usnesení 
prezentovány. Starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby se při jednání i hlasování oprostili od zájmů 
vlastních, spřízněných či ostatních, které by poškozovaly obecní zájmy nebo potřeby. Bylo konstatováno, že 
jednání je usnášeníschopné (přítomna nadpoloviční většina členů ZO) tj. deset členů zastupitelstva obce Rusava,  
čtyři byli omluveni. Při zahájení jednání zasedání zastupitelstva obce byli přítomni zástupci veřejnosti dle 
prezenční listiny. 
 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
Starosta obce navrhl toto složení:  
ověřovatelé zápisu: Ing. Třasoň Stanislav, Zelená Monika 
zapisovatel:         Vašík Zbyněk 
 
Protože nebylo dalších dotazů ani připomínek, starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení. 
Hlasování: PRO 10 přítomných zastupitelů obce PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení čl. 1/8/2020 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 
3) Schválení programu jednání  
Starosta přednesl program jednání a vyzval přítomné k podávání doplňujících či pozměňujících návrhů.  
Protože nebylo dalších dotazů ani připomínek, starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení. 
 
Ověřovatel zápisu p. S. Třasoň přednesl návrh usnesení, výhrady nebo připomínky nebyly vzneseny.  
Hlasování: PRO 10 přítomných zastupitelů obce PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
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Usnesení čl. 2/8/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 8. veřejného jednání ZO Rusava. 
 
4) Seznámení s usnesením z minulého jednání ZO 
Starosta seznámil členy ZO se zápisem a usnesením ze 7. jednání ZO ze dne 12. 12. 2019. Na diskusní příspěvky, 
které byly v minulém jednání, bylo odpovězeno ihned na jednání.   
 
Ověřovatel zápisu p. S. Třasoň přednesl návrh usnesení, výhrady nebo připomínky nebyly vzneseny.  
Hlasování: PRO 10 přítomných zastupitelů obce PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení čl. 3/8/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením ze 7. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 12. 12. 2019 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
5) Činnost Rady obce (RO) za období od 12. 12. 2019 do 27. 1. 2020 
V tomto období se členové rady sešli dvakrát. Starosta přednesl výčet projednávaných záležitostí a z nich 
vyplývajících rozhodnutí. Zápisy z  jednání jsou uloženy v kanceláři Obecního úřadu a jsou členům zastupitelstva 
v případě potřeby k nahlédnutí. K činnosti RO nebyly vzneseny požadavky o doplnění. 
 
Ověřovatel zápisu p. S. Třasoň přednesl návrh usnesení, výhrady nebo připomínky nebyly vzneseny.  
Hlasování: PRO 10 přítomných zastupitelů obce PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení čl. 4/8/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 12. 12. 2019 do 27. 1. 2020 podle zprávy přednesené starostou obce. 
 
6) Žádosti o dotace ze Zlínského kraje 
a) Bylo projednané podání žádosti o finanční podporu ze Zlínského kraje – Program na podporu obnovy venkova 
- dotační titul 1: Projekty na obnovu obecního majetku, na stavební akci: ,, Rusava – Rekonstrukce komunikace 
pěší podél silnice III/43818“. Jedná se o část pěší komunikace od Obecního domu po Bezuchovo k mostu u č.p. 
89. Rozpočtované náklady jsou ve výši cca 2.100.000,- Kč, dotace ze Zlínského kraje je max. 1.000.000,- Kč, 
vlastní zdroje ve výši 1.100.000,- Kč, které již Obec Rusava vyčlenila ve svém rozpočtu pro rok 2020. Akce se 
bude realizovat jen za předpokladu schválení dotace. RO rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky na stavební 
akci. 
 
Ověřovatel zápisu p. S. Třasoň přednesl návrh usnesení, výhrady nebo připomínky nebyly vzneseny.  
Hlasování: PRO 10 přítomných zastupitelů obce PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení čl. 5a/8/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci ze Zlínského kraje z Programu na podporu obnovy venkova  - dotační titul 1: Projekty na 
obnovu obecního majetku, na stavební akci,, Rusava – Rekonstrukce komunikace pěší podél silnice III/43818. 
dále schvaluje 
její realizaci v případě poskytnutí dotační podpory. Obec Rusava vyčlenila ve svém rozpočtu pro rok 2020, 
finanční podíl ve výši 1,1 mil. Kč na spolufinancování. 
 
b) Další předložený návrh spočíval na podání žádosti o finanční podporu ze Zlínského kraje z Programu podpory 
vodohospodářské infrastruktury RP01-2020 DT3 pro rok 2020, na zpracování projektové dokumentace na projekt 
,,Modernizace a intenzifikace ČOV“. Dosavadní náklady na pořízení PD jsou ve výši 450.000,- Kč, dále je nutné 
pořídit prováděcí projektovou dokumentaci, která určitým odhadem bude v ceně okolo 500.000,- Kč. Z celkových 
nákladů je možné z dotačního titulu získat 70% finančních prostředků. RO rozhodne o výběru nejvhodnější 
nabídky na zpracování projektové dokumentace. 
 
Ověřovatel zápisu p. S. Třasoň přednesl návrh usnesení, výhrady nebo připomínky nebyly vzneseny.  
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Hlasování: PRO 10 přítomných zastupitelů obce PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení čl. 5b/8/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci ze Zlínského kraje z Programu podpory vodohospodářské infrastruktury RP01-2020 DT3 
pro rok 2020 na projekt ,,Modernizace a intenzifikace ČOV“, na zpracování projektové dokumentace. 
 
7) Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 
Návrh na podání žádosti o finanční podporu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – (MMR) na stavbu ,,Dětské 
hřiště na koupališti“. Jedná se o úpravu plochy v areálu koupaliště před dětským bazénem, zatraktivnění prostředí, 
ale i úpravu vstupu k bazénům. Rozpočtované náklady jsou ve výši cca 1.200.000,- Kč, MMR 70% , vlastní 
zdroje ve výši 30%. Akce se bude realizovat jen za předpokladu schválení dotace. 
 
Ověřovatel zápisu p. S. Třasoň přednesl návrh usnesení, výhrady nebo připomínky nebyly vzneseny.  
Hlasování: PRO 10 přítomných zastupitelů obce PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení čl. 6/8/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci projektu: Dětské hřiště Rusava ,,Veselá zvířátka“ z programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova MMR, dotační titul: 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. 
 
8) Stavební úpravy obecního úřadu 
Starosta obce předložil návrh RO na provedení stavebních úprav vstupu a schodů do budovy Obecního úřadu z 
vlastních finančních prostředků z rozpočtu obce, spočívající v řešení bezbariérového vstupu  a ochozu v přední 
části budovy podle architektonického návrhu i stavebního povolení. Na stavební akci v konkrétním rozsahu není 
vypsána dotační podpora. Náklady na akci se pohybují v částce cca 2.000.000,- Kč. Jedná se o stavbu nových 
schodů včetně přístavby bezbariérového vstupu, stavební práce a terénní úpravy okolí budovy, chodník a přístup 
do objektu.  
 
Ověřovatel zápisu p. S. Třasoň přednesl návrh usnesení, výhrady nebo připomínky nebyly vzneseny.  
Hlasování: PRO 10 přítomných zastupitelů obce PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení čl. 7/8/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
realizaci stavebních úprav bezbariérového vstupu do budovy obecního úřadu. 
 
9) Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření  
Hospodářka obce seznámila přítomné s položkami rozpočtových opatření č. 14/2019 (příloha č. 1), schválené 
Radou obce na svém jednání 31. 12. 2019 a č. 1/2020 (příloha č. 2) se změnami v závazných ukazatelích na 
příjmových i výdajových položkách (viz důvodová zpráva). 
 
Ověřovatel zápisu p. S. Třasoň přednesl návrh usnesení, výhrady nebo připomínky nebyly vzneseny.  
Hlasování: PRO 10 přítomných zastupitelů obce PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení čl. 8/8/2020  
ZO Rusava 
bere na vědomí 
informace o rozpočtovém opatření č. 14/2019, které schválila Rada obce na svém jednání 31.12.2019  
(příloha č. 1). 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložený návrh rozpočtového opatření č.1/2020 se změnami v závazných ukazatelích dle důvodové zprávy 
(příloha č.2). 
 
10) Rozprava diskuse 
p. Stanislav Třasoň – vznesl dotaz, zda je již zpracovaný časový harmonogram svozu žlutých popelnic (plasty). 
Starosta obce odpověděl, že prozatím bude provádět svoz Skládka Bystřice pod Hostýnem jednou měsíčně ve 
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čtvrtek místo jednoho svozu směsného domovního odpadu. Termín svozu bude vždy vyhlášen obecním 
 rozhlasem, vyvěšen na úřední desce obce Rusava a infokanálu kabelové televize. 
 
p. Ladislav Pavelec – vznesl dotaz na provozní záležitosti a investice do areálu koupaliště Rusava. Starosta obce 
předložil statistiku, kterou vede od roku 2003, kdy ZO rozhodlo že koupaliště bude nadále provozovat obec. Ve 
statistice je vedeno kolik finančních prostředků bylo v daném roce investováno a do čeho, kolik z toho bylo 
dotací, kolik vlastní zdroje z rozpočtu obce, kolik lidí navštívilo v daném roce areál koupaliště Rusava Výsledky 
hospodaření předkládá každoročně spol. RUSAVAK s.r.o.. Jedná se o část rozsáhlého majetku obce, který také 
vyžaduje stálou údržbu a obnovu s atraktivitou pro návštěvníky. 
 
11) Přijaté usnesení 
Bylo konstatováno, že jednotlivé body programu byly projednány a bylo přijato usnesení. Návrhy na úpravu 
usnesení byly zapracovány během jednání.  
 
12) Závěr 
Starosta všem přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání zastupitelstva obce. 
 
Datum vyhotovení zápisu: 30. 1. 2020     
 
Zapsal: Vašík Zbyněk                                                                                                                                                                                              
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Třasoň Stanislav    ……………………………… 
 
Zelená Monika                             ………………………………  
 
 
 
 
 
 
………………………………… ………………………….. 
  
            starosta obce  místostarosta obce 
        Škarpich Bohumil  Vašík Zbyněk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


