
USNESENÍ 

z 9. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava  

konaného dne 25. 5. 2020 v 18:00 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 
 

Usnesení čl. 1/9/2020 

ZO Rusava 

určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 

 

Usnesení čl. 2/9/2020 

ZO Rusava 

schvaluje 
program 9. veřejného jednání ZO Rusava. 

 

Usnesení čl. 3/9/2020 

ZO Rusava 

bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 8. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 27. 1. 2020 včetně 

diskusních příspěvků bez výhrad. 

 

Usnesení čl. 4/9/2020 

ZO Rusava 

bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 28. 1. 2020 do 25. 5. 2020 podle zprávy přednesené starostou obce. 

 

Usnesení čl. 5/9/2020 

ZO Rusava 

bere na vědomí 
přednesenou zprávu předsedy kontrolního výboru s analýzou zápisu spojenou s výsledkem přezkoumání 

hospodaření obce Rusava za rok 2019, provedenou pracovnicí kontrolního oddělení Krajského úřadu 

Zlínského kraje (příloha č.1). 

 

Usnesení čl.6/9/2020 

ZO Rusava 

bere na vědomí 

předložený výkaz hospodaření spol. RUSAVAK s.r.o. za rok 2019 podle jednotlivých středisek, včetně 

stavů pohledávek, závazků, skladových zásob i stavu finančních prostředků (příloha č.2) a vyúčtování 

skutečnosti všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 (příloha č. 3). 

a schvaluje 

poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rusava, ve výši 100.000 Kč pro společnost RUSAVAK 

s.r.o. IČ: 25583603 

a dále schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rusava mezi oběma 

subjekty. 

 

Usnesení čl. 7a/9/2020  

ZO Rusava 

schvaluje 
pronájem - pacht obecních pozemků, zveřejněných dle záměru obce ze dne 25.2.2020, pro p. Marka 

Škarpicha, bytem Rusava za cenu 2000,- Kč/ha. Další podmínky užívání budou zahrnuty v pachtovní 

smlouvě, které stanoví Rada obce. 

 

Usnesení čl. 7b/9/2020  

ZO Rusava 

schvaluje 
prodej obecního pozemku parc. č. 2555/56 – zahrada, část o výměře 255 m2 - nově parc. č. 2555/61 podle 

GP č. 1244-138/2019, v k.ú. Rusava, pro manžely Potměšilovy, Kroměříž, za cenu 300,- Kč/m2. Nabyvatelé 

hradí náklady s převodem. 

 



Usnesení čl. 7c/9/2020  

ZO Rusava 

schvaluje 

prodej obecního pozemku parc. č. 101/1 – trvalý travní porost – část o výměře 1068 m2 - 

nově parc. č. 101/13a, parc. č. 100/2 – trvalý travní porost – část o výměře 33 m2 - nově 

parc. č. 101/13c a parc. č. 2676/2 – ostatní plocha – část o výměře 87 m2 - nově parc. č. 

101/13b v k.ú. Rusava, podle GP – č. 1255/40/2020, pro manžely Elišku Čmelákovou, Rusava a Martin 

Čmeláka, Ostrata, za cenu 300,- Kč/m2 + DPH. Nabyvatelé hradí náklady s převodem. 

 

Usnesení čl. 7d/9/2020 

ZO Rusava 

schvaluje  

prodej obecního pozemku parc. č. 2695/3 – ostatní plocha – část o výměře 28 m2, nově parc. 

č. 2695/6 oddělená podle geometrického plánu č. 73/2020  - pro manžely Jiřího a Věru Novákovy, 

Kroměříž za cenu 472,- Kč/m2. Nabyvatelé hradí náklady s převodem. 

 

Usnesení čl. 7e/9/2020  

ZO Rusava 

schvaluje 

prodej obecního pozemku parc. č. 122/2 – ostatní plocha – část o výměře 62 m2 - nově parc. 

č. 122/17 oddělená podle geometrického plánu č. 287/2018  pro manžely Rapčanovy, Bystřice pod 

Hostýnem za cenu 300,- Kč/m2. Nabyvatel hradí náklady s převodem. 

 

Usnesení čl. 7f/9/2020 

ZO Rusava 

schvaluje  

prodej obecního pozemku parc. č. 2720 – ostatní plocha – část o výměře 254 m2, nově parc. č. 

2720/2 oddělená podle geometrického plánu č. 49/2020  pro Ivana Michelini a Antonio Gelfusa, Kroměříž 

za cenu 300,- Kč/m2. Nabyvatelé hradí náklady s převodem. 

 

Usnesení čl. 7g/9/2020 

ZO Rusava 

schvaluje  
realizaci stavby ,,Stavební úpravy hasičské zbrojnice č. p. 166 a vyčlenění vlastních finančních prostředků 

v rozpočtu obce pro období 2020 - 2021 podle vydané registrace akce o poskytnutí dotace z Ministerstva 

vnitra ČR. 

 

Usnesení čl. 7h/9/2020 

ZO Rusava 

bere na vědomí 
doručené žádosti na odkoupení nemovitosti č. p. 222 podle zveřejněného záměru obce dle usnesení ZO 

Rusava ze dne 12.12.2019. Vzhledem k nízkým cenovým nabídkám s uchazečskými podmínkami se 

rozhodnutí o posouzení nabídek nebude vydávat a záměr obce se ruší. 

a schvaluje  
vyvěšení záměru o prodeji  nemovitosti č.p  222 bez udání účelu využití a nejnižší nabídkovou cenu 

450.000 Kč. 

 

Usnesení čl. 8a/9/2020 

ZO Rusava 

schvaluje  
smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330059012/002  mezi Obcí Rusava a E-ON Distribuce a.s. 

stavba ,, Rusava, p. Bartek, Příp. NN“ včetně podmínek zakotvených ve smluvním ujednání. 

 

Usnesení čl. 8b/9/2020 

ZO Rusava 

schvaluje  
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030059167/001  mezi Obcí Rusava a E-ON 

Distribuce a.s. na stavbu ,,Rusava, RUSAVAK, Příp. NN“ včetně podmínek zakotvených ve smluvním 

ujednání. 

 



 

Usnesení čl. 8c/9/2020 

ZO Rusava 

schvaluje  
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030055556/001  mezi Obcí Rusava a E-ON 

Distribuce a.s. na stavbu ,, Rusava, p. Šico, Příp. NN“ včetně podmínek zakotvených ve smluvním 

ujednání. 

 
Usnesení čl. 8d/9/2020 

ZO Rusava 

schvaluje  
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030059200/001  mezi Obcí Rusava a E-ON 

Distribuce a.s. na stavbu ,, Rusava, Obec, Příp. NN“ včetně podmínek zakotvených ve smluvním ujednání. 

 

Usnesení čl. 8e/9/2020 

ZO Rusava 

schvaluje  
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu prostor č.p. 152 sloužících k podnikání mezi Obcí Rusava a paní Jitkou 

Tomčíkovou, bytem Bystřice pod Hostýnem, který řeší prominutí  50% nájmu za období od 12.3.2020 do 

17.5.2020. Důvodem úlevy nájemného za nebytové prostory je vyhlášení krizového stavu a karanténního 

opatření Vládou ČR. 
 

Usnesení čl. 9a/9/2020 

ZO Rusava 

schvaluje  
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Rusava ve výši 1.200.000,-Kč pro Sportovní klub Rusava, z.s., 

IČO: 46998161. 

a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Rusava 

mezi oběma subjekty. 
 
Usnesení čl. 9b/9/2020 

ZO Rusava 

schvaluje  
přerozdělení dotací a darů z rozpočtu obce pro rok 2020 pro jednotlivé žadatele s odsouhlasenou finanční 

částkou (příloha č. 4). Podmínky čerpání budou zakotveny ve smluvním ujednání projednané a schválené 

Radou obce. 

 

Usnesení čl. 9c/9/2020 

ZO Rusava 

zamítá 

poskytnutí dalšího vkladu do dobrovolného svazku obcí Podhostýnského mikroregionu. 
 
Usnesení čl. 10a/9/2020  

ZO Rusava 

bere na vědomí 

informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 2 (příloha č. 5), Radou obce Rusava 9.3.2020. 

a schvaluje 

předložené rozpočtové opatření č. 3 ve změnách v závazných ukazatelích, vyznačených v důvodové zprávě 

(příloha č. 6). 
 

Usnesení čl. 10b/9/2020  

ZO Rusava 

schvaluje 
novou úpravu odměn a příplatků uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva obce Rusava pro volební 

období 2018 – 2022 s platností od 1.6.2020 (příloha č. 7). 

 

 


