
 

 

USNESENÍ 
z 11. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava  

konaného dne 12. 10. 2020 v 18:00 hodin 
v sále Obecního domu na Rusavě 

 
Usnesení čl. 1/11/2020 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 
Usnesení čl. 2/11/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 11. veřejného jednání ZO Rusava. 
 
Usnesení čl. 3/11/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 10. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 22. 6. 2020 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
Usnesení čl. 4/11/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 23. 6. 2020 do 12. 10. 2020 podle zprávy přednesené 
starostou obce. 
 
Usnesení čl. 5a/10/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
návrh rady obce na tajné hlasování v bodě programu – odvolání Mgr. Dagmar Ježkové. 
a dále určuje 
členy volební komise na sčítání odevzdaných hlasovacích lístků ve složení členů pro ověřování zápisu. 
 
Usnesení čl. 5b/11/2020 
ZO Rusava 
nebylo přijato žádné usnesení 
 
Usnesení čl. 5c/11/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
obsahovou náplň dopisu zaslanou všem členům ZO Rusava od spol. Frank Bold Advokáti, s.r.o. a 
konstatuje, že neshledalo žádné pochybení starosty obce dle výroku žadatele nebo rozpor přístupu 
obce podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usnesení čl. 5d/11/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
stanovisko Podhostýnského mikroregionu (PMR) k usnesení ZO Rusava ze dne 25. 5. 2020, které má 
platné znění. 
 
ZO Rusava 
neschvaluje  
obsahovou náplň předloženého návrhu nových stanov, neboť v některých článcích poškozuje a 
diskriminuje rozhodující práva členů PMR. 
 
 
 



 

 

Usnesení čl. 5e/11/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
předložený závěrečný účet PMR za rok 2019, který byl schválen členskou schůzí dne 26. 6. 2020. 
 
Usnesení čl. 5f/11/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 

 předložený závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2019, který byl schválen 
členskou schůzí dne 23.6.2020. 
 
Usnesení čl. 5g/11/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 

 zařazení správního území obce Rusava do územní působnosti Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje Místní akční skupiny Podhostýnska, z.s., na období 2021 – 2027. 
 
Usnesení čl. 6a/11/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 

 pronájem obecního pozemku parc.č. 632/1 – ostatní plocha -část o výměře 130 m2 pro manžele 
Dudlákovy, bytem Rusava, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Ostatní podmínky 
smluvního ujednání stanoví v nájemní smlouvě rada obce. 
dále schvaluje 

 pronájem obecního pozemku parc.č. 632/1 – ostatní plocha -část o výměře 162 m2 pro manžele p. A. 
Žaloudíkovou, bytem Rusava, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Ostatní podmínky 
smluvního ujednání stanoví v nájemní smlouvě rada obce. 
a dále schvaluje 

 pronájem obecního pozemku parc.č. 632/1 – ostatní plocha -část o výměře 39 m2 pro manžele 
Hovořákovy, bytem Rusava, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Ostatní podmínky 
smluvního ujednání stanoví v nájemní smlouvě rada obce. 
 
Usnesení čl. 6b/11/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 

 směnu pozemku mezi obcí Rusava – vlastník pozemku parc. č. 2686/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace – část o výměře 18 m2, nově vedený pod parc. č. 126/5 a bratry Josefem a Pavlem 
Bartkovými, bytem Rusava, vlastníky pozemku parc. č. 126 – zahrada, část o výměře 23 m2, nově 
vedeným pod parc. č. 126/6, zaměřené dle GP č. 1249-268/2019. Notářské poplatky spojené s 
převodem hradí nabyvatelé společným dílem. 
 
Usnesení čl. 6c/11/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 

 odprodej nemovitosti  č.p. 222 s vyznačeným stavebním pozemkem st. pl. 57/4 – zastavěná plocha , 
část o výměře 88 m2 a přilehlý pozemek parc č 2963 – ostatní plocha, část o výměře 19 m2 – nově 
vedený pod parc.č. 2686/12 – ostatní plocha, pro spol. Poradenství P+P s.r.o., Lipová 126 za cenu 
500.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Notářské poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. 
 
 
 
 
 



 

 

Usnesení čl. 6d/11/2020 
ZO Rusava 
schvaluje  

 odkoupení pozemku parc. č. st. 914/2 – zastavěná plocha o výměře 2 m2, na kterém stojí nemovitost 
č.p. 98, pro Jarmilu Vaculíkovou, bytem Rusava za cenu 300,- Kč/m2. Notářské poplatky spojené s 
převodem hradí nabyvatel. 

 
Usnesení čl. 6e/11/2020 
ZO Rusava 
schvaluje  
pronájem obecního pozemku parc.č. 649 – ostatní plocha - část o výměře 210 m2 pro Jarmilu 
Vaculíkovou, bytem Rusava, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Ostatní podmínky 
smluvního ujednání stanoví v nájemní smlouvě rada obce. 
 
Usnesení čl. 6f/11/2020 
ZO Rusava  
schvaluje 
prodej pozemků parc. č. st. 327 – zastavěná plocha výměra 31 m2 a parc. č. st. 325 – zastavěná plocha, 
výměra 49 m2 vyznačené v geometrickém plánu č. 613-61/2020 za symbolickou cenu 1,- Kč/m2 pro 
SK Rusava, z.s., Rusava 248, IČO 46998161. Notářské poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. 
  
Usnesení čl. 6g/11/2020 
ZO Rusava  
schvaluje  
odkoupení  pozemku 413/1 – lesní pozemek o výměře 1525 m2, od pana M. Holešinského, bytem 
Kroměříž, za cenu  6,- Kč/m2. Notářské poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. 
 
Usnesení čl. 7a/11/2020 
ZO Rusava  
schvaluje  
zpracovaný Program rozvoje obce Rusava 2021 – 2027. 
 
Usnesení čl. 7b/11/2020 
schvaluje 
zpracovaný Program rozvoje sportu obce Rusava na období 2021 – 2027. 
 
Usnesení čl. 8/11/2020 
ZO Rusava  
schvaluje  
ve	 smyslu	 §	 84	 odst.	 1.	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o	 obcích,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů	 Řád	
veřejného	pohřebiště	obce	Rusava	s	nabytím	účinnosti	dnem	1.	11.	2020. 
 
Usnesení čl. 9/11/2020 
ZO Rusava  
bere na vědomí 
přednesenou zprávu předsedy kontrolního výboru o činnosti výboru  
 
a pověřuje  
kontrolní výbor k provádění kontrolní činnosti u poskytovatelů ubytování v k.ú. Rusava a dodržování 
platné obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu. 
 
Usnesení čl. 10/11/2020 
ZO Rusava  
bere na vědomí 
informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 4 a č. 5 Radou obce ve dnech 29. 6. 2019 a 31. 8.2019. 
(příloha č. 1 a č. 2) 


