
USNESENÍ 
z 12. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava  

konaného dne 7. 12. 2020 v 18:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu 

 
 

 
Usnesení čl. 1/12/2020 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 
Usnesení čl. 2/12/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 12. veřejného jednání ZO Rusava. 
 
Usnesení čl. 3/12/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 11. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 12. 10. 2020 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
Usnesení čl. 4/12/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 13. 10 2020 do 7. 12. 2020 podle zprávy přednesené starostou obce. 
 
Usnesení čl. 5/12/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
obsah a závěry zápisu č. 257/2020/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 za období od 1. 
1. 2020 až 30. 9. 2020. 
 
Usnesení čl. 6/12/2020 
ZO Rusava 
schvaluje  
Obecně závaznou vyhlášku obce Rusava č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s nabytím účinnosti od 1. 1. 2021. 
 
Usnesení čl. 7/12/2020 
ZO Rusava 
schvaluje  
předložený návrh kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021. Cena za vodné je ve výši 32,- 
Kč/m3, pevná složka je 250,- Kč/ rok, za stočné 33,- Kč/m3, pevná složka je 250,- Kč/rok. Uvedené ceny jsou 
včetně DPH. 
 
Usnesení čl. 8a/12/2020 
ZO Rusava 
schvaluje  
odkoupení pozemku parc. č. 269 – lesní pozemek, výměra 648 m2, od p. Vladimíra Vašíka, Rusava  172 za 
cenu 6,- Kč/m2.. Notářské poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. ZO Rusava zmocňuje starostu obce 
k podpisu kupní smlouvy.  
 
Usnesení čl. 8b/12/2020 
ZO Rusava 



schvaluje  
směnu pozemků podle zveřejněného záměru obce. Pozemek parc. č. 410/1 – vodní plocha, výměra 1354 m2 
LV 10001 – vlastník Obec Rusava za pozemek parc. č. 541/3 – lesní pozemek, část o výměře 1422 m2, nově 
vedený pod parc. č 541/15, LV 597 – vlastník p. Ludmila Balcarová, Prostějov. Účetní kupní cena se 
stanovuje ve výši 50 Kč/m2. ZO Rusava zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy o směně. 
 
Usnesení čl. 8c/12/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě lesního majetku mezi Obcí Rusava a RUSAVAK s.r.o.  
ZO Rusava zmocňuje místostarostu obce k podpisu dodatku č. 2 pachtovní smlouvy. 
 
Usnesení čl. 8d/12/2020 
ZO Rusava 
schvaluje  
odkoupení pozemku parc. č. 1906/3 – trvalý travní porost, výměra 419 m2 a pozemku parc. č. 1907 – vodní 
plocha, výměra 444 m2 od vlastníků – Zdenka Svobodová, Rusava 44 a Eduard Svoboda, Rusava 131, za 
cenu 120 Kč/m2. Notářské poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. ZO Rusava zmocňuje starostu obce 
k podpisu kupní smlouvy.  
 
Usnesení čl. 8e/12/2020 
ZO Rusava 
schvaluje  
odkoupení pozemku parc. č. 1937/3 – trvalý travní porost, výměra 405 m2 a pozemku  parc. č. 1937/5 – 
trvalý travní porost, výměra 562 m2, vlastník Eduard Svoboda, Rusava 131 za cenu 20 Kč/m2. Notářské 
poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. ZO Rusava zmocňuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.  
 
Usnesení čl. 9a/12/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
obsahovou náplň usnesení RO ze dne 2. 11. 2020, č.16/35/2020 ve věci schválené žádosti  o dotaci z MMR – 
Programu obnovy  a rozvoje venkova DT117d8210C – Podpora staveb a zařízení dopravní infrastruktury 
stavby ,,Rekonstrukce mostu  na ulici Za potokem u č.p. 89 a v části Lámanec u č.p. 163“. ZO Rusava 
vydává souhlasné stanovisko k podané žádosti o dotaci i realizaci, pokud bude stavba dotačně podpořena. 
 
Usnesení čl. 9b/12/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
obsahovou náplň usnesení RO ze dne 23. 11. 2020 č. 18/36/2020 ve věci schválené žádosti o dotaci z MMR -  
Programu obnovy  a rozvoje venkova DT117d8210A – Podpora staveb a zařízení dopravní infrastruktury 
stavby ,,Rusava – obnova komunikace  k vodojemu“. ZO Rusava vydává souhlasné stanovisko k podané 
žádosti o dotaci i realizaci, pokud bude stavba dotačně podpořena. 
 
Usnesení čl. 9c/12/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
obsahovou náplň usnesení RO ze dne 23. 11. 2020 č. 17/36/2020 ve věci schválené žádosti o dotaci z MMR -  
Programu obnovy  a rozvoje venkova DT117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku na projekt dětského hřiště ,,Veselá zvířátka“. ZO Rusava vydává souhlasné stanovisko 
k podané žádosti o dotaci i realizaci, pokud bude stavba dotačně podpořena. 
 
Usnesení čl. 10/12/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
rozpočet Obce Rusava na rok 2021 se závaznými ukazateli dle předloženého návrhu (příloha č. 1) bez výhrad 
dále schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 - 2023 dle předloženého návrhu (příloha č. 2) bez výhrad 



a stanovuje 
v souladu s § 102 odst. 2, písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, kompetenci radě obce k provádění nezbytných změn a úprav formou rozpočtových opatření v 
případě přijatých dotací a jejich následné úhrady v neomezené výši a dále v případě ostatních rozpočtových 
změn do částky 500.000,- Kč u závazných ukazatelů v jednotlivých případech s tím, že opatření bude 
předkládáno na nejbližším veřejném jednání ZO k projednání. 
 
Usnesení čl. 11/12/2020  
ZO Rusava 
bere na vědomí 
informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 6/2020 (příloha č. 3), Radou obce Rusava 23. 11. 2020. 
a schvaluje 
předložené rozpočtové opatření č. 7/2020 ve změnách v závazných ukazatelích, vyznačených v důvodové 
zprávě (příloha č. 4). 
 
Usnesení čl. 12/12/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
návrh na veřejné hlasování v bodě programu – odvolání Mgr. Dagmar Ježkové 
a  
souhlasí  
s písemným odvoláním Mgr. Dagmar Ježkové, na změnu funkčního využití pozemku parc. č. 1703/1 – trvalý 
travní porost v k.ú. Rusava z plochy nezastavitelné zemědělské na plochu pro výstavbu RD, požadavek bude 
podkladem pro změnu Územního plánu Rusava. 
 
Usnesení čl. 13/12/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
doručený písemný podklad pro změnu územního plánu obce Rusava od spol. Frank Bold Advokáti, s.r.o., v  
zastoupení žadatelů Oneness o.p.s. a Semane Nord s.r.o. včetně předloženého písemného vyrozumění  
výše uvedeným respondentům. 
 
14) Rozprava – diskuse 
Paní Dudláková vznesla dotaz jak je zabezpečen objekt č,p. 168 proti případnému pádu součásti stavby a 
proti vniknutí do objektu. Bude provedena kontrola objektu a její případné oplocení. 
Pan Mozola vznesl dotaz zda zůstane odstavná plocha za potokem u Obecního úřadu po dokončení opravy 
potoka. Záměrem je prostranství řešit jako odstavnou plochu se zpevněným povrchem. 
Pan Krč vznesl dotaz na nefunkční část veřejného osvětlení. Byla odhalena porucha na Hořansku, kde je 
nefunkční svítidlo a v dolní části byly prorostené větve ve vedení VO. Postupně se odstraňují dřeviny v 
majetku obce pod vedením VO a je potřeba také řešit rekonstrukci vedení VO a výměnu svítidel.  
Starosta podal zprávu o přípravě opravy chodníku od mostu u č.p. 89 po JZŠ Rusava kdy je požadavek za 
SFDI na dodržení šíře chodníku na 1,5 m. 
Pan Uruba vznesl dotaz na možnost doplnění ozvučného místa na Šmarhánkách u č.p. 84. Tuto záležitost je 
nutné projednat se zástupci  spol. SATTURN Holešov spol. s r.o. a dotyčnými žadateli, neboť doplnění 
ozvučného místa může narušit dosavadní ozvučení celé lokality. 
Dále byla projednaná záležitost ohledně zábradlí u betonové zdi v potoku u č.p. 225, kde je zábradlí skoro  
pod úrovní komunikace, zabraňuje proti pádu do toku ale neřeší zábranu proti sjezdu z komunikace.  
Záležitost bude nutné projednat s ŘS Zlínského kraje jako správce komunikace. 
Starosta obce požádal o podání informace od členů ZO na činnost spol. Oneness o.p.s., se sídlem Rusava č.e. 
296 – žádný z přítomných nemá poznatky, zkušenosti, údaje o fungování této o.p.s. 
  
15) Souhrnné usnesení 
Bylo konstatováno, že jednotlivé body programu byly projednány a přijato dle hlasování navržené usnesení. 
Návrhy na úpravu usnesení byly zapracovány během jednání.  
 
16) Závěr 
Starosta všem přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání zastupitelstva obce. 


