
USNESENÍ
ze 14. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava 

konaného dne 3. 5. 2021 v 18:00 hodin
v zasedací síni Obecního úřadu

Usnesení čl. 1/14/2021
ZO Rusava
určuje
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise.

Usnesení čl. 2/14/2021
ZO Rusava
schvaluje
program 14. veřejného jednání ZO Rusava.

Usnesení čl. 3/14/2021
ZO Rusava
bere na vědomí
souhrnné  seznámení  s  usnesením z 13.  veřejného  jednání  ZO Rusava  konaného dne  8.  3.  2021 včetně
diskusních příspěvků bez výhrad.

Usnesení čl. 4/14/2021
ZO Rusava
bere na vědomí
činnost Rady obce Rusava za období od 8. 3.2021 do 3. 5. 2021 podle zprávy přednesené starostou obce.

Usnesení čl. 5/14/2021
ZO Rusava
projednalo a schvaluje 
Zprávu  o  uplatňování  Územního  plánu  Rusava  v uplynulém  období  2015-2021  včetně  pokynů  pro
zpracování  návrhu  změny  Územního  plánu  Rusava.  Změna  územního  plánu  bude  pořízena  zkráceným
postupem ve smyslu § 55b zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zpráva byla  upravena na  základě  projednání  dle  stavebního  zákona a na
základě zapracování požadavků dotčených orgánů, krajského úřadu a připomínek k obsahu zprávy. (příloha
č.1).

Usnesení čl. 6/14/2021
ZO Rusava
schvaluje
odkoupení pozemků parc. č. 290/2 - trvalý travní porost o výměře 1.657 m2, parc. č. 291 - lesní pozemek o
výměře 156 m2, parc. č. 2473 - trvalý travní porost o výměře 4.933 m2 a parc. č. 2492/32 – ostatní plocha o
výměře 126 m2  od manželů Vítězslava a Márie Mackových, Rusava č.p. 17. Cena byla stanovena dohodou
ve výši 20,- Kč/m2.

Usnesení čl. 7/14/2021
ZO Rusava
schvaluje
smlouvu č. OT-014330062304/001 o zřízení věcného břemene, mezi Obcí Rusava a EG.D a.s. stavba
„Rusava, Obec, Obnova NN,TS“, na pozemcích parc. č. 2201/3, 2264/5, 2276/11, 2399/3, 2401/1, 2627/1,
2627/11, 2627/12, 2627/4, 2627/5, 2627/6, 2627/7, 2627/9, 2712/1 a 2743 v k.ú. Rusava, včetně podmínek
zakotvených ve smluvním ujednání. Jednorázová náhrada je stanovena ve výši 49.000,-Kč bez DPH.



Usnesení čl. 8/14/2021
ZO Rusava
neschvaluje
požadavek  slečny  Jitky  Tomčíkové,  bytem Bystřice  pod  Hostýnem o  prominutí  nájemného  za  užívání
nebytových prostor v nemovitosti č.p. 152 k hostinské činnosti.

Usnesení čl. 9/14/2021
ZO Rusava
schvaluje 
směrnici  č.  1/2021 ,,Pravidla  pro poskytování darů z rozpočtu obce Rusava“,  která stanovuje podmínky
příspěvku - daru při narození dítěte a dar prvňáčkům. 

Usnesení čl. 10/14/2021
ZO Rusava
schvaluje 
přerozdělení dotací a darů z rozpočtu obce pro rok 2021 pro jednotlivé žadatele s odsouhlasenou finanční částkou
(příloha č. 2). Podmínky čerpání budou zakotveny ve smluvním ujednání projednané a schválené Radou obce.

Usnesení čl. 11/14/2021
ZO Rusava
bere na vědomí
předložený výkaz hospodaření  spol.  RUSAVAK s.r.o. za rok 2020 podle jednotlivých středisek, včetně stavů
pohledávek, závazků, skladových zásob i stavu finančních prostředků (příloha č.3) a vyúčtování skutečnosti všech
položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 (příloha č. 4).

Usnesení čl. 12/14/2021
ZO Rusava
bere na vědomí
informace o rozpočtovém opatření č. 2/2021, schválené RO dne 15. 3. 2021, které je přílohou zápisu.
(příloha č. 5)
a dále schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3/ 2021 (příloha č. 6).


