
USNESENÍ 

z 15. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava  

konaného dne 14. 6. 2021 v 18:00 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu 
 

 

Usnesení čl. 1/15/2021 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 

Usnesení čl. 2/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 15. veřejného jednání ZO Rusava. 
 

Usnesení čl. 3/15/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením ze 14. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 3. 5. 2021 včetně 

diskusních příspěvků bez výhrad. 
 

Usnesení čl. 4/15/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 4. 5.2021 do 14. 6. 2021 podle zprávy přednesené starostou obce. 
 

Usnesení čl. 5/15/2021 
ZO Rusava 

schvaluje 
závěrečný účet obce Rusava za rok 2020 zpracovaný podle znění zák. č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle předloženého návrhu a dává souhlas s 

celoročním hospodařením obce Rusava za rok 2020 a to bez výhrad. 

Schvaluje účetní závěrku obce Rusava za rok 2020 bez výhrad, dále schvaluje hospodářský výsledek 

po zdanění za rok 2020 ve výši 1 565 464,95 Kč a jeho převedení na účet 432. Podklady jsou přílohou 

zápisu č. 1 a č. 2. 
 
Usnesení čl. 6/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
pronájem obecních pozemků: parc. č. 2772/10 – ostatní plocha, parc. č. 2772/114 – ostatní plocha,, parc. č. 

2712/2 – ostatní plocha, o celkové výměře 82,5 m2 manželům Volákovým, Rusava č.p. 293. Cena za 

pronájem je ve výši 3,- Kč/m2/rok. Ostatní podmínky užívání budou zahrnuty v nájemní smlouvě. 
 

Usnesení čl. 7/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
pronájem části obecního pozemku parc. č. 2546/29 – ost. plocha, část o výměře 287 m2 p. Vladimírovi 

Vaculíkovi , Rusava 220. Cena za pronájem je ve výši 3,- Kč/m2/rok. Ostatní podmínky užívání budou 

zahrnuty v nájemní smlouvě. 
 
Usnesení čl. 8/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
odkoupení pozemků od p. Eduarda Svobody, Rusava č.p. 131, za dohodnutou cenu 20,- Kč/m2 v tomto 



členění: 
parc. č. 1947 – tr. tr. porost, výměra   265 m2 
parc. č. 1952 – tr. tr. porost, výměra 1057 m2 
parc. č. 1901 – tr. tr. porost, výměra   154 m2 
parc. č. 1952/4 – lesní pozemek, výměra 50 m2 
parc. č. 1952/1 – lesní pozemek, výměra 342 m2 
 

Usnesení čl. 9/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje  
kupní smlouvu o koupi nemovité věci mezi obcí Rusava a Ing. L. Netopilem, bytem Brno, Ing. K. 

Netopilovou, bytem Kroměříž a p. Š. Vránovou, která řeší odkoupení části pozemku parc. č. 2555/3 – orná 

půda, o výměře 625 m2 za dohodnutou cenu 200,- Kč/m2. 
 
Usnesení čl. 10/15/2021 
ZO Rusava 

schvaluje  

odprodej pozemků dle geometrického plánu č. 1281-36/2021 p. Pavlovi Hudcovi, bytem Holešov – parc. č. 

2534/4 - trvalý travní porost, část nově vedená pod parc. č. 2534/66 – trvalý travní porost, o výměře 75 m2  a 

parc. č. 2695/3 – ostatní plocha, nově vedená pod parc. č. 2695/8 – ost. plocha, o výměře 63 m2 za cenu 

45.000,- Kč.      
a schvaluje koupi pozemků od p. Pavla Hudce, Holešov, parc. č. 147/1 – zahrada, část nově vedená pod par. 

č. 147/3 – zahrada o výměře 83 m2 za cenu 25.000,- Kč. 
 

Usnesení čl. 11/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
odprodej pozemků dle geometrického plánu č. 1281- 36/2021 p. Zdeňce Zapletalové, Rusava č.p. 171 - parc. 

č. 147/2 - ost. plocha – nově parc. č.147/4 – ost. plocha, o výměře 25 m2 , parc. č. 2535/2 – ost. plocha – 

nově parc. č. 2535/5 – ost. plocha , o výměře 27 m2 , parc. č. 2770/2 – vodní plocha – nově parc. č. 2770/6 – 

ost. plocha, o výměře 94 m2. za cenu 73.000,- Kč. 
 

Usnesení čl. 12/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
koupi pozemků ve spoluvlastnictví, Naděžda Bílková, Miroslav Bílek a  Radim Bílek Rusava č.p. 186, dle 

geometrického plánu č. 128449/2021 - parc. č. st. 36/4 – ostatní plocha nově vedený pod parc. č. 261/6b - 

část o výměře 72 m2, parc. č. 261/2 – zahrada, nově vedené pod parc. č. 261/6a - část o výměře 31 m2, 

2673/2 – ost. plocha, o výměře 17 m2 za cenu 20.000,- Kč. 

a schvaluje  prodej pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 2721/2 – ost. plocha, část o výměře 106 m2 p. 

Miroslavu Bílkovi, Rusava č.p. 186 za cenu 20.000,- Kč. 
 

Usnesení čl. 13/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu  č. OT – 001040018652/018-MOPR mezi obcí Rusava a společností EG.D a.s.  o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 2400 v k.ú. Rusava s vlastnickým podílem obce Rusava 

na realizaci stavby ,,Rusava , Obec, Obnova NN, TS ". 
 

Usnesení čl. 14/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu č.: OT-014330062006/001 mezi obcí Rusava a společností EG.D a.s.  o zřízení věcného břemene na 

části pozemků parc. č.  2551/2 v k.ú. Rusava, v majetku obce Rusava, na realizaci stavby „Rusava, RUSAVAK, 

Kab.NN“. 
 

 



Usnesení čl. 15/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu Č.: OT-014330061821/002  mezi obcí Rusava a společností EG.D a.s. o zřízení věcného břemene na 

pozemku parc. č. 2662/2, 2691/54 v k.ú. Rusava v majetku obce Rusava na realizaci stavby, „Rusava, Obec, 

Kab. NN“. 
 

Usnesení čl. 16/15/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
obsah písemné žádosti od spol. Frank Bold Advokáti s.r.o. - zastupující Oneness o.p.s. a Semane Nord s.r.o., 

o zajištění co nejrychlejší opravy územního plánu. 
a schvaluje předložené a projednané vyjádření obce Rusava k předmětné žádosti, které bude adresováno 

právním zástupcům i žadatelům. 
 

Usnesení čl. 17/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
dodatek ke smlouvě č. 4 mezi obcí Rusava a spol. RUSAVAK s.r.o., který řeší úpravu podmínek snížení 

pachtovného u správy lesního majetku a zmocňuje místostarostu obce Rusava p. Zbyňka Vašíka k podpisu 

dodatku č. 4 Pachtovní smlouvy.  
 

Usnesení čl. 18/15/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
zprávu o připravenosti dokumentace stavby ,,Modernizace a intenzifikace ČOV Rusava“ 
a schvaluje podání žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory z Ministerstva zemědělství ČR 

včetně nezbytných příloh. Realizace stavby bude řešena po zajištění finančních prostředků na celé stavební dílo 

podle smluvního ujednání. 
 

Usnesení čl. 19/15/2021 
ZO Rusava 
schvaluje  
předložené rozpočtové opatření č. 4/ 2021 (příloha č. 3). 
 

 


