
 
USNESENÍ 

z 19. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava  
konaného dne 7. 3. 2022 v 18:00 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu 
 
 

 
Usnesení čl. 1/19/2022 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 
Usnesení čl. 2/19/2022 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 19. veřejného jednání ZO Rusava. 
 
Usnesení čl. 3/19/2022 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 18. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 13. 12. 2021 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
Usnesení čl. 4/19/2022 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 14. 12. 2021 do 7. 3. 2022 podle zprávy přednesené starostou obce. 
 
Usnesení čl. 5/19/2022 
ZO Rusava 
schvaluje odprodej obecního pozemku vedeného na LV 10001 parc. č. 114/10 - část , nově vedený pod parc. 
č. 114/24 – trvalý travní porost výměra 108 m2 a  parc. č. 114/13 - trvalý travní porost o výměře 4 m2, pro 
manžely Karla a Pavlu Ševčákovy, Rusava č.p. 277, za cenu 500,- Kč/m2.  
Dále schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 114/16 - trvalý travní porost, výměra 5m2 od manželů Karla a 
Pavly Ševčákových, Rusava 277, za cenu 500,- Kč/m2. Nabyvatelé pozemků hradí náklady s převodem 
poměrným dílem. 
 
Usnesení čl. 6/19/2022 
ZO Rusava 
schvaluje odprodej obecních pozemků parc. č. 646/12 – trvalý travní porost, výměra 66 m2 a 646/13 – 
zahrada, výměra 5 m2 v k.ú. Rusava, pro  Jiřího a Annu Dostálovy, bytem Drahanovice 11, za cenu 500,- 
Kč/m2. Nabyvatelé pozemků uhradí náklady spojené s převodem. 
 
 
Usnesení čl. 7/19/2022 
ZO Rusava 
neschvaluje uplatnění předkupního práva na nemovitost rekreační chaty č.ev. 3 stojící na pozemku parc. č. 
2555/43 v k.ú. Rusava, lokalita Ráztoka  za cenu 1.850.000,- Kč, majitelky Nikol Fridrichová, Holešov a 
zmocňuje starostu obce p. Bohumila Škarpicha k podpisu ,,Prohlášení o vzdání se předkupního práva ke  
konkrétnímu převodu".  
 
Usnesení čl. 8/19/2022 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu  č. OT – 0010040021299/001 MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích 



parc. č. 2684/15, 2686/1 a 9/15 v k.ú. Rusava v majetku obce Rusava, na realizaci stavby ,,Rusava č.p. 208, 
pí Baroňová, úp. příp. kab.NN" a zmocňuje starostu obce p. Bohumila Škarpicha k podpisu smlouvy. 
 
Usnesení čl.  9/19/2022 
ZO Rusava 
schvaluje  
pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 248, za účelem provozování obchodní činnosti – prodeje 
smíšeného zboží pro paní Moniku Mikeškovou, bytem Ŕusava, na dobu určitou do 31.3.2024.  
Cena za užívání ploch se stanovuje ve výši 200,- Kč/m2 /rok. Ostatní podmínky o nájmu a úhradě služeb 
spojených s jejich užíváním budou zakotveny ve smluvním ujednání. 
 
Usnesení čl.  10/19/2022 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložený aktualizovaný plán obnovy vodovodu a kanalizací 2/2022 (příloha č. 1). 
 
Usnesení čl. 11/19/2022 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 9/2021 a 1/2022 schválené Radou obce Rusava ve změnách v závazných ukazatelích, 
vyznačených v důvodové zprávě (příloha č. 2 a č. 3). 
a schvaluje 
předložený návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 se změnami v závazných ukazatelích dle důvodové 
zprávy (příloha č. 4). 


