
USNESENÍ
z 20. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava 

konaného dne 6. 6. 2022 v 18:00 hodin
v zasedací síni Obecního úřadu

Usnesení čl. 1/20/2022
ZO Rusava
určuje
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise.

Usnesení čl. 2/20/2022
ZO Rusava
schvaluje
program 20. veřejného jednání ZO Rusava.

Usnesení čl. 3/20/2022
ZO Rusava
bere na vědomí
souhrnné seznámení s usnesením z 19. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 7. 3. 2022 včetně diskusních  
příspěvků bez výhrad.

Usnesení čl. 4/20/2022
ZO Rusava
bere na vědomí
činnost Rady obce Rusava za období od 8. 3. 2022 do 6. 6. 2022 podle zprávy přednesené starostou obce.

Usnesení čl. 5/20/2022
ZO Rusava
schvaluje
závěrečný účet obce Rusava za rok 2021 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 2021 
a to bez výhrad.
Schvaluje účetní závěrku obce Rusava za rok 2021 bez výhrad, 
a dále schvaluje hospodářský výsledek po zdanění za rok 2021 ve výši 4.555.316,36 Kč a jeho převedení na účet 
432. Podklady jsou přílohou zápisu č.1 a č. 2.

Usnesení čl. 6/20/2022
ZO Rusava
schvaluje
odprodej obecního pozemku dle geometrického plánu č. 1312-30/2022 vedeného na LV 10001 parc. č. 2550/5 -  
část, nově vedený pod parc. č. 2550/29 – trvalý travní porost výměra 381 m2,  parc. č. 2550/5 - část, nově vedený 
pod parc. č. 2559/30 – trvalý travní porost výměra 255 m2, parc. č. 2555/3 - část,  nově vedený pod parc. č. 
2559/65 – orná půda výměra 66 m2, pro manžely Tomáše a Martu Svobodovy, U Letiště 1156/17, Holešov za 
cenu 500,- Kč/m2 
a
dále schvaluje odkoupení pozemku dle geometrického plánu č. 1312-30/2022 parc. č. 2551/1- část, nově vedený 
pod parc. č. 2551/12 – trvalý travní porost výměra 192 m2  a  parc. č. 2555/2 - část, nově vedený pod parc. č. 
2555/66 – trvalý travní porost  výměra 238 m2,  od manželů Tomáše a  Martu Svobodovy, U Letiště 1156/17, 
Holešov za cenu 500,- Kč/m2. Nabyvatelé pozemků hradí náklady s převodem poměrným dílem.

Usnesení čl. 7/20/2022
ZO Rusava
schvaluje
smlouvu  č. OT – 001030075565/001-AGSG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 
2688/1, 2696 v k.ú. Rusava v majetku obce Rusava, na realizaci stavby „Rusava č.p. 135, p.Odložilík, kab.NN“ a  
zmocňuje starostu obce p. Bohumila Škarpicha k podpisu smlouvy.



Usnesení čl. 8/20/2022
ZO Rusava
schvaluje  odprodej obecních pozemků parc. č. st.  722 – zastavěná plocha výměra 65 m2,   parc. č. 2538/6 – 
sportoviště a rekreační plocha – výměra 196 m2   a 2538/8 – trvalý travní porost – výměra 235 m2,  pro pana 
Michala Daňka, bytem Holešov, za cenu 550 Kč/m2 . Nabyvatel hradí náklady s převodem.

Usnesení čl.  9/20/2022
ZO Rusava
schvaluje 
odprodej obecního pozemku dle geometrického plánu č. 1310-15/2022 vedeného na LV 10001 parc. č. 2700/2 - 
část, nově vedený pod parc. 2700/2e – trvalý travní porost výměra 56 m2 za celkovou cenu 6.000 Kč pro manžely 
Zuzanu a Petra Gaždových, U Vodojemu 1506, Valašské Meziříčí
a
dále schvaluje 
odkoupení pozemku dle geometrického plánu č.  1310-15/2022  parc.  č. 2411- část,  nově vedený pod parc.  č. 
2700/2 j – trvalý travní porost výměra 154 m2, parc. č. 2700/7 - část, nově vedený pod parc. č. 2707/7 i-a – ostatní 
plocha výměra 31 m2, parc. č. 2700/8 - část, nově vedený pod parc. č. 2700/8 g – ostatní plocha výměra 31 m2, 
parc. č. 2774/3 – vodní plocha výměra 31 m2 a parc. č. 2774/5 -  vodní plocha výměra 68 m2, od manželů Zuzany 
a Petra Gaždových, U Vodojemu 1506, Valašské Meziříčí, za celkovou cenu 28.000 Kč.

Usnesení čl.  10/20/2022
ZO Rusava
schvaluje 
podle ustanovení § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 15 členů Zastupitelstva obce  
Rusava včetně 5 členů Rady obce Rusava, pro volební období 2022 – 2026.

Usnesení čl. 11/20/2022
ZO Rusava
bere na vědomí 
abdikaci pana Josefa Kocfeldy - člena Honebního společenstva Rusava – zástupce obce s právem hlasovacím
a 
zvolilo pana  Jaroslava  Mozolu,  jako  zástupce  Obce  Rusava  s  právem hlasovacím v  Honebním společenstvu 
Rusava.

Usnesení čl. 12/20/2022
ZO Rusava
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 3/2022 schválené Radou obce Rusava ve změnách v závazných ukazatelích, vyznačených v 
důvodové zprávě (příloha č. 3 ).
a schvaluje
předložený návrh rozpočtového opatření č. 4/2022 se změnami v závazných ukazatelích dle důvodové zprávy  
(příloha č. 4).

Usnesení čl. 13/20/2022
ZO Rusava
zamítá
poskytnutí dalšího vkladu do dobrovolného svazku obcí Podhostýnského mikroregionu.

Usnesení čl. 12/20/2022
ZO Rusava
schvaluje
přerozdělení dotací a darů z rozpočtu obce pro rok 2022 pro jednotlivé žadatele s odsouhlasenou finanční částkou 
(příloha č. 5). Podmínky čerpání budou zakotveny ve smluvním ujednání projednané a schválené Radou obce.

Usnesení čl. 13/20/2022
ZO Rusava
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rusava ve výši 100.000 Kč pro Sportovní klub Rusava, z.s., IČO: 46998161
a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rusava mezi 
oběma subjekty.


