
 
Zá pis č. 19 

z veřejného jedná ní Zastupitelstva obce Rusava, konaného dne 17.5.2010 
 v 18.00 v zasedací síni Obecního ú řadu Rusava 

  
Přítomno:    10 členů  zastupitelstva - dle prezenční listiny 
Omluveni:   1 člen 
Hosté:          2 
 
Program: 1)   Zahá jení  

2)   Určení členů  návrhové komise na usnesení, ově řovatelů  zápisu,  
       zapisovatele 

  3)   Schvá lení programu jednání 
  4)   Seznámení s usnesením z minulého jednání Zastupitelstva obce Rusava 
  5)   Seznámení s činností Rady obce Rusava za období od  8.2.2010 do 17.5.2010 
  6)   Návrh OZV- stanovení pravidel pro volný pohyb psů  
  7)   Nákup požá rní techniky 
  8)   Rekonstrukce KISO – internetizace  

9)   Žádost o poskytnutí úvě ru a zřízení vkladového účtu 
              10)  Hospodaření společnosti Rusavak s.r.o. – navýšení základního jmě ní 
              11)  Rozpočtové opatření č.2 pro rok 2010 
              12)  Majetkové zá ležitosti 

             13)  Rozprava a diskuse 
              14)  Návrh usnesení  
                           15)  Závě r  
 
 

1) Zahá jení 
Pan starosta obce B. Š karpich přivítal všechny přítomné, konstatoval, že Zastupitelstvo obce 
(dá le jen ZO) Rusava bylo svoláno způ sobem obvyklým - vyvě šením ve vývě skách obce, 
obecním rozhlasem a v kabelové televizi. Č lenové ZO obdrželi pozvánky s podrobně jším 
programem jednání včetně  podkladů  e-mailem, další podklady  pro jednání  byly předloženy 
na dataprojektoru. 
Přítomnost 10 členů  ZO předurčilo usnášení schopnost pro jednání. 

              
2) Určení ná vrhové  komise na usnesení, ově řovatelů  zá pisu, zapisovatele 
      Návrhová  komise na usnesení:  J. Erlebach, J.Strýček, M. Janováč 

Ově řovatelé zápisu a usnesení: Ing. L. Urubová , Z.Hradil 
Zapisovatelka:  D. Gajdošová   

 
3) Schvá lení programu jedná ní 
      Doplňující, pozmě ňující návrhy na předložený program jednání ZO nebyly vzneseny. 
      Program jednání byl jednohlasně  schvá len podle předložené osnovy.  

 
4)   Sezná mení s usnesením z minulého jedná ní ZO   

Pan starosta B. Š karpich seznámil všechny přítomné s usnesením z  jednání ZO ze  dne 
8.2.2010 včetně  informací k plně ní svě řených úkolů . K usnesení nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 

 
5) Sezná mení s činností  RO od 8. 2. 2010 do 17. 5. 2010  

Pan starosta B. Š karpich podal podrobně jší informace o činnosti Rady obce Rusava, která  je 
zaznamenána v zápisech z jednání a jsou k nahlédnutí na OÚ Rusava.  K jednotlivým bodů m 
z činnosti  Rady obce Rusava nebyly  vzneseny žádné připomínky.  
 
 
 

6) Ná vrh na vydá ní OZV – stanovení pravidel pro volný pohyb psů   



Pan starosta B. Š karpich informoval ZO o podně tu pí M. Janoštiakové k vydání obecně  
závazné vyhlášky (dá le jen OZV). Paní místostarostka D. Gajdošová  dá le informovala ZO o 
právním výkladu  Ministerstva vnitra ČR k obecně  závazné vyhlášce, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů  na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů , 
dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání -  mů že 
obec stanovit formou OZV pravidla pohybu psů  na všech veřejných prostranstvích. Dá le také 
MV ČR doporučuje, aby byl přístup obce k regulaci veden principem rozumnosti 
s přihlédnutím k místním podmínkám – zejména pak velikosti katastru obce. V rozporu se 
zákonem by však bylo stanovení tě chto pravidel v OZV pro pohyb psů  i mimo veřejná  
prostranství v obci.  Tzn. že nesmí být do veřejného prostranství zahrnuty komunikace a 
nesmí být dotčena veřejná  přístupnost krajiny, kde má  každý podle § 63 zákona o ochraně  
přírody, právo na volný prů chod přes pozemky ve vlastnictví či ná jmu stá tu, obce nebo jiné 
právnické osoby, pokud tím nezpů sobí škodu na majetku a nejsou tím dotčena sousedská  
práva atd. K základním povinnostem vlastníka psa je pak dodržování zákona - podle 
občanského zákoníku č.40/1994 Sb., …  vlastník vě ci, tedy i psa nesmí ohrozit jinou osobu, 
dá le zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání … učinit opatření proti úniku zvířat, 
zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., zakazuje nekontrolovaný volný pohyb psů  …  a zákon 
č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který zakazuje volné pobíhání zvířat  
na veřejných komunikacích. Rada obce na základě   platných zákonných pravidel k této 
problematice,  vydání OZV i s ohledem na velikost katastru nedoporučila.    
Hlasová ní:  10 členů  ZO bere na vě domí informace k OZV - pravidla pro pohyb psů  na 
veřejném prostranství.  

               
7) Ná kup požá rní techniky  

Pan starosta B. Š karpich informoval ZO o rozsahu a podmínkách smlouvy k investiční dotaci 
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 100 tis. Kč (vlastní zdroje 30%) na nákup přenosné 
motorové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů  Rusava. Zástupce Sboru 
dobrovolných hasičů  Rusava J. Erlebach upřesnil potřeby a požadavky zásahové techniky. 
Dá le pan starosta předložil studii úpravy objektu hasičské zbrojnice ve dvou variantách, které  
vypracoval architekt Ing. L. Pastrnek.      
Hlasová ní: 10 členů  ZO pro schvá lení rozsahu a podmínek smlouvy o poskytnutí investiční 
dotace z rozpočtu Zlínského kraje. 

 
8)  Rekonstrukce KISO – internetizace  

Pan starosta B. Š karpich informoval ZO na základě  získání dotace v rámci Podprogramu 
obnovy venkova Zlínského kraje, která  řeší Komplexní informační systém obce Rusava 
(KISO) – rekonstrukci obecního rozhlasu (stávající rozvody kabelové televize, po kterých je 
šířeno i hlášení obecním rozhlasem - po technologické stránce je nutná  modernizace, dá le 
renovace vnitřních usmě rňovačů  v rozvádě cích skřínkách a výmě ny reproduktorů ). Hlavním 
cílem celkové rekonstrukce KISO je dovybavení technologií pro napojení na JSVV (jednotný 
systém varování a vyrozumě ní) a zajiště ní rozhlasu na Ráztoku bezdrá tovou technologií 
s vybudováním vysílacího místa na koupališti. V pá tek 14.5.2010 probě hla informační 
schů zka se zástupci společnosti Satturn s.r.o.k možnostem internetového a telefonního 
napojení přes rozvody KTV, které se zúčastnilo cca 15 občanů . Dá le pan starosta informoval 
ZO o rozsahu a nákladovosti celého díla. Jedná  se o zkvalitně ní a dovybavení sítě  KTV (vě tší 
výbě r televizních programů  s rozdě lením do dvou nabídek MINI (11 programů ) a MAX ( 24 
tel. programů ) a zavedení internetu a intranetu do domácností v celkové hodnotě  díla cca 2 
mil. Kč  (cena včetně  rekonstrukce hlavní stanice HPS).   
Ing.I. Vávra podal návrh na doplně ní usnesení, aby dodavatel celé rekonstrukce zajistil 
provozování internetu minimá lně  ve stejné kvalitě  a levně jší než O2. Dá le dodavatel  by mě l 
umožnit podle požadavku vlastníka zařízení provozovat kabelovou síť pro internet i s jinými 
společnostmi internetového signá lu a nabídka placených televizních programů  by mě la být o 
10% levně jší než CzechLink. V prů bě hu projednávání tohoto bodu (č. 8 – KISO) se ze 
zasedání omluvila 1 členka ZO Ing. L. Urubová , která  se dalšího jednání a hlasování 
neúčastnila. Pro další jednání a hlasování bylo přítomno 9 členů  ZO.  
Hlasová ní:  9 členů  ZO bere na vě domí informace o realizaci projektu KISO 



Dá le 6 členů  ZO pro schvá lení rozsahu investiční akce na zavedení internetu do  
           domácností   

                    3 členové ZO se zdrželi hlasování 
 
      9)   Ž á dost o poskytnutí ú vě ru a zřízení vkladového ú čtu 

Pan starosta obce  B. Š karpich informoval ZO  
a) o nutnosti přijetí  středně dobého úvě ru s Českou spořitelnou, a.s. na dofinancování dotace 
z POV ZK na projekt „obecního rozhlasu“ a na dokončení akce internetizace obce ve výši  
1 mil. Kč. 
Hlasová ní:  6 členů  ZO pro schvá lení přijetí středně dobého úvě ru s Českou spořitelnou a.s. 
                    3 členové ZO se zdrželi hlasování 
 
b) o zřízení zvláštního účtu na ukládání volných prostředků  na obnovu infrastruktury tzv. 
Zlatého vkladu/kvě ten 2010 u České spořitelny, a.s.(Úroková  sazba je nemě nná  po celou 
dobu vkladu, vklad i jeho výnosy jsou pojiště ny, založení vkladu a jeho vedení je zdarma.) 
Hlasová ní: 9 členů  ZO pro schvá lení zřízení zvláštního účtu tzv. Zlatého vkladu České 
spořitelny, a.s. 

 
     10)  Hospodaření společnosti Rusavak s.r.o. – navýšení zá kladního jmě ní 

Pan starosta obce  B. Š karpich předal slovo paní účetní společnosti Rusavak s.r.o., Ludmile 
Mikšánkové, která  předložila přítomným výkaz hospodaření společnosti za období leden až 
prosinec 2009 za jednotlivá  střediska (správa, autodoprava, voda, kanalizace a ČOV, 
kabelovna, stanový tábor, koupaliště , les, keramika) s vyčíslením výnosů , nákladů , zisku či 
ztrá ty. Dá le také stav pohledávek a závazků  k 31.12.2009, porovnání tě žby dřeva včetně  
nákladů  a výnosů .   Pan starosta B. Š karpich poté podal ZO na základě  ztrá tového výsledku 
společnosti Rusavak s.r.o. návrh na prominutí pohledávky (vyplývající ze smluvních 
ná jemních ujednání za období 2005-2008 podle předložené zprávy nezávislého auditora) 
ve výši 108.800 Kč a uvolně ní na navýšení základního kapitá lu pro spol. Rusavak s.r.o. ve 
výši 400 tis. Kč  
Hlasová ní:  9 členů  ZO bere na vě domí zprávu o hospodaření společnosti Rusavak s.r.o. za 
rok 2009 s vyčíslením ztrá ty.                  
 Dá le 9 členů  schvaluje prominutí pohledávky ve výši 108.800 Kč a uvolně ní na 
navýšení základního kapitá lu spol. Rusavak s.r.o. ve výši 400 tis. Kč. 
 

11) Rozpočtové  opatření č. 2 pro rok 2010 
Hospodá řka obce paní Jana Pavelcová  podala  podrobně jší informace o stavech na 
příjmových a výdajových položkách - úvě r u České spořitelny na dofinancování investiční 
akce – rekonstrukce obecního rozhlasu (KISO) včetně  investiční akce na zavedení internetu 
do domácností. Dá le na příjmech dotace ze Stá tního fondu životního prostředí a Fondu  
soudržnosti na sbě rný dvů r a výdaj na proplacení dotace.  Rozpočtové opatření  č.2 je 
přílohou č.2 zápisu č.19 veřejného jednání ZO. 
Hlasová ní : 9 členů  ZO pro schvá lení rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2010. 

 
      12) Majetkové  zá ležitosti  

Pan starosta obce  B. Š karpich předložil ZO k projednání zveřejně né zámě ry obce: 
a)  odprodej obecního pozemku v k.ú. Rusava parc.č. 2562/11 o výmě ře 43 m2, trvalý travní 
porost, vzniklý oddě lení z parc.č. 2562/1 dle geometrického plánu č. 852-202/2009, žadatel - 
manželé Dosedě lovi, Přerov za cenu 219 Kč /m2.  
Hlasová ní:  9 členů  ZO pro schvá lení odprodeje pro manžele Dosedě lovy, Přerov  
 
b)  odprodej obecních pozemků  v k.ú. Rusava parc.č. 383/2 o výmě ře 51 m2, zahrada a parc. 
č. 2908 o výmě ře 115 m2, ostatní plocha  vzniklý oddě lení z parc.č. st.126/2 – zastavě ná  
plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 851-2/2010, žadatel – Danuše Macíková , 
Rusava, za cenu 47 Kč /m2.  
Hlasová ní:  9 členů  ZO pro schvá lení odprodeje pro paní D. Macíkovou, Rusava  
 



c) proná jem  obecního pozemku v k.ú. Rusava parc. č. 2778/43 o výmě ře 203 m2, ostatní 
plocha, vzniklý oddě lením z parc. č. 2778/14 dle geometrického plánu č. 857-6/2010, žadatel 
- manželé Vávrovi, Rusava. 
Hlasová ní:  8 členů  ZO pro schvá lení proná jmu pro manžele Vávrovy 
                     1člen ZO proti proná jmu obecního pozemku  
 
d) Návrh na zveřejně ní zámě ru o prodeji obecního pozemku: 
Ing. I.Vávra podal přítomným doplňující informace ke svému požadavku -odkoupení či 
proná jmu uvedeného pozemku parc.č. 2778/43 o výmě ře 203 m2, s vyjádřením trvajícího 
zá jmu o odkoupení a podal návrh na usnesení o zveřejně ní zámě ru o prodeji: 
Zveřejně ní zámě ru o prodeji obecního pozemku v k.ú. Rusava parc. č. 2778/43 o výmě ře 203 
m2, ostatní plocha, vzniklý oddě lením z parc. č. 2778/14 dle geometrického plánu č. 857-
6/2010, žadatel - manželé Vávrovi, Rusava. 
Hlasová ní:  5 členů  ZO pro schvá lení odprodeje  pro manžele Vávrovy 
                    4 členové ZO proti odprodeji obecního pozemku  
 

   
      13) Rozprava a diskuse 

V tomto bodě  nebyly vzneseny žádné dotazy. 
 

      14)  Ná vrh usnesení a jeho schvá lení 
 Návrhová  komise přednesla návrh usnesení  z 19. veřejného jednání  ZO, ke kterému   
 nebylo podáno  žádných výhrad.       

 
      15)  Zá vě r 

 Starosta obce podě koval všem členů m ZO a  hostů m za účast a jednání ukončil ve 23.25 hod. 
 

Ově řovatelé zápisu: 
 

 
 

Ing. Lada Urubová       … … … … … … … … … …  
 

p. Zdenek Hradil         … … … … … … … … … …  
 
 

 
… … … … … … … ..                                                                                        … … … … … … … . 
Dana  Gajdošová               Bohumil Š karpich                          
místostarostka              starosta obce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í 
z  19. veřejného jednání Zastupitelstva obce  Rusava, konaného dne 17. 5. 2010 

v 18.00  hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě  

 

čl. 19/1 
Zastupitelstvo obce /dá le jen ZO/ Rusava  
schvaluje 
program 19. veřejného jednání ZO 
a určuje  
návrhovou komisi na usnesení, zapisovatele a ově řovatele zápisu a usnesení. 
 

čl. 19/2 
ZO Rusava 
schvaluje   
činnost  Rady obce Rusava  za období od  8. 2. 2010 do 17. 5. 2010. 
 

čl. 19/3 
ZO Rusava  
bere na vě domí  
podně t pí M. Janoštiakové k vydání obecně  závazné vyhlášky (dá le jen OZV), která  by upravovala 
pravidla pro pohyb psů  na veřejném prostranství v k. ú. Rusava. Zastupitelstvo obce neshledalo dů vodné 
opodstatně ní k  přípravě  a tvorbě  návrhu OZV pro pohyb psů  na veřejném prostranství v k.ú. Rusava. 
 

čl. 19/4 
ZO Rusava  
schvaluje 
rozsah a podmínky smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na nákup 
požá rní stříkačky a zmocňuje starostu obce B. Š karpicha jejím podpisem. 
 

      čl. 19/5 
ZO Rusava 
bere na vě domí  
informace o realizaci projektu „Komplexní informační systém obce“, který řeší i rekonstrukci sítě  po 
rozvodech kabelové televize.  
Schvaluje rozsah investiční akce na zavedení internetu do domácností, možnosti využívání intranetu a 
rozšíření programové televizní skladby včetně  nákladovosti. Dá le ukládá  radě  obce, aby projednala a řešila 
technologické ná ležitosti spojené se zprovozně ním zařízení internetu. 
Schvá lení investiční akce za předpokladu že: 
1) Dodavatel celé rekonstrukce zajistí provozování internetu minimá lně  ve stejné kvalitě , jako O2 a v ceně  

vždy o 10% nižší než O2 
2) Dodavatel  bude servisovat a provozovat kabelovou síť pro internet i s jiným dodavatelem internetového 

signá lu 
3) Nabídka placených televizních programů  bude o 10% levně jší než Czechlink 

 
 

čl. 19/6 
ZO Rusava 
schvaluje  
přijetí úvě ru a uzavření úvě rové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmě tem je poskytnutí  
středně dobého úvě ru ve výši 1 mil. Kč na dofinancování dotace POV ZK přidě lené na projekt „obecní 
rozhlas“ – komplexní informační systém obce  a na dokončení akce internetizace obce se splatností čtyři roky 
zajiště ného budoucími rozpočtovými příjmy obce a blankosmě nkou, která  bude vyplně na dle příslušné 
smlouvy o vyplňovacím právu smě nečném. 
 



 
čl. 19/7 

ZO Rusava  
bere na vě domí 
zprávu o hospodaření společnosti Rusavak s.r.o. za rok 2009, která  vykazuje ztrá tový výsledek   
a schvaluje prominutí pohledávky ve výši 108.800 Kč a uvolně ní dluhu ve výši 400.000 Kč na navýšení 
základního kapitá lu pro spol. Rusavak s.r.o. vyplývající ze smluvních ná jemních ujednání  za období 
2005-2008 podle předložené zprávy nezávislého auditora, která  je přílohou usnesení ZO č.1 
 

čl. 19/8 
ZO Rusava  
schvaluje  
rozpočtové opatření obce Rusava č.2  pro rok 2010 podle předloženého návrhu, které je přílohou  usnesení 
ZO č. 2.  
Dá le schvaluje  zřízení zvláštního účtu na ukládání  volných prostředků  na obnovu infrastruktury. Založením 
Zlatého vkladu/ kvě ten 2010  u České spořitelny, a.s., bude zajiště na roční disponobilita postupně  vložených 
finančních prostředků .     
 

čl. 19/9 
ZO Rusava  
schvaluje   
odprodej obecního pozemku v k.ú. Rusava parc.č. 2562/11 o výmě ře 43 m2, trvalý travní porost, vzniklý 
oddě lení z parc.č. 2562/1 dle geometrického plánu č. 852-202/2009, žadatel - manželé Dosedě lovi, Přerov za 
cenu 219 Kč /m2. Nabyvatelé pozemku hradí veškeré poplatky vyplývající z prodeje obecního majetku. 
 

čl. 19/10 
ZO Rusava  
schvaluje   
odprodej obecních pozemků  v k.ú. Rusava parc.č. 383/2 o výmě ře 51 m2, zahrada a parc č. 2908 o výmě ře 115 
m2, ostatní plocha  vzniklý oddě lení z parc.č.st. 126/2 – zastavě ná  plocha a nádvoří, dle geometrického plánu 
č. 851-2/2010, žadatel – Danuše Macíková , Rusava, za cenu 47 Kč /m2. Nabyvatel pozemku hradí veškeré 
poplatky vyplývající z prodeje obecního majetku. 
 

        čl. 19/11 
ZO Rusava  
schvaluje proná jem  obecního pozemku v k.ú. Rusava parc.č. 2778/43 o výmě ře 203 m2, ostatní plocha, 
vzniklý oddě lením z parc. č. 2778/14 dle geometrického plánu č. 857-6/2010, žadatel - manželé Vávrovi, 
Rusava. 
 

          čl. 19/12 
ZO Rusava  
neschvaluje zveřejně ní zámě ru o prodeji  obecního pozemku v k.ú. Rusava parc.č. 2778/43 o výmě ře 203 m2, 
ostatní plocha, vzniklý oddě lením z parc. č. 2778/14 dle geometrického plánu č. 857-6/2010 za účelem zřízení 
zahrady, žadatel – manželé Vávrovi, Rusava. 
 

Ově řovatelé zápisu: 
 

Ing. Lada Urubová  … … … … … … … …  
 
 

p. Zdenek Hradil … … … … … … … …  
 
 

… … … … … … … ..                                                                                        … … … … … … … . 
Dana  Gajdošová               Bohumil Š karpich                          
místostarostka              starosta obce  


