
 
Zá pis č. 20 

z veřejného jedná ní Zastupitelstva obce Rusava, konaného dne 21. 6. 2010 
 v 18.30 v zasedací síni Obecního ú řadu Rusava 

  
Přítomno:    8 členů  zastupitelstva - dle prezenční listiny 
Omluveni:   3  
Hosté:          7 
Program: 1)   Zahá jení  

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

  3)   Schvá lení programu jednání Zastupitelstva obce Rusava 
  4)   Seznámení s usnesením z minulého jednání Zastupitelstva obce Rusava 
  5)   Č innost Rady obce Rusava za období od  17. 5. 2010 do 21.6.2010 
  6)   Hospodaření obce za rok 2009 
  7)   Rozpočtové opatření č. 3 
  8)   Zelená  úsporám 

9)   Návrh změ ny územního plánu č. 3 
           10)   Majetkové zá ležitosti 
           11)   Rozprava a diskuse 
           12)   Návrh usnesení 

          13)   Závě r  
 
 

1) Zahá jení 
Pan starosta obce B. Škarpich 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, další podklady  pro jednání  byly předloženy ve složkách pro jednotlivé 
zastupitele a prostřednictvím dataprojektoru. Dá le pan starosta vyzval ZO, aby se při 
hlasování oprostili zá jmů  vlastních, spřízně ných či ostatních, které by poškozovaly jakékoliv 
obecní zá jmy nebo potřeby. 
Přítomnost 7 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, Z. Vašík, M. Janováč 

Ově řovatelé zápisu a usnesení: Fr. Strýček, Z.Hradil 
Zapisovatelka:  D. Gajdošová   

 
3) Schvá lení programu jedná ní 
      Doplň ující, pozmě ň ující 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. Škarpich seznámil všechny přítomné s usnesením z  jednání ZO ze  dne 
17.5.2010 včetně  informací k plně ní svě řených úkolů . K usnesení nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 

  
5) Sezná mení s činností  RO od 17. 5. 2010 do 21. 6. 2010  

Pan starosta B. Škarpich 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.  
Přítomnost Ing. I.Vávry od projednávání bodu č. 5, pro další jednání bylo přítomno 8 členů  
ZO. 
 



 
6) Hospodaření obce   

Pan starosta B. Škarpich informoval ZO o provedených investičních akcích v roce 2009 
(Rekonstrukce místní komunikace a kanalizace, Za odpočinkem a poznáváním do Slobodovy 
zahrady, Rekonstrukce pískovcového kříže na hřbitově , v rozpracovanosti zů stala inv. akce 
Sbě rný dvů r a Rozšíření separace odpadu), neinvestičních akcích v roce 2009 (Za obnovou 
venkova pod sv. Hostýn na Rusavu, Czech Pointu), ale také o realizovaných drobných 
opravách např . oplocení na koupališti, přístavbě  garáží u OÚ  atd.  Dá le ZO informoval o 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, které provedlo kontrolní oddě lení odboru 
kancelá ře Zlínského kraje. Přílohou zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2009 je i 
vyjádření k anonymní stížnosti podané na Ministerstvo financí Č R k proplácení fiktivních 
faktur ZD Rusava.  Předseda kontrolního výboru p. Z. Hradil přednesl rozbor provedeného 
auditu hospodaření za rok 2009, ve kterém nebyly zjiště ny žádné nedostatky.  
Hlasová ní:  8 členů  ZO pro schvá lení hospodaření obce za rok 2009 včetně  závě rečného 
účtu. 
               

7) Rozpočové  opatření č. 3  
Hospodá řka obce paní Jana Pavelcová  podala  podrobně jší informace o stavech na 
příjmových a výdajových položkách v návaznosti na přidě lení dotačních finančních 
prostředků  ze SFŽ P na akci - Sbě rný dvů r a Rozšíření separace, dotace z úřadu práce na VPP, 
dotace na nákup techniky pro SDH Rusava atd.. Rozpočtové opatření č. 3 je přílohou č.2 
zápisu č. 20 veřejného jednání ZO. 
Hlasová ní: 8 členů  ZO pro schvá lení rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2010. 
 

8)   Zelená  ú sporá m  
Pan starosta B. Škarpich přivítal na jednání ZO Ing. L. Klimkovou, manažerku MAS 
Podhostýnsko, která  přítomným podala informace  o programu Ministerstva životního 
prostředí zamě řeného na úspory energie a obnovitelné zdroje „Zelená  úsporám“. 
Hlasová ní:  8 členů  ZO bere na vě domí informace k programu Zelená  úsporám 

 
      9)   Ná vrh změ ny ú zemního plá nu č. 3 

Pan starosta obce  B. Škarpich předložil ZO požadavky pro třetí  úpravu územně  plánovací 
dokumentace Obce Rusava. ZO byl předložen seznam šestnácti požadavků  zapsaných na 
základě  předložených žádostí s doporučením vhodnosti či nevhodnosti zahrnutí do návrhu 
změ n Ú P. č. 3 s vyznačením navrhované lokality a parc. č. v k.ú. Rusava.  
Hlasová ní: ZO odsouhlasilo devě t požadavků , které budou zahrnuty do zpracování nové 
změ ny územně  plánovací dokumentace č.3/ počet hlasů  k jednotlivým požadavků m  je 
uveden v příloze č. 3, veřejného jednání ZO č. 20  

 
     10)  Majetkové  zá ležitosti 

Pan starosta obce  B. Škarpich předložil ZO k projednání: 
a) žádost manželů  Vávrových  o zveřejně ní zámě ru o prodeji obecního pozemku v k.ú. 

Rusava parc. č. 2778/43 o výmě ře 203 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace vzniklý 
oddě lením z parc. č. 2778/14 dle geometrického plánu č. 857-6/2010. 

Hlasová ní:  4 členové ZO pro schvá lení zveřejně ní zámě ru 
                    4 členové ZO proti zveřejně ní zámě ru  
Po ukončení hlasování v bodě  č. 10 a) ze ZO odešel Ing. I. Vávra, pro další jednání bylo 
přítomno 7 členů  ZO 
 
b) návrh na ukončení ná jemního vztahu uzavřeného mezi Obcí Rusava a p. Smýkalem, 

bytem Ž opy. Ná jemní vztah od roku 1994 s využitím na odstavnou plochu pro osobní 
automobil (jedná  se o prostor před plotem – vjezdem k Baroň ovým). 

Hlasová ní:  7 členů  ZO pro ukončení ná jemního vztahu s p. Smýkalem 
                
      
 



 
 

c) návrh na proná jem obecního pozemku parc.č. 9/16 o výmě ře 222 m2,  ostatní plocha pro 
manžely Baroň ovy, bytem Č eský Tě šín.  

Hlasová ní:  7 členů  ZO pro schvá lení proná jmu obecního pozemku 9/16 
 
d) oznámení p. J. Krajcara, bytem Bystřice pod Hostýnem o ukončení ná jmu nebytových 

prostor Obecního domu č.p.152 k 31.8.2010. Dá le předložil k projednání žádost pí J. 
Tomčíkové, bytem Bystř ice pod Hostýnem o proná jem nebytových a bytových prostor 
Obecního domu  č.p. 152 na dobu určitou do 31.8.2012 

Hlasová ní:  7 členů  ZO bere na vě domí oznámení p. Krajcara o ukončení ná jemního vztahu 
nebytových prostor Obecního domu 
         7 členů  ZO pro schvá lení proná jmu nebytových prostor Obecního domu pro J. 
Tomčíkovou na dobu určitou do 31.8.2010 

 
      11) Rozprava a diskuse 

Pan starosta obce  B. Škarpich informoval ZO na základě   § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, o stanovení počtu členů  zastupitelstva obce, které je nutné na základě  dikce tohoto 
ustanovení stanovit na každé volební období. Volby do zastupitelstev obcí na volební období 
2010-2014 se uskuteční 15. a 16.10. 2010.  
Hlasová ní:  7 členů  ZO pro stanovení 15 členů  zastupitelstva obce a 5 členů  Rady obce 
Rusava. 
 

      12)  Ná vrh usnesení a jeho schvá lení 
 Návrhová  komise přednesla návrh usnesení  z 20. veřejného jednání  ZO, ke kterému   
 nebylo podáno  žádných výhrad.       

 
      13)  Zá vě r 

 Starosta obce podě koval všem členů m ZO a  hostů m za účast a jednání ukončil ve 22.35 hod. 
 

Ově řovatelé zápisu: 
 
 

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

p. Fr. Strýček               … … … … … … … … … …  
 

 
… … … … … … … ..                                                                                        … … … … … … … . 
Dana  Gajdošová               Bohumil Škarpich                          
místostarostka              starosta obce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U S N E S E N Í 

z  20. veřejného jednání Zastupitelstva obce  Rusava, konaného dne 21. 6.  2010 

v 18.30  hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě  

 

čl. 20/1 
Zastupitelstvo obce /dá le jen ZO/ Rusava  
schvaluje 
program 20. veřejného jednání ZO 
a určuje  
návrhovou komisi na usnesení, zapisovatele a ově řovatele zápisu a usnesení. 
 

čl. 20/2 
ZO Rusava 
schvaluje   
činnost Rady obce Rusava  za období od  17. 5. 2010 do 21. 6. 2010. 
 

čl. 20/3 
ZO Rusava  
schvaluje 
hospodaření obce za rok 2009 podle předložené zprávy o výsledku přezkoumání č.96/2010 KŘ , kterou 
zpracovala Kancelá ř  ředitele – kontrolní oddě lení, Krajského úřadu Zlínského kraje. 
Dá le schvaluje  závě rečný účet obce Rusava podle zákona č. 250/208 Sb., o rozpočtových pravidlech 
podle § 17, ost. 7, písmene a) s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad, který je 
přílohou č. 1, 20. veřejného jednání ZO. 
 

čl. 20/4 
ZO Rusava  
schvaluje  
rozpočtové opatření obce Rusava č. 3  pro rok 2010 podle předloženého návrhu, které je přílohou  
usnesení ZO č. 2.  

      čl. 20/5 
ZO Rusava 
bere na vě domí  
informace o programu Ministerstva životního prostředí zamě řeného na úspory energie a obnovitelné zdroje 
pod názvem „ Zelená  úsporám“. 

 
čl. 20/6 

ZO Rusava 
schvaluje  
návrh na pořízení změ ny územního plánu č. 3 podle navržených lokalit a parcelních čísel (příloha č. 3) a 
pově řuje odbor regioná lního rozvoje MÚ  Bystřice pod Hostýnem k projednání tohoto návrhu podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zně ní pozdě jších předpisů . 
Zastupitelstvo obce zá roveň  zmocň uje starostu obce B. Škarpicha k zastupování obce v zá ležitostech 
spojených s tvorbou pořízení změ ny územního plánu č.3.  

 
čl. 20/7 

ZO Rusava  
neschvaluje  
zveřejně ní zámě ru obce Rusava o odprodeji 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. 20/8 

ZO Rusava  
schvaluje  
ukončení ná jemního vztahu uzavřeného mezi Obcí Rusava a p. B. Smýkalem, bytem Ž opy dle uzavřené 
ná jemní smlouvy ze dne 3. 3. 2003 bez udání dů vodu. Výpově dní doba má  trvání v délce 6 mě síců  od 
1.7.2010 
 

čl. 20/9 
ZO Rusava  
bere na vě domí  
oznámení pana Krajcara, bytem Bystřice pod Hostýnem, o výpově di ná jmu z nebytových prostor nemovitosti 
Obecního domu  k 31. 8. 2010.  
Dá le 
schvaluje 
proná jem nebytových prostor p. J.Tomčíkové, bytem Bystřice pod Hostýnem na dobu určitou  do 31.8.2012 
za cenu 10.000 Kč /mě síčně  a bytu na dobu trvání ná jmu nebytových prostor Obecního domu dle aktuá lního 
mě síčního ná jmu za plochu bytu. Ostatní podmínky smluvního vztahu stanoví Rada obce Rusava.   
 

čl. 20/10 
ZO Rusava  
stanovuje   
počet členů  Zastupitelstva obce na Rusavě  pro volební období 2010-2014 na  patnáct členů   a pě t členů  Rady 
obce na Rusavě . 

       čl. 20/11 
ZO Rusava  
schvaluje 
proná jem obecního pozemku  parc.č. 9/16 o výmě ře 222 m2, ostatní plocha, pro manžele Baroň ovy, 
bytem Č eský Tě šín za cenu dle výmě ru Ministerstva financí č. 1/2001 ze dne 28.11.2001.  
 
 
 

Ově řovatelé zápisu: 
 
                                             p. Zdenek Hradil … … … … … … … …  

 
 

                                             p. Fr. Strýček … … … … … … … … … .. 
 
 
 
 

… … … … … … … ..                                                                                       … … … … … … … . 
Dana  Gajdošová               Bohumil Škarpich                          
místostarostka              starosta obce  

 
 


