
 
                                                                 U S N E S E N Í 

z  8. veřejného jednání Zastupitelstva obce  Rusava, konaného dne 28.5. 2012 

v 18.00  hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 

čl. 8/1 
            Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava  
            schvaluje 
            program 8. veřejného jednání ZO a 
            určuje  
            návrhovou komisi na usnesení, zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení. 
 

čl. 8/2 
            ZO Rusava 
            schvaluje   
            činnost Rady obce Rusava  za období od 7.2.2012 do 28.5.2012. 
 

čl. 8/3 
            ZO Rusava 
            bere na vědomí 
            zprávu a informace  zástupce vedoucího  oddělení Policie ČR  npor. Ondřeje Měrky Dis.,   
            o  činnosti a spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v k.ú.   
            Rusava. 
 
 

 čl. č8/4 
 

            ZO Rusava  
            schvaluje   

 poskytnutí daru – peněžní částky v celkové hodnotě 60.000,- Kč a půjčky – peněžní částky    
 v hodnotě 40.000,- Kč pro MAS Podhostýnska o.s. na pokrytí částečných nákladů spojených      
 s projektem „Kroje našich krajů“ a  
 zmocňuje 
 starostu obce podpisem obou smluvních ujednání. 
 

     čl. 8/5 
ZO Rusava 
schvaluje 
poskytnutí daru – finanční částky ve výši 35.000,- Kč pro pí. Věra Penezič, na opravu střechy 
kulturní památky nemovitosti čp. 190, dřevěným šindelem a 
zmocňuje 
starostu obce podpisem darovací smlouvy.             
 
 

čl. 8/6 
           ZO Rusava  
           schvaluje 

poskytnutí daru – finanční částky ve výši 26.000,- Kč pro pí. Stanislavu Novákovou, na opravu 
střechy kulturní památky nemovitosti čp. 31 dřevěným šindelem a 
zmocňuje  
starostu obce podpisem darovací smlouvy.             

 
 
 
 
 



čl. 8/7 
           ZO Rusava  
           neschvaluje 

odprodej obecních pozemků uvedených v žádosti p. Martina Posoldy, bytem Kroměříž, o 
celkové výměře 8.198 m2. 
 
 

čl. 8/8 
 
ZO Rusava 
schvaluje 
odprodej obecních pozemků vedených na LV 10001 pod parc.č. 2555/7 – část, lesní pozemek, 
oddělená výměra 140 m2, uvedená na geometrickém plánu č. 749-204/2005 pod parc.č. –  
2555/52  a parc.č. 2555/21 – část, ostatní plocha, oddělená výměra 50 m2, uvedená pod 
stejným parcelním číslem v k.ú. Rusava pro pí. Věru Klaperovou, bytem Kroměříž za cenu 
280,- Kč/m2. 
Nabyvatelé hradí následně veškeré výdaje s převodem včetně nákladů spojených s vynětím 
z lesního půdního fondu.  
 

čl.8/9 
 
ZO Rusava 
schvaluje 
odkoupení části pozemku parc.č. 2768/3 – ostatní plocha, neplodná půda, výměra 2.116 m2 
v k.ú. Rusava, vedeného na LV č. 60000. Pozemek po novém stavu údajů a zapracování do 
nového územního plánu by mohl být využit jako cyklostezka mezi obcemi Rusava a Brusné. 
 

 
čl.8/10 

 
ZO Rusava 
schvaluje  
úpravu rozpočtu obce pro rok 2012 v tomto rozsahu: 
- rozočtové opatření č.2 – projednané a schválené Radou obce dne 12.3.2012 
- rozpočtové opatření č.3 – projednané a schválené Radou obce dne   2.4.2012 
- rozpočtové opatření č.4 řešící další změny na příjmových a výdajových položkách. 

 
 

čl.8/11 
 

ZO Rusava 
schvaluje  
pořízení nového územního plánu Rusava podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a  
pověřuje 
starostu obce Bohumila Škarpicha, jako určeného zastupitele ve smyslu zákona č. 183/2006 
Sb. (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů ke spolupráci s odborem územního 
plánování a stavebního řádu MěÚ Bystřice pod Hostýnem – úřadem územního plánování při 
zpracování a projednání doplňujících průzkumů a rozborů, zadání a všech dalších fází 
projednání územního plánu 
a ukládá 
starostovi obce, aby podal žádost o pořízení územního plánu, podáním na Úřad územního 
plánování – odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Bystřice pod Hostýnem 
pořízením a projednáním všech fází územního plánu Rusava včetně zajištění výběrového 
řízení na projektanta – architekta nového územního plánu. 
 

 



čl.8/12 
 

ZO Rusava 
vyslovuje zásadní nesouhlas 
s vyhlášením zvláště chráněného území – Přírodní památka Rusava-Hořansko. Vyznačená 
lokalita nebyla v minulosti dlouhodobě sledována, poněvadž vlastníkům a zákonné samosprávě 
nebyly nikdy předloženy adekvátní záznamy o výskytu biotopů acidofilních bučin, 
západokarpatských dubohabřin, lučních a lesních pěnovkových pramenišť, údolních jasanovo-
olšových luhů,  mezofilních ovsíkových luk a podhorských až horských smilkových trávníků bez 
jalovce. 
Připravovaný cíl ochrany zvláště chráněného území a jeho základní ochranné podmínky zasahují 
do vlastnických práv bez jasných podmínek včetně dlouhodobého smluvního ujednání. 

 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 Zdeňka Vaculíková                 …………………… 
 
 
 Miroslav Ševčák                      …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………..                                                                                  …………………. 
Eva Pavelcová              Bohumil Škarpich                          
místostarostka                          starosta obce  
 


