
ZÁPIS 
z  1. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO) 

 konaného dne 08. 12. 2014 v 17,30 hodin 
 v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 
 
Přítomni: zastupitelé: Bednářová Hana, Bílek Miroslav, Dudláková Marta, Mikšánek Antonín, 
                                     Pavelec Jan, Pavelec Ladislav, Ševčák Miroslav,Škarpich Bohumil, 
                                     Třasoň Stanislav, Vašík Zbyněk, Zachara Petr, Zelená Monika 
                  omluveni – Josef Kocfelda, Eva Pavelcová, Zdenka Vaculíková 
 
                hosté: dle presenční listina 
                   
Program: 

1)   Zahájení 
2)    Určení členů návrhové komise na usnesení, ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3)    Schválení programu jednání 
4)   Seznámení s usnesením z minulého jednání ZO 
5)   Činnost Rady obce za období od 8.9.2014 do 8.12.2014 
6)   Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, 

 Řád veřejného pohřebiště 
7)   Rozpočtová opatření 
8)   Smlouva o poskytnutí příspěvku 
9)    Jednorázová splátka úvěru od České spořitelny a.s. 
10)  Dovybavení sběrného dvora 
11)  Rozpočet obce pro rok 2015, rozpočtový výhled 
12)  Ustanovení zástupce obce ve Svazku pro hospodaření s odpady 
13)  Vystoupení ze Sdružení obcí pro cestovní ruch Kroměřížska 
14)  Rozprava a diskuse 
15)  Návrh usnesení 
16)  Závěr 

 
 
1) Zahájení  

 
Starosta obce přivítal přítomné a konstatoval, že svolání veřejného jednání ZO bylo způsobem obvyklým tj. 
vyvěšením ve vitrínách, na webových stránkách, vyhlášení obecním rozhlasem, kabelovou televizí, členové 
zastupitelstva obdrželi e-mailové pozvánky s věcným komentářem. Další přílohy jsou připraveny v zasedací 
místnosti. Připraven byl i data projektor, kde budou materiály i návrhy usnesení prezentovány. Starosta vyzval 
přítomné členy zastupitelstva, aby se při jednání i hlasování oprostili od zájmů vlastních, spřízněných či 
ostatních, které by poškozovaly obecní zájmy či potřeby. Bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. 
(přítomna nadpoloviční většina členů ZO).  

 
2) Určení členů návrhové komise na usnesení, ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele  

 
Starosta navrhl členy návrhové komise ve složení: Bílek Miroslav, ing. Třasoň Stanislav, Bednářová Hana, 
ověřovatelé zápisu a usnesení: Zachara Petr, Dudláková Marta, jako zapisovatele: Zbyněk Vašík. Proti návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. 
 
Hlasování 

            schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 

            Usnesení čl. 2:  
 ZO Rusava  

určuje   
členy návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele podle výše uvedeného jmenného seznamu 



  
 
3) Schválení programu jednání  

 
Starosta přednesl program jednání a vyzval přítomné k podávání doplňujících či pozměňujících návrhů. Žádné 
další návrhy nebyly podány. 
 
Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. 
 
Hlasování 

            schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
Usnesení čl. 3:  
ZO Rusava   
schvaluje   
program 1. veřejného jednání ZO. 
 

 
4) Seznámení s usnesením z minulého jednání   

 
Starosta seznámil členy ZO a hosty s usnesením z 18. jednání zastupitelstva ze dne 8.8. 2014. K diskusním 
příspěvkům, které byly v minulém jednání - bylo odpovězeno ihned na jednání.  K bodům usnesení 
z minulého jednání nebylo ze strany přítomných žádných dotazů ani jiných podnětů. 
 

Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. 
 
Hlasování 
schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
Usnesení čl. 4:  
ZO Rusava 

  bere na vědomí 
 souhrnné seznámení s usnesením z veřejného jednání ZO ze dne 8.9.2014 včetně diskusních  
 příspěvků bez výhrad. 

 
 
5) Činnost RO za období od 8.9.2014 do 18.12.2014  

 
V tomto období se členové rady sešli třikrát. Starosta ve zkratce přednesl výčet projednávaných záležitostí a z 
nich vyplývajících rozhodnutí. Zápisy z  jednání jsou uloženy v kanceláři Obecního úřadu a jsou členům 
zastupitelstva v případě potřeby k nahlédnutí. K některým bodům k činnosti RO byly vzneseny požadavky o 
doplnění, které starosta objasnil v dostačujícím rozsahu 
 

Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. 
 
Hlasování 

            schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
Usnesení čl. 5:  
ZO Rusava 
schvaluje  

          činnost rady obce za období od 8.9.2014 do 8.12.2014 podle přednesené zprávy starosty obce 
 
 
6) Obecně závazná Vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích a Řád veřejného pohřebiště  

 
ve stávající vyhlášce, která v obci platí je stále veden místní poplatek o výherních hracích automatech. Jelikož 
již povolování výherních terminálů nepatří do kompetence obcí je nutností tento poplatek z vyhlášky vypustit. 
Její návrh obdrželi členové ZO s pozvánkou. Navrhovaný poplatek za povolení vjezdu pro motorová vozidla 
do vybraných míst a částí obce (Grapy a Klapinov) se musí doplnit o důvodové zprávy o vybraných lokalitách 



a poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod a kanalizaci je nutné 
doplnit znalecký posudek. 
 

Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. 
 
Hlasování 

            schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
Usnesení čl. 6a:  
ZO Rusava 
schvaluje  
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místních poplatcích, která zavádí poplatky ze psů, za lázeňský a 
rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a z ubytovací kapacity, podle zák. č. 
565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 
Řád veřejného pohřebíště  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako věcně příslušný správní 
orgán vydal v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví a o změně některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů vydal souhlas k provozování veřejného pohřebiště v k.ú. Rusava 
Vše bylo starostou obce řádně vysvětleno a bylo přistoupeno k hlasování. 
 

Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. 
 
Hlasování 
schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
Usnesení čl. 6b:  
ZO Rusava 
schvaluje  
vydání Řádu veřejného pohřebiště Obce Rusava podle zák. č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
vydaného souhlasu Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu. 
 

 
7) Rozpočtová opatření  

 
Hospodářka seznámila přítomné s položkami rozpočtových opatření, které již byly schváleny v RO č. 11/2014 
schválené RO 22.9.2014, č. 12/2014 schválené RO 20.10.2014, č. 13/2014 schválené RO 10.11.2014 a č. 
14/2014  (všichni členové je obdrželi společně s pozvánkou) a také podala rozbor navrhovaného rozpočtového 
opatření projednané ve finančním výboru a RO. Starosta obce její informace ještě doplnil.  
 
Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. 
 
Hlasování 
schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
Usnesení čl. 7a:  
ZO Rusava 
bere na vědomí  
Radou obce Rusava schválené rozpočtové opatření č. 11 ze dne 22.9.2014 (příloha č. 1), rozpočtové opaření č. 
12 ze dne 20.10.2014 (příloha č. 2) a rozpočtové opatření č. 13 ze dne 10.11.2014 (příloha č. 3)  

 
Usnesení čl. 7b:  
ZO Rusava  
schvaluje  
předložené rozpočtové opatření č. 14, které řeší nezbytné úpravy v rozpočtu obce pro rok 2014 (příloha č. 4). 

 
 
 
 



8) Smlouva o poskytnutí příspěvku 
 

Podhostýnský mikroregion (PMR) a Svazek obcí okolo svatého Hostýna, schválili před cca. 5 lety výstavbu 
rozhledny na Kelčském Javorníku. Touto stavbou chtějí zatraktivnit naše krásné Hostýnské vrchy. PMR poslal 
žádost na poskytnutí příspěvku na výstavbu a smlouvu mezi naší obcí a PMR o poskytnutí účelově vázaného 
příspěvku na výstavbu rozhledny. Byl navržen RO příspěvek ve výši 50.000,-Kč, načež pan Pavelec Ladislav 
podal protinávrh na poskytnutí příspěvku v symbolické výši 1.000,-Kč s nesouhlasem k vizualizaci navržené 
stavby.  
 
Bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Hlasování:  
Protinávrh pana Pavelce 
Pro   1          - Pavelec Ladislav 
Proti   1      - ing. Třasoň Stanislav 
Zdržel se 10 - zbytek přítomných zastupitelů 
 
Návrh nebyl přijat 
 
Návrh RO 
Pro         10 - přítomných zastupitelů 
Proti   0       
Zdržel se 2      - Pavelec Ladislav, Mikšánek Antonín  
 
Návrh RO byl přijat 
 

           Usnesení čl. 8: 
ZO Rusava 
schvaluje  
smlouvu o poskytnutí příspěvku Podhostýnskému mikroregionu, Bystřice p. Host, IČ: 696 497 40, ve výši 
50.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací stavby rozhledny na Kelčském Javorníku. 
Finanční příspěvek bude poskytnut z rozpočtu obce pro rok 2014. 
 
 

9) Jednorázová splátka úvěru od České spořitelny a.s. 
 
S důvodu dobrého hospodaření obce a dostatečných finančních prostředků na účtech obce bylo navrženo 
předčasné splacení půjčky od České spořitelny a.s. s nejvyšším úrokem v úhrnné částce 562.355,- Kč, jedná se 
o úvěr za obnovu místní komunikace Na Grůni. 
 Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. 
 
Hlasování 

            schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
Usnesení čl. 9:  
ZO Rusava 

             schvaluje  
úhradu jednorázové splátky úvěru vyplývající ze smlouvy vedené pod číslem 0215288419 u České spořitelny 
a.s., která byla poskytnuta na úhradu částečných nákladů stavby - obnova komunikace Na Grůni. Splátka 
celého úvěru bude řešena z rozpočtu obce pro rok 2014 a  
 
zmocňuje  
starostu obce Bohumila Škarpicha k podání žádosti k jednorázové splátce a ke zrušení zajištění blankosměnky. 

 
 

10)  Dovybavení sběrného dvora 
 
Starosta obeznámil členy ZO s projektem dovybavením sběrného dvora o následující stroje a jejich využitím - 
drtič stavební suti, stacionární lis na papír a plasty, štěpkovač, digitální váha, univerzální kontejner a kontejner 
na textil. Dotační titul na odpadové hospodářství z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) nám 



poskytl možnost čerpat dotační příspěvek až ve výši 90 %. Vyúčtování celého projektového záměru proběhlo 
ve velmi krátké době přes Státní fond životního prostředí. 
 
Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. 
 
Hlasování 
schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
Usnesení čl. 10:  
ZO Rusava 
bere na vědomí 
zprávu starosty obce o projektu ,,Dovybavení sběrného dvoru", který řeší pořízené strojů a zařízení pro 
rozšíření separace odpadu v naší obci. Celý projekt včetně jeho financování probíhal v souladu se smluvním 
ujednáním se Státním fondem životního prostředí, které odsouhlasila rada obce a zastupitelstvo obce vyjadřuje 
souhlas s realizací projektu i vyčleněním potřebného podílu vlastních zdrojů. 

 
 

11)  Rozpočet obce pro rok 2015, rozpočtový výhled 
 
Hospodářka obce přednesla návrh na vyrovnaný rozpočet obce na rok 2015. Starosta ještě podal doplňující 
informace. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce, tak jak ukládá zákon o obcích, mohl se s ním každý z 
občanů seznámit. V diskuzi byly upřesněny některé položky rozpočtu. Starosta dále provedl výklad 
k rozpočtovému výhledu do r. 2017, který je nezbytností u hospodaření obcí. Podrobně se také řešily příspěvky 
neziskových organizací a spolků, které finanční výbor podrobně analyzuje a předloží následně k opětnému 
projednání. 
 
 Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo. 
 
Hlasování 
schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
Usnesení čl. 11:  
ZO Rusava 
schvaluje  
rozpočet Obce Rusava pro rok 2015 jako vyrovnaný se závaznými ukazateli v rozpočtových příjmech a 
výdajích ve výši 8.044.000,- Kč (příloha č. 5) a rozpočtový výhled obce dle předloženého návrhu 
(příloha č. 6) a 
stanovuje 
v souladu s § 102 odst. 2, písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, kompetenci radě obce k provádění nezbytných změn a úprav formou rozpočtových opatření do výše 
500.000 Kč u závazných ukazatelů v jednotlivých paragrafech s tím, že opatření bude předkládáno na 
nejbližším veřejném jednání ZO k projednání. 

 
 

12)  Ustanovení zástupce obce ve Svazku pro hospodaření s odpady 
 
Podle stanov svazku obec jmenuje zástupce, který hájí její zájmy ve sdružení obcí při budování a provozování 
skládky, svozu domovního odpadu a jiných záležitostí se separací a likvidací odpadů. RO doporučila jmenovat 
starostu obce – uvolněného člena zastupitelstva. Starosta obce dole informoval členy ZO o projektu na skládce, 
který byl rovněž financován z OPŽP.  
 
Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo 
 
Hlasování 
schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
 
 
 
 



Usnesení čl. 12:  
ZO Rusava 
 schvaluje  

informace o hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady, jejím rozpočtu pro rok 2015, výhledovým 
rozpočtem a 

jmenuje 

zástupce obce Rusava do Svazku obcí pro hospodaření s odpady starostu obce pana Bohumila Škarpicha. 
 
 

13)  Vystoupení ze Sdružení obcí pro cestovní ruch Kroměřížska 
 
Vzhledem k zakládání nového spolku ,,Hostýnsko‘‘ se doporučilo vystoupit z členství v  Kroměřížsko - 
sdružení cestovního ruchu (KSCR) k 31:12.2014, kde jsme doposud členy s ročním příspěvkem cca 2.500,- 
Kč. Dosavadní sdružení nevyvíjí dostatečnou propagační činnost obci ani v PMR. Cílem nového projektu je 
nastartovat rozvoj cestovního ruchu v Hostýnských horách produktem slevových karet.  
 
Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo 
 
Hlasování 

            schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
Usnesení čl. 13:  
ZO Rusava 
 schvaluje  
vystoupení obce Rusava z členství ve Sdružení obcí pro cestovní ruch Kroměřížska. 

 
 

 
14) Rozprava a diskuse 

 
- společnost RUSAVAK s.r.o. předložila kalkulaci vodného a stočného pro rok 2015 kdy     
zůstávají stávající ceny 
 

Byl přednesen návrh usnesení, o kterém se následně hlasovalo 
 
Hlasování 

 schváleno jednohlasně (hlasovalo 12 zastupitelů obce) 
 
Usnesení čl. 14:  
ZO Rusava 
bere na vědomí  
předloženou kalkulaci ceny za vodné a stočné pro rok 2015 (příloha č. 7), ceny vodného a stočného včetně 
pevných složek zůstávají v nezměněných hodnotách. Případnou provozní ztrátu uhradí vlastník vodovodní a 
kanalizační sítě podle skutečných nákladů za dané roční období. 
 

- Zelená Monika vznesla dotaz na opravu lávky u č.p. 141 u Baťů (propadení 3 ks fošní  
z podlahy). Provede se provizorní oprava a následně se připraví celková oprava daná lávky na    
jaro 2015 

- p. Stuška vyslovil stížnost na provozovatele restauračních zařízení na nakládání s odpady u   
kontejnerů v lokalitě Ráztoka Navrhl na inkriminované místo umístit foto pasti. Daným   
podnětem se bude zabývat RO 

- p. Pavelec Jan vyslovil žádost o výměnu typu kontejnerů na sklo u školy stávající s otvíracím  
víkem za kontejnery s dírou pro vhazování lahví – výhledový záměr na pořízení nových     
nádob 

- Dudláková Marta za finanční výbor vznesla podnět na vyzvání spolků žádající o příspěvek na činnost  
od obce, aby dodali podklady o jejich činnosti, majetku, počtu členů, členů z obce, činnost pro obec a  
hlavně mládež, příp. využití příspěvku atd. 



-Ing. Třasoň vznesl připomínku na umístění dopravní značky,, Zákaz stání‘‘ u Školy – bude  
 se řešit celková koncepce osazení dopravního značení v celé obci 

 
 

 
15) Odsouhlasení usnesení  

  
 bylo konstatováno, že jednotlivé body usnesení byly schváleny a odsouhlaseny při jejich projednávání. 
Jednotlivé návrhy na úpravu usnesení byly zapracovány během jednání. 

 
16) Závěr   

 
starosta všem přítomným poděkoval za účast a ukončil jednání zastupitelstva obce. 
 

 
Datum vyhotovení zápisu: 15.12.2014 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Dudláková Marta  ……………………………… 
 
Zachara Petr                   ………………………………  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
…………………………………                                    ………………………………… 
           starosta obce                  místostarosta obce 
       Škarpich Bohumil                       Vašík Zbyněk 


