
Návrh 
U S N E S E N Í 

 
z 5. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava, konaného dne 22.06.2015 

 
v 17:30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 
 

čl. 5/1 
 

Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava 
určuje 
členy návrhové komise: Dudláková Marta, Pavelec Ladislav, Zachara Petr, 
ověřovatele zápisu: Mikšánek Antonín, Ševčák Miroslav, 
zapisovatel: Zbyněk Vašík 
 

čl. 5/2 

 
Usnesení čl. 5/2 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 5. veřejného jednání ZO Rusava. 

 
čl. 5/3 

Usnesení čl. 5/3 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z veřejného jednání ZO Rusava ze dne 12. 03. 2015 včetně  
diskusních příspěvků bez výhrad. 

 
 

čl. 5/4 
Usnesení čl. 5/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
činnost Rady obce na Rusavě za období od 16. 03. 2015 do 22. 06. 2015 podle zprávy přednesené  
starostou obce . 

 
čl. 5/5 

Usnesení čl. 5/5 
ZO Rusava 
schvaluje účetní uzávěrku za rok 2014 bez výhrad. 



 
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 zpracovaný podle znění zák. č. 250/200 Sb. 
 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bez výhrad. 
 
schvaluje hospodaření obce za rok 2014 podle předložené zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  
územních samosprávných celků s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 
 
schvaluje hospodářský výsledek po zdanění za rok 2014 ve výši 2.978.482,57 Kč a jeho převedení na 
účet 432. Podklady jsou přílohou zápisu č. 1 a č. 2. 
 
 
 

čl. 5/6 
Usnesení čl. 5/6 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
informace starosty obce o převodu provozovny České pošty na obec v rámci projektu Pošta partner. 
Vzhledem k neobjektivním motivačním hodnotám se řešení zřízení partnerské pošty odkládá. 
 
ZO Rusava 
ukládá 
 
starostovi obce, aby ve spolupráci se zástupci České pošty hledali vstřícné a rentabilně motivační 
položky na pokrytí nezbytných režijních nákladů provozu poštovní pobočky na Rusavě. 
 
 

čl. 5/7 
Usnesení čl. 5/7 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
odprodej obecních pozemků pro Lesy České republiky, s.p., sídlo Hradec Králové, dle zveřejněného 
záměru obce (příloha č.3) a vyplývající z geometrických plánů č. 1043-250/2014, 1044-249/2014, 510- 
249/2014. Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů v rámci odstraňování povodňových škod. 
Kupní cena vyplývá ze znaleckých posudků k jednotlivým pozemkům. 
 
Dále ZO Rusava 
schvaluje 
 
odkoupení pozemků od Lesů České republiky, s.p., sídlo Hradec Králové dle seznamu pozemků 
(příloha č. 4) a vyplývající z geometrických plánů č. 1077-118/2015, 1078-119/20151, 1079-120/2015,  
1082-149/2015, 1083-150/2015, 1084-151/2015, 520-152/2015, 521-153/2015 za ceny dle znaleckých 
posudků. 
 
 
 
 
 



 
čl. 5/8 

Usnesen čl. 5/8 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
odprodej obecního pozemku vedeného na LV 10001, parc. č. 2691/55- ost.pl., ost. komunikace – část 
vzniklá oddělením a vedená pod parc. č. 2691/66 výměra 3m2, pro p. Češka M., Brusné, za cenu 
35Kč/m2. Rozdělení pozemků je provedeno podle geom. plánu č. 1066-25/2015 ze dne 27. 1. 2015. 
 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
výkup pozemků dle výše uvedeného geom. pl. – pozemek parc.č. 168/5 – zahrada o výměře 8m2 od p. 
Češka M., Brusné a pozemek parc.č. 168/6 – zahrada o výměře 36m2  pana Krčmy, Rusava za cenu 
35Kč/m2. 
 
 

čl. 5/9 
Usnesení čl. 5/9 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
pronájem obecního pozemku vedeného za LV 10001 pod parc.č. 111/3 – zahrada o výměře 1324 m2 pro 
p. Urubu J., Rusava za účelem zřízení zahrady. Cena za pronájem se stanovuje ve výši 0,50 Kč/m2/rok. 
Podmínky užívání budou zakotveny v nájemní smlouvě. 
 
 

čl. 5/10 
Usnesení čl. 5/10 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
odprodej obecních pozemků vedených na LV 10001 pod parc. č. 2534/18 – zahrada, část vzniklá 
oddělením a vedená pod parc. č. 2534/58 o výměře 692 m2, parc. č. 2534/10 – zahrada,  část vzniklá 
oddělením a vedená pod parc. č. 2534/57 o výměře 147 m2 a parc. č. 2695 – ost.pl., část vzniklá 
oddělením a vedená pod parc. č. 2695/4 – o výměře 60 m2, pro manžele Vašíkovy, Rusava za cenu  
50 Kč/m2. Nabyvatelé hradí náklady spojené s převodem pozemků. 
 
 
 

čl. 5/11 
Usnesení čl. 5/11 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
zprávu o hospodaření obecní společnosti RUSAVAK s.r.o., podle předloženého výkazu o střediscích 
(příloha č. 5) za rok 2014. Ztráta ve výši 21.692,02 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk 



z minulých let. 
 
 
 

čl. 5/12 
Usnesení čl. 5/12 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
pronájem nemovitosti č.p. 152 včetně přilehlých pozemků a nebytových prostor pro p. J. Tomčíkovou, 
Bystřice pod Hostýnem na dobu určitou 4 let za cenu 10.000,-Kč/měsíčně. Ostatní podmínky užívání 
nebytových prostor budou zakotveny ve smlouvě o nájmu. 
 
 

čl. 5/13 
Usnesení čl. 5/13 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 Radou obce Rusava (přílohy č. 6,  
č. 7, č. 8 č. 9) 
 
a schvaluje 
 
rozpočtové opatření č. 7 podle předloženého výkazu, včetně rozpisu přidělení příspěvků – dotací pro 
neziskové organizace (příloha č. 10). 
 
 

čl. 5/14 
Usnesení čl. 5/14 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
předložený „Závěrečný účet“ Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2014,  který byl schválen 
členskou schůzí svazku dne 28.04.2015 (příloha č. 11). 
 
 
 

čl. 5/15 
Usnesení čl. 5/15 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
předložený „Závěrečný účet“ Podhostýnského mikroregionu za rok 2014, který byl projednán a 
schválen členskou schůzí svazku obcí dne 15.05.2015 (příloha č. 12). 
 


