
 
U S N E S E N Í 

 
z 10. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO), konaného dne 25.4.2016 

 
v 18:00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 
čl. 10/1 

 
Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava 
určuje 
 
členy návrhové komise:  Pavelec Ladislav, Dudláková Marta, Kocfelda Josef 
ověřovatelé zápisu:        Bednářová Hana, Mikšánek Antonín 
zapisovatel:                   Vašík Zbyněk 
 

čl. 10/2 
 

Usnesení čl. 10/2 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
program 10. veřejného jednání ZO Rusava. 

 
čl. 10/3 

Usnesení čl. 10/3 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
souhrnné seznámení s usnesením z veřejného jednání ZO Rusava ze dne 11. 1. 2016 včetně  
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 

čl. 10/4 
Usnesení čl. 10/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
činnost Rady obce na Rusavě za období od 12. 1. 2016 do 25. 4. 2016 podle zprávy přednesené  
starostou obce. 
 

 
čl. 10/5 

Usnesení čl. 10/5 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
odprodej obecního pozemku evidovaného- na LV 10001 pro obec Rusava, vedeného pod parc. č. 108 – trvalý 
travní porost, část vzniklá oddělením a vedená pod parc. č. 108/2 o výměře 31m2 , pro manžele Škarpichovy, 



bytem Rusava č.p. 233 za cenu 35,- Kč/m2 . Součástí majetkoprávního vypořádání je i výkup pozemku parc. č. 
107/2 – zahrada, části vzniklé oddělením a vedené pod parc. č. 107/3 o výměře 27m2 a pozemku parc. č. 107/4 o 
výměře 8m2  za cenu 35,- Kč/m2.. Rozdělení pozemků je řešeno podle geometrického plánu č. 1099- 262/2015 a 
ověřeného katastrálním úřadem dne 16.12.2015. 
 

čl. 10/6 
Usnesení čl. 10/6 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
výkup pozemku  pro účely zřízení obecní komunikace k nemovitosti č.p. 94 od p. Karla Kratinohy, bytem 
Rusava č.p. 96, vedeného pod parc č. 1457 – trvalý travní porost – část, vzniklá oddělením  a vedenou pod parc. 
č. 1457/5 o výměře 65m2 za cenu 35,- Kč/m2 .  
Dále odkoupení pozemků od p.  Miroslava Bílka, bytem Rusava č.p.186, vedených pod parc. č. 1439/11 o 
výměře 23m2 , parc. č. 1456 – zahrada – část vzniklá oddělením a vedená pod parc.č. 1456/6 o výměře 311m2  a 
parc. č. 1460/5 o výměře 66m2 za cenu 35,- Kč/m2 Rozdělení pozemků je řešeno podle geometrického plánu č. 
1033 – 145/2014 a ověřeného katastrálním úřadem dne 18.8.2014. 
 

čl. 10/7 
Usnesení čl. 10/7 
ZO Rusava 
doplňuje a schvaluje 
 
majetkové údaje k přijatému usnesení z 3. jednání zastupitelstva obce Rusava ze dne 16.2.2015 čl. 9/3. 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 2768/3 – ostatní plocha , neplodná půda o 
výměře 2694 m2  v k.ú. Rusava, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce.  
Smlouva o převodu majetku bude předložena k odsouhlasení na veřejném jednání ZO.  
 

čl. 10/8 
Usnesení čl. 10/8 
ZO Rusava 
schvaluje 
bezúplatný převod pozemků s vlastnickým právem České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu – 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce Rusava. Jedná se o převod části pozemků 
vytvořených v geometrickém plánu č. 1081-142/2015 ověřeného katastrálním úřadem ze dne 4.11.2015. 
Z pozemku parc.č. 2391 - ostatní plocha- neplodná půda se oddělují plochy v tomto členění: 
pozemek parc. č. 2391/2 – oddělená část o výměře 78 m2  - žádost o bezúplatný převod 
pozemek parc. č. 2391/3 – oddělená část o výměře 38 m2 - žádost o bezúplatný převod 

pozemek parc. č. 2391/4 – oddělená část o výměře 37 m2  - žádost o bezúplatný převod 
Smlouva o převodu majetku bude předložena k odsouhlasení na veřejném jednání ZO. 
 

čl. 10/9 
Usnesení čl. 10/9 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
 
předložené výsledky a zprávu o hospodaření obecní společnosti RUSAVAK s.r.o. za loňský rok včetně 
vyúčtování cen vodného a stočného. (příloha č. 1) 
Dále bere na vědomí předložené plnění plánu ,,Obnovy vodovodu a kanalizace“  k 31.12.2015. 
 
 
 



čl. 10/10 
Usnesení čl. 10/10 
ZO Rusava 
schvaluje  
 
Zveřejnění záměru obce na pronájem lokalit ,, Ohrady a Za Čecherem“ s účelem obnova ovocných sadů na 
dobu 10 let s možností opce. 
 
 
 

čl. 10/11 
Usnesení čl. 10/11 
ZO Rusava 
schvaluje 
vstup a členství Obce Rusava do spolku Hostýnsko z.s., který hájí a prosazuje zájmy v oblasti cestovního ruchu 
v Hostýnských horách. 
 

čl. 10/12 
Usnesení čl. 10/12 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
zápis o dílčím přezkoumání hospodaření obce za loňský rok 2015. (příloha č. 2) 
 

čl. 10/13 
Usnesení čl. 10/13 
ZO Rusava 
schvaluje 
rozsah poskytnutých dotací z rozpočtu obce Rusava podle seznamu žadatelů (příloha č. 5) včetně jejich 
finančních částek. Smluvní ujednání bude řešeno dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.  
Dále schvaluje poskytnutí dotace pro SDH Rusava ve výši 80.000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní  
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. 
  
 

čl. 10/14 
Usnesení čl. 10/14 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
schválenou úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 2 Radou obce ze dne 7.3.2016. (příloha č. 3) 
a schvaluje   
předložené rozpočtové opatření č. 3 ve změnách v závazných ukazatelích, vyznačených v důvodové zprávě, 
(příloha č. 4) 
 

čl. 10/15 
 
Usnesení čl. 10/15 
ZO Rusava 
schvaluje 
účast obce Rusava v projektu Programu Interreg V. –A , Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020. 

 
 


