
USNESENÍ 
 

z 12. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO), konaného dne 10.10.2016 
 

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

čl. 12/1 
 

 Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava 
 určuje 
 
 členy návrhové komise:  Bílek Miroslav, Zelená Monika, Třasoň Stanislav 
 ověřovatelé zápisu:          Kocfelda Josef, Pavelec Ladislav 
 zapisovatel:                      Vašík Zbyněk 
 

čl. 12/2 
 

 ZO Rusava 
 schvaluje 
 
 program 12. veřejného jednání ZO Rusava. 

 
čl. 12/3 

 
 ZO Rusava 
 bere na vědomí 
 
 souhrnné seznámení s usnesením z veřejného jednání ZO Rusava ze dne 20. 6. 2016 včetně diskusních 
 příspěvků bez výhrad. 
 

čl. 12/4 
 
 ZO Rusava 
 schvaluje 
 
 činnost Rady obce na Rusava za období od 21. 6. 2016 do 10. 10. 2016 podle zprávy přednesené  
 starostou obce. 
 

čl. 12/5 
 
 ZO Rusava 
 schvaluje  
 

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběr, 
přepravy, třídění,využívání a shromažďování komunálních odpadů s nabytím účinnosti od 1.1.2017. 

 
 
 
 



čl. 12/6 
 
 ZO Rusava 
 neschvaluje 

předloženou nabídku předkupního práva od p. Režného a pí. Režné, bytem Zlín za nemovitost s č. e. 3, 
umístěné na pozemku parc. č. 2555/43 – lesní pozemek, k.ú. Rusava, za cenu 280.000,-Kč.  

 
čl. 12/7 

 
Usnesení čl. 12/7 a 
ZO Rusava 
schvaluje 
odprodej obecního pozemku evidovaného na L.v. 10001 pro obec Rusava a vedeného pod parc. č. 2563/2 
– lesní pozemek, část vzniklá oddělením  a vedená pod parc. č. 2563/13 o výměře 485 m2 , podle 
geometrického plánu č. 957-179/2012 pro p. R. Kovalovského, bytem Halenkovice. Cena se stanovuje ve 
výši 250 Kč/m2 s navýšením jednotkové s ceny za m2 o náklady spojené s převodem a vynětím z lesního 
půdního fondu. 
 
Usnesení čl. 12/7 b 
ZO Rusava 
schvaluje 
odkoupení pozemků od majitelů nemovitostí – pozemků vedených v geometrickém plánu pro rozdělení 
pozemků pod č. 1123-133/2016 ze dne 22.8.2016 s novým stavem údajů katastru nemovitostí a 
rozdělených za účelem výstavby obecní komunikace. Cena za výkup pozemku je stanovena ve výši 35,- 
Kč/m , veškeré náklady s převodem hradí nabyvatel – obec Rusava 
 
Usnesení čl. 12/7 c 

 ZO Rusava 
 schvaluje 

 smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330038684/001 s oprávněným subjektem E, ON 
 Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích na stavbu realizovanou pod názvem ,, Rusava – 
 kabel. příp. NN, Kubišová“ a umístěnou na pozemku parc. č. 2772/18 – ostatní plocha, který je ve 
 vlastnictví obce Rusava. Jednorázová náhrada na zřízení věcného břemene je ve výši 10.000,- Kč. 
 
Usnesení čl. 12/7 d 
ZO Rusava 
doplňuje a opravuje 
majetkové údaje k přijatému usnesení z veřejného jednání ZO ze dne 25.4.2016 vedené pod čl. 10/7 
a schvaluje 
nový požadavek o bezúplatný převod pozemku parc. č. 2768/3 – ostatní plocha , neplodná půda o výměře 
cca 1194  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.  
 

 
čl. 12/8 

 Usnesení čl. 12/8 a 
 ZO Rusava 
 revokuje  
 usnesení z veřejného jednání ZO ze dne 20.6.2016, čl. 11/6 c, o výši poskytnutí příspěvku pro  
 Region Bílé Karpaty a upravuje obsahové znění takto: 
 
  
 



ZO Rusava 
 schvaluje 
 smlouvu o poskytnutí jednorázové finanční podpory pro Region Bílé Karpaty ve výši 36.362,- Kč na 
 financování činnosti dle stanov zájmového sdružení právnických osob. 
 

Usnesení čl. 12/8 b 
 ZO Rusava 
 schvaluje  
 poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, na účely dovybavení oddělení následné péče pro  Kroměřížskou 
 nemocnici a.s. 
 a schvaluje  
 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro Kroměřížskou nemocnici a.s., se sídlem v 
 Kroměříži ve výši 30.000,- Kč, na účely dovybavení oddělení následné péče. Ostatní podmínky převodu 
 finančních prostředků budou zahrnuty ve smluvním ujednání. 

 
Usnesení čl. 12/8 c 

 ZO Rusava 
 schvaluje  
 podání žádosti o dotaci na projekt ,, Rusava ovocný sad - Lámanec“ do Operačního programu životního 
 prostředí a jeho realizaci v případě poskytnutí podpory. 
 

Usnesení čl. 12/8 d 
 ZO Rusava 
 vyslovuje 

zásadní nespokojenost s vyrozuměním LESY ČR, s.p., Správa toků se sídlem na Vsetíně, na požadavek o 
 stanovení závazného termínu řešení povodňových škod z roku 2011 včetně výhrad k nesoučinnosti 
 správních orgánů i obce Rusava. 

 
ZO Rusava 
ukládá 
starostovi obce odeslat opětný požadavek s výhradou o případném vyrozumění nadřízeným orgánům o 
nečinnosti. 

 
Usnesení čl. 12/8 e 
ZO Rusava 

 schvaluje 
 znění obsahu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s kupující stranou LESY ČR, s.p., se sídlem v Hradci 

 Králové na dotčené pozemky uvedených ve smlouvě. Jedná se o další majetkové převody spojené s 
 odstraňováním  povodňových škod na toku Rusava. 
 

čl. 12/9 
 

 usnesení čl. 12/9  
 ZO Rusava 
 bere na vědomí 
 schválené rozpočtové opatření č. 6 Radou obce 30/2016 ze dne 1.8.2016 a rozpočtové opatření č. 7 
 Radou  obce 32/2016 ze dne 12.9.2016. 
 schvaluje 
 předložené rozpočtové opatření č. 8 s jednotlivými úpravami v příjmových i výdajových položkách 
 uvedených v důvodové zprávě. 
 


