
USNESENÍ 

z 22. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava (dále jen ZO) 

konaného dne 24. 9. 2018 v 18:30 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 
  
  
 Usnesení čl. 22/1 

ZO Rusava 
určuje členy návrhové komise na usnesení, ověřovatele zápisu a zapisovatele podle uvedeného 
jmenného seznamu. 

 
Usnesení čl. 22/2 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 22. veřejného jednání ZO Rusava. 

 
Usnesení čl. 22/3 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 21. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 11. 6. 2018 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 

 Usnesení čl. 22/4 
 ZO Rusava 
 schvaluje 

činnost Rady obce Rusava za období od 12. 6. 2018 do 24. 9. 2018 podle zprávy přednesené starostou 
obce. 

 
 Usnesení čl. 22/5a 
 ZO Rusava 
 ruší veškerá usnesení spojená s majetkovými převody pozemku parcela č. 2768/3 a vydává nové 
 usnesení: 
 ZO Rusava 

souhlasí  s výší kupní ceny 244.900,- Kč za pozemek parc. č. 2768/3 – ostatní plocha, výměra 2694m2, 
která bude zakotvena v kupní smlouvě o prodeji od vlastníka pozemku Česká republika. 
 

 Usnesení čl. 22/5b 
 ZO Rusava 
 souhlasí 
 s výší kupní ceny 81.000,- Kč za pozemky ideálního podílu o velikosti 1/2 na pozemcích: 
 pozemková parcela č. 584/5   – ostatní plocha, výměra 1524 m2 

 pozemková parcela č. 584/9   – ostatní plocha, výměra   144 m2 
 pozemková parcela č. 584/10 – ostatní plocha, výměra    211 m2 

 Kupní cena bude zakotvena v kupní smlouvě o prodeji od vlastníka pozemku – Česká republika. 
 

Usnesení čl. 22/7a 
ZO Rusava 
schvaluje 
směnu pozemků podle zveřejněného záměru obce (příloha č.1) geometrického plánu č. 1202- 158/2018 
mezi obcí Rusava a pí S. Novákovou, bytem Chropyně. Rozdíl směny o výměře 12 m2 je kompenzován 
doplatkem finanční částkou ve výši 600,- Kč od plátce pí Novákové. 
Směrná hodnota pozemků je ve výši 25,-Kč/m2. 
 



Usnesení čl. 22/7b 
ZO Rusava 
schvaluje 
směnu pozemků podle zveřejněného záměru obce (příloha č. 2) a geometrického plánu č. 1205-
177/2018, mezi Obcí Rusava a pí M. Štěpánovou, bytem Holešov. Rozdíl směny o výměře 52 m2 je 
kompenzován finanční částkou, doplatkem ve výši 13.000,- Kč od plátce Obec Rusava. 
Směrná hodnota pozemků je ve výši 25,-Kč/m2. 
 
Usnesení čl. 22/7c 
ZO Rusava 
schvaluje 
směnu pozemků podle zveřejněného záměru obce (příloha č. 3) a geometrického plánu č. 1179-
277/2017, mezi Obcí Rusava a p. Z. Vašíkem, bytem Rusava, bez doplatků na rozdílech výměry. 
Směrná hodnota pozemků je ve výši 25,-Kč/m2. 
 
Usnesení čl. 22/7d 
ZO Rusava 
schvaluje 
směnu pozemků podle zveřejněného záměru obce (příloha č. 4) a geometrického plánu č. 1179-
277/2017, mezi Obcí Rusava a p. E. Svobodou, bytem Rusava a manžely H. Gregorovou a S. 
Gregorem, bytem Rusava. Rozdíly nejsou finančně kompenzovány. 
Směrná hodnota pozemků je ve výši 25,-Kč/m2. 
 
Usnesení čl. 22/8a 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
požadavek Ing. E. Holubářové, bytem Heršpice, na zpřesnění hranic pozemků u své nemovitosti. ZO 
Rusava doporučuje řešit geodetické práce až po dohodách o narovnání majetkoprávních vztah 
 
Usnesení čl. 22/8b1 
ZO Rusava 
schvaluje 
kupní smlouvu o koupi nemovité věci mezi Obcí Rusava a p. L. Netopilem, bytem Brno a pí K. 
Netopilovou, bytem Kroměříž, o prodeji pozemků parc. č. 2551/8 – ostatní plocha výměra 346 m2 
(příloha č. 5 – záměr obce). 
   
Usnesení čl. 22/8b2 
ZO Rusava 
schvaluje 
kupní smlouvu nemovité věci mezi Obcí Rusava a pí Š. Vránovou, bytem Kroměříž, o prodeji pozemku 
parc. č. 2551/10 – trvalý travní porost, výměra 78 m2 (příloha č.6 – záměr obce). 
 
Usnesení čl. 22/8b3 
ZO Rusava 
schvaluje 
kupní smlouvu nemovité věci mezi Obcí Rusava a pí Š. Vránovou, bytem Kroměříž, p. L. Netopilem, 
bytem Brno a pí K. Netopilovou, bytem Kroměříž o prodeji pozemku parc. č. 2551/11 – trvalý travní 
porost výměra 60 m2 (příloha č.7 - záměr obce). 
 
Usnesení čl. 21/8c 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
nabídku spol. Z-FIN, a.s. na odkoupení nemovitosti č.p. 243 v k.ú. Rusava. Doporučuje případný 
majetkový převod řešit až po zpracování zastavovací studie území na rozcestí a vyjasnění stavu a 
využitelnosti. 

  



Usnesení čl. 21/8d 
ZO Rusava 
ruší usnesení ZO Rusava ze dne 11. 6. 2018 čl. 21/8a v plném rozsahu a zároveň navrhuje pozměňující 
rozhodnutí v tomto znění. 
ZO Rusava schvaluje odprodej obecního pozemku vedeného na LV 10001 pro obec Rusava, 
vedeného pod  parc. č. 2563/13 – trvalý travní porost, výměra 485 m2  pro manžely Kovalovské, 
bytem Halenkovice za cenu 340,- Kč/m2 . Náklady s převodem hradí nabyvatelé. Zveřejněný záměr 
obce vystihuje podstatu majetkového převodu. 
 
Usnesení čl. 22/9a 
ZO Rusava 
schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výši 1.300.000,- Kč z rozpočtu obce Rusava na rok 2019 pro 
Sportovní klub Rusava, z.s. na spolufinancování akce „Modernizace tribuny fotbalového hřiště“. 
Poskytnutí finančních prostředků je vázáno na přidělení dotace na realizaci akce z prostředků MŠMT 
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) v rámci podprogramu 133 D 531 Podpora materiálně 
technické základny sportu ÚSC, SK a TJ na rok 2019/2020. 

  
Usnesení čl. 22/9b 
ZO Rusava 
schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.920.- Kč do veřejné sbírky pořádané SMS ČR za účelem 
pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 
21.8.2018, č.j. KUZL 60663/2018 
 
Usnesení čl. 22/10 
ZO Rusava 
schvaluje 
další vklad do dobrovolného svazku obcí Podhostýnského mikroregionu (PMR) dle článku 12, 
odst. 4, stanov PMR, ve výši 7.500,- Kč.   
 
Usnesení čl. 22/11 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 7 radou obce dne 20. 8. 2018 
a dále schvaluje 
předložené rozpočtové opatření č. 8 ve změnách závazných ukazatelů, vyznačených v důvodové 
zprávě. 


