
 

 

USNESENÍ 
z 10. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava  

konaného dne 22. 6. 2020 v 18:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 
Usnesení čl. 1/10/2020 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 
Usnesení čl. 2/10/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 10. veřejného jednání ZO Rusava. 
 
Usnesení čl. 3/10/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 9. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 25. 5. 2020 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
Usnesení čl. 4/10/2020 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 26. 5. 2020 do 22. 6. 2020 podle zprávy přednesené starostou 
obce. 
 
Usnesení čl. 5/10/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
závěrečný účet obce Rusava za rok 2019 zpracovaný podle znění zák. č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů dle předloženého návrhu a dává souhlas s celoročním hospodařením 
obce Rusava za rok 2019, a to bez výhrad. 
schvaluje účetní závěrku obce Rusava za rok 2019 bez výhrad,  
schvaluje hospodářský výsledek po zdanění za rok 2019 ve výši 3.124.925,95  Kč a jeho převedení na 
účet 432. Podklady jsou přílohou zápisu č. 1 a č. 2. 
 
Usnesení čl. 6a/10/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
prodej obecního pozemku parc. č. 9/4 – ostatní plocha o výměře 46 m2 podle LV 10001, v k.ú. Rusava, pro 
paní Slávku Prvákovou, Čingov 80647, Močenok za cenu 380,- Kč/m2. Nabyvatelka hradí náklady s 
převodem. 
 
Usnesení čl. 6b/10/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 
úpravu usnesení ZO ze dne 25. 5. 2020 čl. 7g/9/2020 v tomto doplňujícím znění: 
 
ZO Rusava 
schvaluje 
Realizaci stavby ,, Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 166“ a zavazuje se dofinancovat rozdíl 
mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotaci doplní do celkové výše z vlastních zdrojů. 
 
Usnesení čl. 7a/10/2020 
ZO Rusava 
schvaluje 



 

 

návrh starosty obce na tajné hlasování v bodě programu – Změna územního plánu – projednání 
požadavků 
a dále určuje 
členy volební komise na sčítání odevzdaných hlasovacích lístků ve složení podle jmenného seznamu 
uvedeného v zápise. 
 
Usnesení čl. 7b/10/2020 
ZO Rusava 
souhlasí  
s písemným odvoláním p. Tomáše Krajcara, bytem Zlín, na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 
1871- trvalý travní porost v k.ú. Rusava z plochy nezastavitelné zemědělské na plochu pro výstavbu 
RD, požadavek bude podkladem pro změnu územního plánu Rusava. 
 
ZO Rusava 
nesouhlasí s písemným odvoláním Bc. Dagmar Ježkové, bytem Rusava, na změnu funkčního využití 
pozemku parc.č. 1703/1- trvalý travní porost v k.ú. Rusava z plochy nezastavitelné zemědělské na 
plochu pro výstavbu RD, požadavek nebude podkladem pro změnu územního plánu Rusava. 
 
Usnesení čl. 7d/10/2020 
ZO Rusava 
souhlasí  
s písemným odvoláním p. Marka Vláčila, bytem Přerov, na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 
1615/4 - trvalý travní porost v k.ú. Rusava z plochy nezastavitelné zemědělské na plochu pro výstavbu 
RD, požadavek bude podkladem pro změnu územního plánu Rusava. 
 
Usnesení čl. 7e/10/2020  
ZO Rusava 
nesouhlasí  
s písemným odvoláním p. Zdenky Svobodové, bytem Rusava, na změnu funkčního využití pozemků 
parc.č. 1914/1 - orná půda a parc.č. 1913 - trvalý travní porost v k.ú. Rusava z ploch nezastavitelných 
zemědělských na plochy pro výstavbu RD, požadavek nebude podkladem pro změnu územního plánu.  
 
Usnesení čl. 7f/10/2020  
ZO Rusava 
navrhuje  
řešit úpravu ploch a jejich způsob využití v okolí objektu č.ev. 296 v rámci zpracování územně 
plánovací dokumentace tak, aby mohly následně korespondovat se současnými uživatelskými vztahy a 
stavebním řádem. Podkladem pro navrhovanou úpravu a změnu územního plánu Rusava budou 
písemné materiály spol. SEMANE NORD s.r.o. a ONENESS o.p.s. 
 
Usnesení čl. 7g/10/2020  
ZO Rusava 
žádá 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu o zpracování zprávy o 
uplatňování Územního plánu Rusava za uplynulé období 2015 – 2020, která bude podkladem pro 
vypracování budoucí změny č. 1 
ZO Rusava  
určilo starostu obce p. Bohumila Škarpicha, jako pověřenou osobu k zastupování obce v projednávání 
veškeré agendy spojené s pořízením změny č.1 Územního plánu Rusava. 
 
Usnesení čl. 8/10/2020 
ZO Rusava 
schvaluje a pověřuje 
zástupce Obce Rusava p. Bohumila Škarpicha – starostu obce k zastupování obce na Valných 
hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
 


