
USNESENÍ 

z 3. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava (dále jen ZO) 

konaného dne 15. 4. 2019 v 18:00 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 
 

 

 

Usnesení čl. 1/3 
ZO Rusava 

určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle uvedeného jmenného seznamu. 

 

Usnesení čl. 2/3 
ZO Rusava 

schvaluje 
program 3. veřejného jednání ZO Rusava. 

 

Usnesení čl. 3/3 
ZO Rusava 

bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 2. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 21. 1. 2019 včetně 

diskusních příspěvků bez výhrad. 

 

Usnesení čl. 4/3 
ZO Rusava 

bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 22. 1. 2019 do 15. 4. 2019 podle zprávy přednesené 

starostou obce. 

 

Usnesení čl. 5/3 
ZO Rusava 

schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330052151/003 mezi Obcí Rusava a E-ON Distribuce 

a.s. stavba „Rusava – úprava NN, farnost“ včetně podmínek zakotvených ve smluvním ujednání. 

 

Usnesení čl. 6/3 
ZO Rusava 

bere na vědomí 
informace o účetních údajích o nákladovosti provozu Pošty Partner Rusava za období od 1. 7. 2017 

do 31. 12. 2018 podle přiloženého výkazu. (příloha č. 1) 

 

Usnesení čl. 7/3 
ZO Rusava 

bere na vědomí 
předložený výkaz hospodaření u spol. RUSAVAK s.r.o. za období loňského roku podle jednotlivých 

středisek včetně stavů pohledávek, závazků, skladových zásob i stavu finančních prostředků 

(příloha č.2) 

 

 



Usnesení čl. 8/3 
ZO Rusava 

zamítá 
žádost o poskytnutí dalšího vkladu do dobrovolného svazku obcí Podhostýnského mikroregionu. 

 

Usnesení čl. 9/3 
ZO Rusava 

ruší 
usnesení z minulého jednání ZO ze dne 21. 1. 2019 pod čl. 7/2 v celém rozsahu a vydává nové znění. 

ZO Rusava 

schvaluje 
zveřejnění záměru obce o pronájem nebytových prostor objektu nemovitosti č.p. 222 s účelem 

využití prodejny. 
 
Usnesení čl. 10/3 
ZO Rusava 

vyhlašuje 
sběr žádostí o změnu územního plánu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s termínem do 30. 6. 2019. 
 

Usnesení čl. 11/3 
ZO Rusava 

bere na vědomí 
informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 2, č. 3 a č. 4 Radou obce ve dnech 11. 2. 2019,  

11. 3. 2019 a 25. 3. 2019. (příloha č. 3, č. 4 a č. 5) a oznámení Valné hromady společnosti Česká 

spořitelna a.s. o nuceném převodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře a výplatu 

finančních prostředků protiplnění za akcie. 

ZO Rusava 

schvaluje 
předložený návrh rozpočtového opatření č. 5 se změnami v závazných ukazatelích dle důvodové 

zprávy. (příloha č. 6) 


