
 

USNESENÍ 

ze 4. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava (dále jen ZO) 

konaného dne 10. 6. 2019 v 18:00 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 
 

 
 
Usnesení čl. 1/4 
 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele  podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 
Usnesení čl. 2/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 4. veřejného jednání ZO Rusava. 
 
Usnesení čl. 3/4 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 3. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 15. 4. 2019 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
Usnesení čl. 4/4 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 16.4.2019 do 10.6.2019 podle zprávy přednesené starostou 
obce. 
 
Usnesení čl. 5/4 
ZO Rusava 
schvaluje 

  závěrečný účet obce Rusava za rok 2018 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 2018, a to bez výhrad. 

 
  Schvaluje účetní závěrku obce Rusava za rok 2018 bez výhrad, dále  

schvaluje hospodářský výsledek po zdanění za rok 2018 ve výši 2 440 247,60  Kč a jeho 
převedení na účet 432. Podklady jsou přílohou zápisu č. 1 a č. 2. 
 
Usnesení čl. 6a/4 

  ZO Rusava 

  schvaluje 

  hlasování o nájmu nemovitosti č.p. 152 tajnou volbou. 



Usnesení čl. 6b/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
pronájem nemovitosti č.p. 152 včetně přilehlých pozemků a nebytových prostor pro p. Jitku 
Tomčíkovou na dobu určitou 2 let za cenu 8.000,-Kč/měsíčně. Ostatní podmínky užívání 
nebytových prostor budou zakotveny ve smlouvě o nájmu. 
 
Usnesení čl. 7a/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
odkoupení pozemků od společnosti JACOM s.r.o., Přerovská, Holešov, vedené na LV 200 pod  parc. č 639 - 
zahrada o výměře 255 m2, 647/2 – trvalý travní porost o výměře 180 m2 a 657/1 – trvalý travní porost o 
výměře 46 m2 v k.ú. Rusava. Kupní cena se stanovuje dohodou ve výši 100,- Kč/m2. 
 

Usnesení čl. 7b/4 
ZO Rusava 
schvaluje 

  odkoupení pozemku od p. Jiřího a Pavla Vašíkových, vedeného na LV 611 pod parc. č. 203 – 
  ostatní plocha o výměře 183 m2 v k.ú. Rusava. Kupní cena se stanovuje dohodou ve výši 
  100,-  Kč/m2. 

 
Usnesení čl. 8a/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
obsah a podmínky smlouvy o plnění třetí osoby č. 2019007649 uzavíranou mezi ČSOB, a.s., 
IČO: 00001350 a obcí Rusava, IČO: 00287709 na zajištění garancí spol. RUSAVAK s.r.o. 
 
Usnesení čl. 8b/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
uzavření dodatku č.1 pachtovní smlouvy lesního majetku mezi obcí Rusava a RUSAVAK s.r.o., o snížení 
výše pachtovného z výnosu lesního majetku. 
 
Usnesení čl. 9a/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložený návrh rozpočtového opatření č. 6 se změnami v závazných ukazatelích dle důvodové 
zprávy. (příloha č. 3 ) 
 
Usnesení čl. 9b/4 
ZO Rusava 
schvaluje 

  poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rusava ve výši 80 000,- Kč pro Sportovní klub Rusava, z.s.,    
  IČO: 46998161 

a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní  smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rusava 
mezi oběma subjekty. 
 
Usnesení čl. 9c/4 

  ZO Rusava 
  schvaluje 
  poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Rusava ve výši 30 000,- Kč pro SH ČMS Sbor 
  dobrovolných hasičů Rusava, IČO: 63414422 
  a dále schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi oběma subjekty. 



Usnesení čl. 10/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložený „Závěrečný účet“ Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018, který byl schválen 
členskou schůzí svazku dne 21.05.2018. 
 
Usnesení čl. 11/4 
ZO Rusava 
jmenuje 
starostu obce pana Bohumila Škarpicha, jako zástupce obce Rusava na valné hromadě Vodovodů a 
kanalizace Kroměříž a.s. 
 
Usnesení čl. 12/4 
ZO Rusava 
schvaluje 

  žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, s příslušností hospodařit s majetkem státu o 
  bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky - parc. č. 1616/3 – ostatní plocha o výměře 
  153 m2 v k.ú. Rusava do majetku obce Rusava, s účelem využití pro zajištění přístupu – příjezdu k 
   nemovitým majetkům. 


