
USNESENÍ 

z 5. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava (dále jen ZO) 

konaného dne 9. 9. 2019 v 18:00 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 
 
Usnesení čl. 1/5 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 

 
Usnesení čl. 2/5 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 5. veřejného jednání ZO Rusava. 

 
Usnesení čl. 3/5 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením ze 4. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 10. 6. 2019 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 

 
Usnesení čl. 4/5 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 11. 6. 2019 do 9. 9. 2019 podle zprávy přednesené starostou 
obce. 

 
Usnesení čl. 5/5 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
odstoupení pana Petra Mikšíka z funkce člena ZO Rusava z pracovních důvodů. 

 
Usnesení čl. 6a/5 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu č. 1030049934/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě přípojky NN 
„Rusava – p. Bartek, Přípojka NN 1030049934“ - zemní vedení NN na pozemku parc. č. 2682 v k.ú. 
Rusava za cenu 1.000,-Kč bez DPH včetně podmínek zakotvených ve smluvním ujednání. 
 
Usnesení čl. 6b/5 
ZO Rusava 
neodsouhlasilo 
předložený návrh smlouvy č. 10300500219/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke 
stavbě přípojky NN - ,,Rusava Vláčil, Kab. NN“. 
 
Usnesení čl. 6c/5 
ZO Rusava 
schvaluje 
odkoupení pozemku od Romana Odložilíka, bytem Rouské , vedeného na LV 834 pod parc. č. 2541 
– lesní pozemek o výměře 2364 m2 v k.ú. Rusava za cenu 13.690,- Kč dle znaleckého posudku. 

 

Usnesení čl. 6d/5 
ZO Rusava 
schvaluje 
prodej obecního pozemku parc. č. 2555/56 – zahrada část o výměře 121 m2 vedená pod parcelním 
číslem 2555/58 v k.ú Rusava, dle vypracovaného geometrického plánu č. 1220-23/2019 pro manžely 
Potměšilovy, Kroměříž,za cenu 300,- Kč/m2 . Nabyvatelé hradí náklady s převodem. 
 
Usnesení čl. 6e/5 
ZO Rusava 
schvaluje 
prodej lyžařského vleku – zařízení, včetně osvětlení za cenu 50.000,- Kč bez DPH, pro společnost 
Rusava SKI s.r.o a tím ukončení nájemního vztahu k 31. 9. 2019. 
 
Usnesení čl. 6d/5 
ZO Rusava 
schvaluje 
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Rusava ve výši 1.750.000,-Kč pro Sportovní klub 
Rusava, z.s. IČO: 46999161. 
a dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce 
Rusava mezi oběma subjekty. 
 
Usnesení čl. 7/5 
ZO Rusava 
schvaluje 
na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Obce Rusava č. 
1/2019, která stanovuje systém shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území obce Rusava včetně nakládání se stavebním odpadem. 
 
Usnesení čl. 8/5 
ZO Rusava 
schvaluje 
realizaci výstavby „Rekonstrukce sociálního zařízení v kempu na Rusavě“ a vyčlenění vlastních 
finančních prostředků z rozpočtu obce na tuto akci rozpočtovým opatřením. 
 
Usnesení čl. 9/5 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 7 a č. 8 Radou obce ve dnech 24. 6. 2019 a 2. 9. 
2019. (příloha č. 1 a č. 2) 

 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložený návrh rozpočtového opatření č. 9 se změnami v závazných ukazatelích dle důvodové 
zprávy. (příloha č. 3) 
 
Usnesení čl. 10/5 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
předložený závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu, který byl schválen členskou schůzí dne  
14. 6. 2019 


