
USNESENÍ 
ze 7. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava  

konaného dne 12. 12. 2019 v 18:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 
Usnesení čl. 1/7/2019 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 
Usnesení čl. 2/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 7. veřejného jednání ZO Rusava. 
 
Usnesení čl. 3/7/2019 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 6. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 18. 11. 2019 
včetně diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
Usnesení čl. 4/7/2019 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 18. 11. 2019 do 12. 12. 2019 podle zprávy 
přednesené starostou obce. 
 
Usnesení čl. 5/7/2019 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
přednesenou zprávu předsedy kontrolního výboru s analýzou zápisu spojenou s dílčím 
přezkoumáním hospodaření obce Rusava za období 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 provedenou 
pracovnicí kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje (příloha č.1). 
 
Usnesení čl. 6a/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje 
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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. 2/2019, o místním poplatku z pobytu. 
 
Usnesení čl. 6b/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje 
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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. 3/2019, o místním poplatku ze psů. 
 
Usnesení čl. 6c/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje 
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného. 



Usnesení čl. 6d/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje 
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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. 5/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 
 
Usnesení čl. 7a/7/2019  
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 
podmínkami č. UZSVM/BKM/8359/2019 – BK MM mezi převodcem ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze a nabyvatelem Obcí Rusava, 
Rusava 248  
a zmocňuje  
starostu obce k podpisu smlouvy. 
 
Usnesení čl. 7b/7/2019  
ZO Rusava 
schvaluje 
odkoupení pozemků od p. Tomáše Bubáka, bytem Hranice, uvedených na LV 1546, pod 
parc. č. 1184/1 – lesní pozemek, výměra 1469 m2 a parc. č. 1196/2 – lesní pozemek, výměra 
2757 m2,  v k.ú. Rusava za cenu 50.000,- Kč  včetně DPH 
a zmocňuje  
starostu k podpisu kupní smlouvy. 
  
Usnesení čl. 7c/7/2019  
ZO Rusava 
bere na vědomí 
informaci o pasportizaci a orientačním ocenění budovy č.p. 222 s pozemkem parc. č. 57/4 v 
k.ú. Rusava  
a schvaluje 
zveřejnění záměru obce o prodeji nemovitosti pro účely bydlení. 
 
Usnesení čl. 8/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložený návrh rozpočtového opatření č. 13 se změnami v závazných ukazatelích dle 
důvodové zprávy (příloha č. 2) 
 
Usnesení čl. 9/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje 
uzavření smlouvy mezi Obcí Rusava a Českou spořitelnou a.s., s fixní úrokovou sazbou a 
platností na dobu 5 let, v celkové výši 5 mil. Kč na předfinancování nákladů spojených s 
výstavbou sociálních bytů  
a zmocňuje 
starostu obce k podpisu smlouvy. 
 
Usnesení čl. 10/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje 
rozpočet Obce Rusava pro rok 2020 jako schodkový (tj. s výdaji vyššími než příjmy) se   
závaznými ukazateli v rozpočtových příjmech ve výši 15.147.500,- Kč a výdajích ve výši 
17.141.000,- Kč (příloha č. 3). Vyrovnaného rozpočtu bude docíleno zapojením přebytku z 
minulých let 



dále schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2022 dle předloženého návrhu (příloha č. 4) 
a stanovuje 
v souladu s § 102 odst. 2, písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, kompetenci radě obce k provádění nezbytných změn a úprav 
formou rozpočtových opatření v případě přijatých dotací a jejich následné úhrady v 
neomezené výši a dále v případě ostatních rozpočtových změn do částky 500.000,- Kč u 
závazných ukazatelů v jednotlivých případech s tím, že opatření bude předkládáno na 
nejbližším veřejném jednání ZO k projednání. 
 
Usnesení čl. 11a/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje  
kalkulaci cen pro vodné a stočné na kalendářní rok 2020 podle předložených nákladů pro 
výpočet ceny. Cena za vodu pitnou je stanovena ve výši 30,- Kč/m3, za vodu odpadní 32,- 
Kč/m3, pevná složka je ve výši 200,- Kč/rok/voda, pevná složka je ve výši 200,- Kč/rok/voda 
odpadní (příloha č. 5). 
 
Usnesení čl. 11b/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložený obsah nájemní smlouvy mezi nájemcem spol. RUSAVAK s.r.o. a pronajímatelem 
Obcí Rusava o nájmu nemovitého vodohospodářského majetku vyznačeného v předmětu 
nájmu 
a zmocňuje  
místostarostu obce k podpisu smlouvy. 
 
Usnesení čl. 11c/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložený obsah nájemní smlouvy mezi nájemcem spol. RUSAVAK s.r.o. a pronajímatelem 
Obcí Rusava o nájmu nemovitého majetku vyznačeného v předmětu nájmu (stanový tábor – 
kemp a garáže) 
a zmocňuje  
místostarostu obce k podpisu smlouvy. 
 
Usnesení čl. 11d/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložený aktualizovaný plán obnovy vodovodu a kanalizací na období let 2019 -2023 
(příloha č. 6). 
 
Usnesení čl. 11e/7/2019 
ZO Rusava 
schvaluje  
refundaci ztráty pro spol. RUSAVAK s.r.o. za provoz a správu kabelové televize za rok 2019. 
 
 
 


