
USNESENÍ 
z 13. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava  

konaného dne 8. 3. 2021 v 18:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu 

 
 

 
Usnesení čl. 1/13/2021 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 
Usnesení čl. 2/13/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 13. veřejného jednání ZO Rusava. 
 
Usnesení čl. 3/13/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 12. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 7. 12. 2020 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
Usnesení čl. 4/13/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 8. 12. 2020 do 8. 3. 2021 podle zprávy přednesené starostou obce. 
 
Usnesení čl. 5/13/2021 
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. 1/2021, o 
místním poplatku z pobytu. 
 
Usnesení čl. 6/13/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OT-001030064363/003-MOPR mezi Obcí Rusava 
a EG.D, a.s. stavba „Rusava, K_1460-4, p. Bílek,Kab. NN“, na pozemcích parc. č. 1456/6, 1457/5 a 1460/5 v 
k.ú. Rusava, včetně podmínek zakotvených ve smluvním ujednání. Dále zmocňuje starostu obce k podepsání 
smluvního dokumentu. 
 
Usnesení čl. 7/13/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 pachtovní smlouvy lesního majetku mezi obcí Rusava a spol. RUSAVAK s.r.o., který 
stanovuje dobu určitou spojenou se správou obecního lesa. Dále zmocňuje místostarostu obce k podpisu 
smlouvy. 
 
Usnesení čl. 8/13/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
odprodej obecního pozemku parc. č. 2627/5 – ostatní plocha – část o výměře 7 m2, oddělená podle 
geometrického plánu č. 1274-560/2020, vedený nově pod parc. č. 2627/18 – ostatní plocha pro společnost 



EG.D a.s. Kupní cena je stanovena ve výši 300,- Kč/m2. ZO Rusava dále schvaluje obsah a podmínky 
smluvního ujednání a zmocňuje starostu obce k podepsání smluvního dokumentu. 

 
Usnesení čl. 9/13/2021 
ZO Rusava 
schvaluje  
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OT-001040018652/017-MOPR mezi Obcí Rusava 
a EG.D, a.s. stavba „Rusava, Obec, Obnova NN,TS“, na pozemcích parc. č. 2201//3, 2264/5, 2276/11, 
2399/3, 2401/1, 2627/1, 2627/11, 2627/12, 2627/4, 2627/5, 2627/6, 2627/7, 2627/9, 2712/1 a 2743 v k.ú. 
Rusava, včetně podmínek zakotvených ve smluvním ujednání a zmocňuje starostu obce k podepsání 
smluvního dokumentu. 
 
Usnesení čl. 10/13/2021 
ZO Rusava 
nebylo přijaté žádné usnesení 

 
Usnesení čl. 11/13/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
informace o rozpočtovém opatření č. 8, schválené RO dne 30.12.2020, které je přílohou zápisu. (příloha č. 1), 
a dále schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 1/ 2021 (příloha č. 2). 
 


