
USNESENÍ 
z 16. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava  

konaného dne 13. 9. 2021 v 18:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu 

 
 

Usnesení čl. 1/16/2021 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 
Usnesení čl. 2/16/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 16. veřejného jednání ZO Rusava. 
 
Usnesení čl. 3/16/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 15. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 14. 6. 2021 
včetně diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
Usnesení čl. 4/16/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 15. 6. 2021 do 13. 9. 2021 podle zprávy přednesené 
starostou obce. 
 
Usnesení čl. 5/16/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
pronájem nemovitosti č.p. 152 včetně přilehlých pozemků a nebytových prostor pro p. Jitku 
Tomčíkovou, Bystřice pod Hostýnem na dobu určitou 2 let za cenu 8.000,-Kč/měsíčně. Ostatní 
podmínky užívání nebytových prostor budou zakotveny ve smlouvě o nájmu. 
 
Usnesení čl. 6/16/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu  č. OT – 001030065142/002-ENGS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 
pozemku parc. č. 138/2, 2684/20, 2686/2 a 2772/18 v k.ú. Rusava v majetku obce Rusava, na 
realizaci stavby „Rusava ŘSZLK, Přel. NN.“   
 
Usnesení čl. 7a/16/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro rok 2021 ve výši 5.000,- Kč obci Lužice IČO: 
44164343. 
a dále schvaluje  
darovací smlouvu mezi oběma obcemi. 
 
 
 



Usnesení čl. 7b/16/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro rok 2021 ve výši 5.000,- Kč obci Mikulčice IČO: 
00285102 
a dále schvaluje  
darovací smlouvu mezi oběma obcemi. 
 
Usnesení čl. 7c/16/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro rok 2021 ve výši 5.000,- Kč obci Hrušky IČO: 
00283185 
a dále schvaluje  
darovací smlouvu mezi oběma obcemi. 
 
Usnesení čl. 7d/16/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce pro rok 2021 ve výši 5.000,- Kč městysu Moravská 
Nová Ves IČO: 00283363 
a dále schvaluje  
darovací smlouvu mezi oběma obcemi. 
 
Usnesení čl. 8/16/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
obsah a podmínky „Dohody o ručení č. 2021011284“ uzavřené mezi obcí Rusava IČ: 00287709 a 
Československou obchodní bankou, a.s. IČ: 00001350, pobočka Zlín, která řeší ručení závazků vůči 
obecní společnosti RUSAVAK s.r.o., IČ: 25583603 
a dále schvaluje  
obsah a podmínky „Smlouvy o úvěru č. 2021011283“ uzavřené mezi obecní společností 
RUSAVAK s.r.o. a Československou obchodní bankou, a.s. IČ: 00001350, pobočka Zlín, která řeší 
mimo jiné způsob splácení a zajištění ručení financování stavby „Rekonstrukce stávající cesty 
1L“ v k.ú. Rusava.  
ZO Rusava zmocňuje p. Bohumila Škarpicha podpisem dohody o ručení za Obec Rusava a smlouvy 
o úvěru za spol. RUSAVAK s.r.o. 
 
Usnesení čl. 9/16/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 5/2021 schválené RO 48/2021 dne 19. 7. 2021 
(příloha č. 1). 

 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložený návrh rozpočtového opatření č. 6/2021 se změnami v závazných ukazatelích dle 
důvodové zprávy (příloha č. 2). 
 
 
 
 



Usnesení čl. 10/16/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
předložený závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu, který byl schválen členskou schůzí dne 
25. 6. 2021. 
 
 
Usnesení čl. 11/16/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
předložený závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem, který byl 
schválen členskou schůzí dne 8. 6. 2021. 
 
 


