
USNESENÍ
z 17. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava 

konaného dne 8. 11. 2021 v 18:00 hodin
v zasedací síni Obecního úřadu

Usnesení čl. 1/17/2021
ZO Rusava
určuje
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise.

Usnesení čl. 2/17/2021
ZO Rusava
schvaluje
program 17. veřejného jednání ZO Rusava.

Usnesení čl. 3/17/2021
ZO Rusava
bere na vědomí
souhrnné seznámení s  usnesením z 16.  veřejného jednání  ZO Rusava konaného dne 13.  9.  2021 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad.

Usnesení čl. 4/17/2021
ZO Rusava
bere na vědomí
činnost Rady obce Rusava za období od 14. 9. 2021 do 8. 11. 2021 podle zprávy přednesené starostou obce.

Usnesení čl. 5/17/2021
ZO Rusava
schvaluje
Obecně  závaznou  vyhlášku  obce  Rusava  č.  2/2021  o  místním  poplatku  za  obecní  systém  odpadového 
hospodářství. Sazba poplatku činí 700,- Kč.

Usnesení čl. 6/17/2021
ZO Rusava
schvaluje odprodej obecního pozemku vedeného na LV 10001 parc. č. st. 82/4 - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 14 m2, pro p. T. Šebka, bytem Velvary, za cenu 500,- Kč/m2. ZO zmocňuje starostu obce
Bohumila Škarpicha k podpisu kupní smlouvy.

Usnesení čl.  7/17/2021
ZO Rusava
souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu dopravního prostředku traktor kolový Zetor Proxima, mezi obcí
Rusava a spol. RUSAVAK s.r.o., formou dohody k 31.12.2021. Dále schvaluje zveřejnění záměru obce o
prodeji zmiňovaného stroje po převodu do majetku obce.

Usnesení čl. 8/17/2021
ZO Rusava
schvaluje
dodatek č. 1 Smlouvy o provozování vodohospodářského majetku pro veřejnou potřebu, uzavřený mezi
Obcí Rusava a spol. RUSAVAK s.r.o. a zplnomocňuje místostarostu obce p. Zbyňka Vašíka k podpisu.

Usnesení čl. 9/17/2021
ZO Rusava
schvaluje 
smlouvu  č. OT – 001040020658/001 – MOPR  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku v



 majetku obce Rusava parc. č. 2190/2, 2192/4, 2198/6, 2198/7, 2198/8, 2200/2, 2200/3, 2264/5, 2712/1 
2713/1 v k.ú. Rusava , na realizaci stavby „Rusava , č.p. 158 – č. p. 188 – Obnova NN“ a zmocňuje
starostu obnce p. Bohumila Škarpicha k podpisu smlouvy.

Usnesení čl. 10/17/2021
ZO Rusava
bere na vědomí
registraci žádosti o dotaci z PRV na projekt ,,Rekonstrukce stávající lesní cesty 1L – II. etapa“ pro žadatele
RUSAVAK s.r.o., IČ:25583603.

Usnesení čl. 11/17/2021
ZO Rusava
schvaluje
podání  žádosti  o  dotaci  k  projektu ,,Rekonstrukce stávající  sportovní  plochy na parc.  č.  2534/33 v k.ú. 
Rusava“ z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR, dotační titul DT 117d8210H – Podpora 
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Realizace stavby bude prováděna po odsouhlasení 
dotační podpory.

Usnesení čl. 12/17/2021
ZO Rusava
schvaluje
podání žádosti o dotaci k projektu ,,Rusava – obnova komunikace k vodojemu“ z podprogramu Podpory 
obnovy a rozvoje venkova MMR, dotační titul DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.  
Realizace stavby bude prováděna po odsouhlasení dotační podpory.

Usnesení čl. 13/17/2021
ZO Rusava
schvaluje
předložený  návrh  rozpočtového  opatření  č.  7/2021  se  změnami  v  závazných  ukazatelích  dle  důvodové 
zprávy (příloha č. 1).


