
USNESENÍ 
z 18. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava  

konaného dne 13. 12. 2021 v 18:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu 

 
 

 
Usnesení čl. 1/18/2021 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 
Usnesení čl. 2/18/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 18. veřejného jednání ZO Rusava. 
 
Usnesení čl. 3/18/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením ze 17. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 8. 11. 2021 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
Usnesení čl. 4/18/2021 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 9. 11. 2021 do 13. 12. 2021 podle zprávy přednesené starostou obce. 
 
Usnesení čl. 5/18/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
nájemní smlouvu nebytových prostor v budově Obecního úřadu Rusava dle zveřejněného záměru obce 
Rusava o pronájmu, místnost č. 122 v 1. nadzemním podlaží o výměře 18,9 m2 za cenu 500,- Kč/m2/rok a 
prostor na vnější fasádě budovy o výměře 1,2 m2 za cenu 6.000,- Kč/ rok, mezi Obcí Rusava IČO: 00287709 
a společností CETIN a.s., Praha, IČO: 04084063 a zmocňuje starostu obce p. Bohumila Škarpicha k podpisu 
smlouvy. Doba nájmu se stanovuje na dobu určitou do 31.12.2036, výše nájmu bude upravována podle míry 
inflace za předcházející kalendářní rok. 
 
Usnesení čl. 6/18/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu  č. OT – 001030071432/001 – ELMO  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi EG.D, 
a.s., IČO : 280854000 a Obcí Rusava IČO: 00287709, na pozemek v majetku obce Rusava parc. č. 2665 v 
k.ú. Rusava , na realizaci stavby „Rusava, K/491, p. Kundera, kab. NN“ a zmocňuje starostu obce  
p. Bohumila Škarpicha k podpisu smlouvy. 
 
Usnesení čl.  7/18/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu o úvěru č. 0713080119 mezi Českou spořitelnou a.s., IČO: 45244782 a Obcí Rusava  
IČO: 00287709, včetně jejich obsahových podmínek na dofinancování stavby ,,Modernizace a intenzifikace 
ČOV Rusava a zmocňuje starostu obce p. Bohumila Škarpicha k podpisu této smlouvy. 
 
 
 
 



Usnesení čl. 8/18/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložený návrh kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022. Cena za vodné je ve výši 32,- 
Kč/m3, pevná složka je 250,- Kč/ rok, za stočné 35,- Kč/m3, pevná složka je 250,- Kč/rok. Uvedené ceny jsou 
včetně DPH.(příloha č. 1) 
 
Usnesení čl. 9/18/2021 
ZO Rusava 
schvaluje  
rozpočet Obce Rusava na rok 2022 se závaznými ukazateli dle předloženého návrhu (příloha č. 2) bez výhrad 
dále schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 - 2024 dle předloženého návrhu (příloha č. 3) bez výhrad 
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. 10/18/2021 
ZO Rusava 
schvaluje 
předložené rozpočtové opatření č. 8/2021 ve změnách v závazných ukazatelích, vyznačených v důvodové 
zprávě (příloha č. 4). 
 


