USNESENÍ
z 21. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava
konaného dne 12. 9. 2022 v 18:00 hodin
v zasedací síni Obecního úřadu
Usnesení čl. 1/21/2022
ZO Rusava
určuje
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise.
Usnesení čl. 2/21/2022
ZO Rusava
schvaluje
program 21. veřejného jednání ZO Rusava.
Usnesení čl. 3/21/2022
ZO Rusava
bere na vědomí
souhrnné seznámení s plněním usnesení z 20. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 6. 6. 2022 včetně
diskusních příspěvků bez výhrad.
Usnesení čl. 4/21/2022
ZO Rusava
bere na vědomí
činnost Rady obce Rusava za období od 7. 6. 2022 do 12. 9. 2022 podle zprávy přednesené starostou obce.
Usnesení čl. 5/21/2022
ZO Rusava
bere na vědomí
předložený výkaz hospodaření spol. RUSAVAK s.r.o. za rok 2021 podle hospodaření jednotlivých středisek,
který schválila rada obce jako valná hromada společnosti dne 8. 8. 2022 (příloha č. 1)
Usnesení čl. 6/21/2022
ZO Rusava
schvaluje
smlouvu č. OT-001030076371/001 – MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích
parc. č. 1460/2, 2627/2 v k.ú. Rusava, v majetku obce Rusava na realizaci stavby „Rusava parc. č. 1462,
p.Brázdil, Kab.NN“
a zmocňuje starostu obce p. Bohumila Škarpicha k podpisu smlouvy.
Usnesení čl. 7/21/2022
ZO Rusava
schvaluje
smlouvu č. OT – 001040022464/001-ADSG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích
parc. č. 2534/2, 2535/2, 2684/24, 2684/26, 2686/6, 2770/2, 2963 v k.ú. Rusava v majetku obce Rusava, na
realizaci stavby „Rusava, čp. 173-221, Obnova NN“
a zmocňuje starostu obce p. Bohumila Škarpicha k podpisu smlouvy.
Usnesení čl. 8/21/2022
ZO Rusava
schvaluje
odprodej obecního pozemku dle geometrického plánu č. 1301-139/2021 vedeného na LV 10001, parc. č.
2550/7 - část, nově vedený pod parc. č. 2550/31 – ostatní plocha – neplodná půda, o výměře 40m2 pro
manžely Alenu a Vladimíra Vrlovy, bytem Holešov za cenu 500,-Kč/m2. Nabyvatelé hradí náklady s
převodem.

a dále schvaluje
odkoupení pozemku dle shodného geometrického plánu uvedeného na LV 70 parc. č. 2552/11 – část, nově
vedená pod parc. č. 2552/17 – trv. travní porost, o výměře 11 m2 od manželů Aleny a Vladimíra Vrlových,
bytem Holešov za cenu 500,-Kč/m2
a zmocňuje starostu obce p. Bohumila Škarpicha k podpisu oboustranné smlouvy.
Usnesení čl. 9/21/2022
ZO Rusava
schvaluje
obsah a podmínky „Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem“ mezi p. Josefem
Češkem, bytem Olomouc a p. Lubomírem Marečkem, bytem Olomouc – prodávající a Obcí Rusava kupující, která řeší odkoupení podílů z pozemků parc. č. 2400 – ost. plocha a parc. č. 2407/2 – zahrada za
cenu 14.100,- Kč pro každého prodávajícího. Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel.
Usnesení čl. 10/21/2022
ZO Rusava
bere na vědomí
předložené rozpočtové opatření č. 5/2022 schválené RO dne 18. 7. 2022 (příloha č. 2) a rozpočtové opatření
č. 6/2022 schválené RO dne 8. 8. 2022 (příloha č. 3)
a schvaluje
předložený návrh rozpočtového opatření č. 7/2022 se změnami v závazných ukazatelích dle důvodové
zprávy (příloha č. 4).
Usnesení čl. 11/21/2022
ZO Rusava
bere na vědomí
předložený závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu, který byl schválen členskou schůzí dne 17. 6.
2022. Obec je členem sdružení obcí.
Usnesení čl. 12/21/2022
ZO Rusava
bere na vědomí
předložený závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady, který byl schválen členskou schůzí dne 14.
6. 2022. Obec je členem svazku obcí.

