
USNESENÍ 
z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava  

konaného dne 12. 12. 2022 v 18:00 hodin 
v zasedací síni Obecního úřadu 

 
Usnesení čl. 1/1/2022 
ZO Rusava 
určuje 
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise. 
 
Usnesení čl. 2/1/2022 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 1. veřejného jednání ZO Rusava. 
 
Usnesení čl. 3/1/2022 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s plněním usnesení z 21. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 12. 9. 2022 a 
ustavujícího zasedání ZO Rusava ze dne 24. 9. 2022 včetně diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
Usnesení čl. 4/1/2022 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 13. 9. 2022 do 12. 12. 2022 podle zprávy přednesené starostou obce 
vyplývající ze zápisů z jednání. 
 
Usnesení čl. 5/1/2022 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
složení slibu členů zastupitelstva obce p. Ladislava Pavelce a p. Petra Pavelky.  
 
Usnesení čl. 6/1/2022 
ZO Rusava 
schvaluje 
měsíční odměny předsedům komisí – sbor pro občany a kulturní komise, zřízených Radou obce, pro volební 
období 2022-2026 (příloha č.1). 
 
Usnesení čl. 7/1/2022 
ZO Rusava 
schvaluje 
„Dohodu o spolupráci“ - při výstavbě optické sítě v obci Rusava mezi smluvními stranami – Obec Rusava, 
IČO: 00287709 a CETIN a.s., IČO: 04084063 a zmocňuje starostu obce p. Bohumila Škarpicha k podpisu 
dohody.  
 
Usnesení čl. 8/1/2022 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
předloženou kalkulaci cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023 a aktualizaci kalkulace pro rok 2022, 
schválenou Radou obce dne 28. 11. 2022. Cena za vodné je ve výši 32,- Kč/m3, stočné 35,- Kč/m3 a pevná 
složka 250,- Kč/rok, ceny jsou včetně DPH (příloha č.2). 
 
 
 
 
 



Usnesení čl.  9/1/2022 
ZO Rusava 
schvaluje  
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 150.000,- Kč pro Sportovní klub Rusava, z.s. 
a dále schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi oběma subjekty – Obcí Rusava, IČO: 
00287709 a Sportovním klubem Rusava z.s., IČO: 46998161 ve výši 150.000,- Kč a zmocňuje starostu obce 
p. Bohumila Škarpicha podpisem smlouvy. 
 
Usnesení čl.  10/1/2022 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
předložené rozpočtové opatření č.8/2022 schválené RO dne 26. 9. 2022 (příloha č.3) a rozpočtové opatření č. 
9/2022 schválené RO dne 28. 11. 2022 (příloha č. 4) 
a schvaluje 
rozpočtové opatření č.10/2022 podle předloženého návrhu včetně důvodové zprávy (příloha č. 5). 
 
Usnesení čl. 11/1/2022 
ZO Rusava 
schvaluje 
rozpočet Obce Rusava na rok 2023 se závaznými ukazateli dle předloženého návrhu (příloha č. 6) bez výhrad 
dále schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2024 - 2025 dle předloženého návrhu (příloha č. 7) 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 
předloženo na nejbližším veřejném jednání ZO. 
 
 


