
 
 U S N E S E N Í 

z  5. veřejného jednání Zastupitelstva obce  Rusava, konaného dne 26.9. 2011 

v 17.30  hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 

 

 

čl. 5/1 
         Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava  
         schvaluje 
         program 5. veřejného jednání ZO a 
         určuje  
         návrhovou komisi na usnesení, zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení. 
 
 

čl. 5/2 
         ZO Rusava 
         schvaluje   
         činnost Rady obce Rusava  za období od 27. 6. 2011 do 26. 9. 2011. 
 
 

čl. 5/3 
         ZO Rusava 
         konstatuje ověření 
          ve smyslu s ustanovením § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním   
         řádu  (stavební  zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 3 Územního plánu   
         sídelního  útvaru  Rusava není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací   
          dokumentací vydanou   krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a  
         stanoviskem krajského úřadu, 
         rozhodlo 
          v  souladu s ust. § 172 odst.5 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005     
         Sb., o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění Opatření obecné povahy č. 1/2011, 
         vydává 

ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písmene c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst.4 
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
formou opatření obecné povahy č. 1/2011 změnu č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Rusava. 

 
 

 
 čl. 5/4 

 
         ZO Rusava  
         schvaluje   
         realizaci stavby „Modernizace  koupaliště Rusava“, 
         schvaluje 
         vyčlenění vlastního finančního podílu v minimální výši 10 % z celkově přidělené dotace a 
         ukládá 
         radě obce zajistit nezbytné úkony s přípravou stavební akce a  
         zmocňuje  
         starostu obce k podpisu smluvních vztahů.      
 
 
 



 
 

 
     čl. 5/5 

        ZO Rusava 
        bere na vědomí 

           informace o nabídce odkoupení nemovitosti čp. 243, st.pl. 755, vedená na LV 1335. ZO na Rusavě   
           projevuje  zájem  o  převod  objektu  do vlastnictví  obce po  předložení  pevné cenové nabídky a   
          vyjasněných podmínek vyplývajících z kupní smlouvy s možností převodu v horizontu do 3 let.   
 
 
 

 
čl. 5/6 

 
 

       ZO Rusava  
       bere na vědomí 

předloženou jednoduchou studii zástavby rodinných domků v lokalitě pod Čecherem. ZO na Rusavě 
vnímá potřebu rozšíření území pro rodinné bydlení, a proto doporučuje i nadále postupně připravovat 
podklady pro zahrnutí požadavku do další změny územního plánu nebo tvorby nového územního 
plánu sídelního útvaru Rusava.          

 
 
 

čl. 5/7 
        ZO  Rusava  
        schvaluje 

 úpravu  rozpočtu  obce  Rusava –  rozpočtové  opatření  č. 5 a č. 6 pro rok 2011, projednané a    
 schválené radou obce ve dnech 11. 7. 2011 a 29. 8. 2011. Dále schvaluje rozpočtové opatření č. 7   
 předložené finančním výborem. (přílohy zápisu č.1, č.2 a č.3) 
 
 

 
   čl. 5/8 

  
 
ZO  Rusava         
schvaluje 
výjimku pro Jubilejní základní školu a Mateřskou školu T.G.Masaryka dle § 23 zák.č. 561/2004 Sb.., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v úplném znění – školský 
zákon, v počtu žáků v Mateřské škole. 
 
 
 
 
                                                                čl. 5/9 
 
ZO Rusava 
schvaluje   
závěrečný účet „Svazku obcí pro hospodaření s odpady“ za rok 2010. (příloha č. 4) 
 
 
 
 
 
 



                                                                čl. 5/10  
 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce (příloha č.5) včetně složení členů 
v ústřední či dílčích komisích stanovené místostarostkou obce Evou Pavelcovou. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 

Ing. Lada Urubová             ……………………………… 
 
Daniel Krajcar                    ……………………………… 
 
 

    
 
 
…………………..                                                                                  …………………. 
Eva Pavelcová              Bohumil Škarpich                          
místostarostka                          starosta obce  
 


