
 
U S N E S E N Í 

ze  7. veřejného jednání Zastupitelstva obce  Rusava, konaného dne 06. 02. 2012 

v 17.30  hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 

 

 

čl. 7/1 
         Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava  
         schvaluje 
         program 7. veřejného jednání ZO a 
         určuje  
         návrhovou komisi na usnesení, zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení. 
 
 

čl. 7/2 
         ZO Rusava 
         schvaluje   
         činnost Rady obce Rusava  za období od 12. 12. 2011 do 06. 02. 2012. 
 
 
                                                                                 čl. 7/3 
         ZO Rusava 
         schvaluje 
          úpravu rozpočtu obce pro rok 2011 – rozpočtové opatření č. 10 – projednané a schválené radou    

obce dne 30.12.2011 a 
bere na vědomí 
zprávu a informace o hospodaření obce za rok  2011 přednesené starostou a hospodářkou obce. 
Po auditu hospodaření obce pracovníky Zlínského kraje bude provedeno její přezkoumání a 
schválení. 

 
 

 
 čl. 7/4 

 
         ZO Rusava  
         schvaluje   

investiční akci „Rekonstrukce pěší komunikace před Obecním úřadem“, včetně vyčlenění 
vlastních finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu obce. Realizace projektu 
proběhne po odsouhlasení spolufinancování s Podprogramu na podporu obnovy venkova 
Zlínského kraje.  
    

 
 

     čl. 7/5 
        ZO Rusava 
        schvaluje 

          rozsah prací spojených s odstraňováním povodňových škod u stavby „Obnova komunikace na Grůni“, 
včetně její výstavby v daném rozsahu, 

  schvaluje  
  přijetí úvěru a uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s., jejímž předmětem je poskytnutí 

dlouhodobého úvěru ve výši 1,8 mil. Kč na dofinancování dotace MMR přidělené na projekt 
„Obnova komunikace na Grůni“ se splatností 7 let zajištěného budoucími příjmy obce a 
blankosměnkou,  která bude vyplněna dle příslušné smlouvy o vyplňovacím právu směnečném. 

 



 
čl. 7/6 

ZO Rusava  
bere na vědomí 
informace o postupných úpravách a záměrech u nemovitosti čp. 163, které byly podkladem pro 
vypracování žádosti o dotaci na předprojektovou přípravu obnovy kulturních památek z Fondu 
kultury Zlínského kraje a 
neschvaluje 
podání žádosti o zahrnutí nemovitosti čp. 163 mezi evidované kulturní památky. 
 

 
       čl. 7/7 

ZO  Rusava  
         schvaluje 

úpravu rozpočtu obce pro rok 2012 – rozpočtové opatření č.1, které řeší změny na příjmových i 
výdajových položkách. 

 
 

         čl. 7/8 
  
 
ZO  Rusava         
schvaluje 
odprodej obecního pozemku vedeného na LV 10001 pod p.č. 2546/7 – část, trvalý travní porost, 
oddělená výměra 356 m2, uvedená na geometrickém plánu č. 919-202/2011 pod p.č. 2546/75 v k.ú. 
Rusava, pro V.Hošťálkovou, bytem Rusava za cenu 35,- Kč/m2. 
Nabyvatelka hradí náklady spojené s převodem. 
 

 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
Jana Macková                       ………………………….. 
 
   
Daniel Krajcar                      ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..                                                                    ………………………… 
Eva Pavelcová                      Bohumil Škarpich                          
místostarostka               starosta obce  
 


