
 
U S N E S E N Í 

z  9. veřejného jednání Zastupitelstva obce  Rusava, konaného dne 25. 06. 2012 

v 18.00  hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 

 

 

čl. 9/1 
         Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava  
         schvaluje 
         program 9. veřejného jednání ZO a 
         určuje  
         návrhovou komisi na usnesení, zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení. 
 
 

čl. 9/2 
         ZO Rusava 
         schvaluje   
         činnost Rady obce Rusava  za období od 28. 05. 2012 do 25. 06. 2012. 
 
 
                                                                                 čl. 9/3 
         ZO Rusava 
         schvaluje 
         hospodaření   obce  Rusava  za  rok  2011  podle  předložené zprávy o výsledku  přezkoumání   
         hospodaření  územních samosprávních celků. Dále schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011   
         zpracovaný  podle  platného znění  zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových  pravidlech územních   
         rozpočtů  s  vyjádřením  souhlasu s  celoročním  hospodařením a  to  bez  výhrad.  Projednané  
         podklady jsou přílohou č.1 zápisu a usnesení. 
 

 
 

 čl. 9/4 
 

         ZO Rusava  
         bere na vědomí  

 hospodaření společnosti Rusavak s.r.o. za rok 2011 podle předloženého výkazu a 
 schvaluje  
 vyúčtování  vodného a  stočného za rok 2011, dle zpracované kalkulace (příloha č. 2). Vyrovnání   
 ztráty  v  úhrnné  výši  103.967,36 Kč   bude    řešeno   zápočtem   pohledávek  a  závazků   mezi   
 Rusavak  s.r.o. a Obcí Rusava. 

      
  čl. 9/5 

 
        ZO Rusava 
        stanovuje 

          v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, poplatek 
ze vstupného z koupaliště dohodou ve výši 10.000 Kč/rok pro společnost Rusavak s.r.o. s termínem 
platnosti již pro letošní období. 

   
                                                                        
 
 
 
 



čl. 9/6 
ZO Rusava  
schvaluje  
odkoupení pozemků ve vlastnictví pí. Bedřišky Ráblové, bytem Libosváry v tomto rozsahu:  
- pozemek p.č. 638 – zahrada, výměra 208 m2 
- pozemek p.č. 642 – trvalý travní porost, výměra 496 m2 
- pozemek p.č. 643 – trvalý travní porost, výměra 1 058 m2  
Cena za 1 m2 se stanovuje ve výši 8,- Kč/m2. Nabyvatelé hradí veškeré poplatky spojené 
s převodem.  

 
     čl. 9/7 

ZO  Rusava  
schvaluje 

          úpravu rozpočtu obce Rusava, rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2012, řešící úpravy na určitých   
          příjmových a výdajových položkách (příloha č. 3), ve výši 339.000,- Kč.            

 
 

         čl. 9/8  
 

ZO  Rusava         
bere na vědomí  
předložení závěrečného účtu o hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2011, který 
byl schválen členskou schůzí svazku obcí dne 12.6.2012. 

                                         
                                                                           

čl. 9/9 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
předložení závěrečného účtu a hospodaření Podhostýnského mikroregionu za rok 2011, který byl 
schválen členskou schůzí svazku obcí dne 15.6.2012.  

 
                                                                   čl. 9/10 
 

ZO Rusava 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Bystřice pod Hostýnem o zabezpečení provedení zápisů 
údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) obce Rusava,  
podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgánem Města 
Bystřice pod Hostýnem namísto orgánu obce Rusava. 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Miroslav  Ševčák                 ……………………………    
 
 
Daniel Krajcar                     …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..                                                                    ………………………… 
Eva Pavelcová                      Bohumil Škarpich                          
místostarostka               starosta obce  


