
 
U S N E S E N Í 

z 11. veřejného jednání Zastupitelstva obce  Rusava, konaného dne 10.12. 2012 

v 18.30  hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 

čl. 11/1 
 
 

Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava  
schvaluje 
program 11. veřejného jednání ZO a 
určuje  
návrhovou komisi na usnesení, zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení. 
 

 
čl. 11/2 

 
         ZO Rusava 
         bere na vědomí   
         činnost Rady obce Rusava  za období od 15.10.2012 do 10.12.2012. 
 

 
čl. 11/3 

 
ZO Rusava 
ruší 
obecně závaznou vyhlášku obce Rusava č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 
13.12.2010 a      
schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku obce Rusava č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,která 
nabývá účinnosti dne 1.1.2013. 

    
 

čl. 11/4 
 
 

ZO Rusava  
bere na vědomí 
úpravu rozpočtu obce pro rok 2012 v tomto rozsahu:  

- rozpočtové opatření č. 10, projednané a schválené radou obce dne  19.11.2012  (příloha č. 1) 
- rozpočtové opatření č. 11, dle příjmových a rozpočtových údajů uvedených v důvodové zprávě 

(příloha č. 2) 
- výplatu mzdových prostředků za měsíc prosinec 2012 k 31.12.2012.  

 
 

čl. 11/5 
 
 

ZO  Rusava  
bere na vědomí 
zápis a zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rusava za období od 1.1.2012 do 
30.9.2012, kterou vykonala kontrolorka Krajského úřadu Zlínského kraje (příloha č. 3).    

 



       čl. 11/6 
  
 

ZO  Rusava         
neruší 
část usnesení čl. 1/7 ze dne 13.12.2010 v příloze č. 2 – měsíční odměny a příplatky členů ZO 
Rusava pro volební období  r. 2010 –  2014 v položce člen ZO – pevná složka 60,- Kč.   

 
 

 čl. 11/7 
 

ZO Rusava  
bere na vědomí   

          předloženou kalkulaci ceny za vodné a stočné na rok 2013  (příloha č. 4). Ceny vodného a stočného 
včetně pevných složek zůstávají v nezměněných hodnotách. Případnou provozní ztrátu uhradí 
vlastník vodovodní a kanalizační sítě podle skutečných nákladů za dané roční období.     

 
 

                                                                čl. 11/8 
 

ZO Rusava 
schvaluje  
rozpočet obce Rusava pro rok 2013 jako vyrovnaný se závazným ukazatelem v rozpočtových 
příjmech a výdajích ve výši 8,215.500,- Kč (příloha č. 5)  
a rozpočtový výhled obce pro období 2013 – 2016 (příloha č. 6) a 
stanovuje 
v souladu s §102 odst. 2, písm. a) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů kompetenci radě obce k provádění nezbytných změn a úprav formou rozpočtových 
opatření ve výši do 500.000,- Kč v jednotlivých případech. Schválené rozpočtové opatření rady 
obce bude předloženo na nejbližším veřejném jednání ZO k projednání a odsouhlasení. 

 
 

čl. 11/9 
  ZO Rusava 
  schvaluje 
  odprodej obecního pozemku vedeného na LV 10001 – p.č. 2534/30, ostatní plocha – část vzniklá      
  oddělením a vedená pod p.č. 2534/54 o  výměře 932 m2, podle geometrického plánu číslo 946-  
  149/2012 ze dne 10.9.2012, pro manžele Diatkovy, bytem Brno za cenu 250,- Kč/m2. Nabyvatelé  
  hradí náklady spojené s převodem. 
 
 
                                                                čl. 11/10  
 

ZO Rusava 
  schvaluje 
  směnu obecního pozemku vedeného na LV 10001 pod p.č. 2704/2 – část, ostatní plocha-

komunikace, oddělená výměra 1.129 m2 podle geometrického plánu č. 947-113/2012 za pozemky 
ve vlastnictví pí. Grygarové a p. Pospíšila v tomto členění –  

  - p.č. 2604/2 – část, ostatní plocha o výměře 853 m2 
  - p.č. 2604/4 – část, ostatní plocha o výměře 698 m2 – vedený pod p.č. 2604/25 
  - p.č. 2606/6 – část, ostatní plocha o výměře 29 m2 – vedený pod p.č. 2606/8. 
   

Rozdíl ve výměře 351 m2 uhradí Obec Rusava původním vlastníkům za cenu 35,- Kč/m2. 
 

 
 
 



čl. 11/11 
 
 

ZO Rusava 
bere na vědomí 
opětovný požadavek JUDr. Spitzové o zahrnutí pozemku v jejím vlastnictví do tvorby nového 
územního plánu v rozsahu změny funkčního členění. 
 
 
 

čl. 11/12 
 
 

ZO Rusava 
bere na vědomí 
předložené rozpočty sdružení a svazků pro rok 2013, kde je obec členem –  
- Svazku obcí pro hospodaření s odpady 
- Sdružení měst a obci Východní Moravy 
- Podhostýnského mikroregionu – svazku obcí 
 
 
 

čl. 11/13 
 
 
ZO Rusava 
schvaluje 
realizaci stavby „Rusava - sanace sesuvu na pozemku p.č. 632/1“ v rozsahu podle projektové 
dokumentace a podané žádosti do Operačního programu životního prostředí – výzva č. 42, 6.6 – 
Prevence sesuvu a skalních řícení. 

  
 
 

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


