
 

U S N E S E N Í 

ze 13. veřejného jednání Zastupitelstva obce  Rusava, konaného dne 20.5. 2013 

v 18.00  hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 

čl. 13/1 

 

 

Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava  

schvaluje 

program 13. veřejného jednání ZO a 

určuje  

návrhovou komisi na usnesení, zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení. 

 

 

čl. 13/2 

 

         ZO Rusava 

         schvaluje   
         činnost Rady obce Rusava  za období od 11.02.2013 do 20.05.2013. 

 

 

čl. 13/3 

 

ZO Rusava 

schvaluje 

hospodaření obce Rusava za rok 2012 podle předložené zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření územních samosprávních celků. Dále schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet obce 

za rok 2012 zpracovaný podle platného znění zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů  s vyjádřením  souhlasu  s celoročním hospodařením a to bez výhrad a 

připomínek.  Projednané podklady jsou přílohou č.1 a č.2 zápisu a usnesení. 

    

 

čl. 13/4 

 

 

ZO Rusava  

bere na vědomí 

hospodaření společnosti Rusavak s r.o. za rok 2012 podle předložených výkazů a 

schvaluje 

vyúčtování vodného a stočného za rok 2012, podle zpracované kalkulace (příloha č. 3). Vyrovnání 

ztráty v pitné vodě ve výši 21.472,14 Kč bude řešeno úhradou od obce Rusava. 

 

 

čl. 13/5 

 

 

ZO  Rusava  

schvaluje 
odprodej osobního automobilu Škoda Felicia kombi, rok výroby 2000 za cenu 10.000 Kč, spol. 

Rusavak s.r.o., IČ 25583603, dále 

schvaluje 

pronájem traktoru Zetor Proxima, rok výroby 2006, za cenu 10.000 Kč/rok, spol. Rusavak s.r.o, IČ 

25583603, dále 

 



schvaluje 
poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč spol. Rusavak s.r.o.,  Rusava 248, IČ 25583603, 

s jednostranným účelem použití – pořízení víceúčelového ramenového mulčovače. 

 

       čl. 13/6 

  

ZO  Rusavě         

neschvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku pí.Hlaváčové, bytem Kroměříž, na opravu nástěnné malby na 

fasádě hostince „U Hradilů“ na Rusavě. 

 

 

 čl. 13/7 

 

ZO Rusava  

neschvaluje   

          poskytnutí finančního příspěvku pí.Novákové, bytem Chropyně, na opravu dřevěné stavby objektu 

čp. 31. 

 Grantové podpory nadále vázat na opravy střešních konstrukcí v ochranném pásmu kulturních 

nemovitých památek. 

 

 

                                                                        čl. 13/8 

 

ZO Rusava 

schvaluje 

poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 54.000 Kč a peněžního daru ve výši 6.000 Kč, Místní akční 

skupině Podhostýnska, o.s., sídlo Bystřice pod Hostýnem, IČ 27042979, na spolufinancování 

projektu spolupráce obcí s názvem „S nordic walking holí vydej se do okolí“. 

 

 

                                                                čl. 13/9 

 

ZO Rusava  

bere na vědomí 
Radou obce projednané a schválené rozpočtové opatření č. 1/2013 ze dne 25.2.2013 (příloha č. 4) a 

č.2/2013 ze dne 8.4.2013 (příloha č. 5) a 

schvaluje 

úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 3/2013 (příloha č. 6) 

 

 

čl. 13/10 

 

 

ZO Rusava 

schvaluje 

změnu  č. 1 stanov dobrovolného svazku obcí Podhostýnského mikroregionu, kterou se rozšiřuje 

působnost členské schůze o schvalování účetní závěrky svazku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

čl. 13/11 

 

 

ZO Rusava 

schvaluje 

zadání Územního plánu Rusava upravené na základě projednání podle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 

zapracování požadavků dotčených orgánů a krajského úřadu na obsah územně plánovací 

dokumentace – Územního plánu Rusava, a dále na základě zapracování všech podnětů a také 

připomínek okolních obcí. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce, aby dal podnět 

vybranému projektantovi k zahájení projekčních prací na návrhu územního plánu Rusava a předal 

mu schválenou verzi Zadání územního plánu Rusava, jako základní podklad ke zpracování návrhu.  

 

ZO Rusava 

pověřuje 

odbor územního plánování a stavebního úřadu Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem, jako úřad 

územního plánování, projednáním návrhu Územního plánu Rusava podle stavebního zákona. 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

Ing. Lada Urubová                       ………………………………. 

 

   

Daniel Krajcar                              ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                          ……………………………….. 

Eva Pavelcová                                                                        Bohumil Škarpich 

místostarostka                                                                        starosta obce  


