
U S N E S E N Í

ze 14. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava, konaného dne 16. 9. 2013

v 17.30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě

čl. 14/1

Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava 
schvaluje
program 14. veřejného jednání ZO a
určuje
návrhovou komisi na usnesení, zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení.

čl. 14/2

         ZO Rusava
         schvaluje  
         činnost Rady obce Rusava  za období od 20.05.2013 do 16.09.2013.

čl. 14/3

ZO Rusava
schvaluje
poskytnutí finančního daru do obce Obříství ve Středočeském kraji ve výši 25.000 Kč na 
odstraňování povodňových škod vzniklých v letošním roce.

  

čl. 14/4

ZO Rusava 
bere na vědomí
informace o celkovém úvěrovém zatížení obce a neakceptuje návrh smlouvy o úvěru na splácení
závazků u České spořitelny a.s.,
schvaluje
úhradu předčasné jednorázové splátky úvěru vedeného u České spořitelny a.s. pod číslem
227451439 a úvěru vedeného pod číslem  227915459 k 20.10.2013 a
zmocňuje
starostu obce Bohumila Škarpicha k podání žádosti a zajištění nezbytných úkonů spojených 
s převodem finančních prostředků z běžného účtu na jednorázovou úhradu výše uvedených úvěrů.

čl. 14/5

ZO  Rusava 
schvaluje
odprodej obecního pozemku vedeného na LV 10001, parc.č. 101/1 – travní porost – část vzniklá 
oddělením a vedená pod parc.č. 101/11 – výměra 421 m2, podle geometrického plánu č. 971-
73/2013 ze dne 30.4.2013 pro Ing. Doležela, Rusava 267, za cenu 35 Kč/m2. Nabyvatelé hradí 
náklady spojené s převodem.



      čl. 14/6

ZO  Rusavě        
schvaluje
odprodej obecního pozemku vedeného na LV 10001, parc.č. 2534/30 – ostatní plocha – část vzniklá 
oddělením a vedená pod parc.č. 2534/55 – výměra 569 m2, podle geometrického plánu č. 966-
5/2012 ze dne 29.3.2013 a  st.plocha 864 o výměře 48m2 pro Pravčická a.s., sídlo Pravčice, za cenu 
250 Kč/m2. Nabyvatelé hradí náklady spojené s převodem.

    čl. 14/7

ZO Rusava
schvaluje  
odprodej obecního pozemku vedeného na LV 10001, parc.č. 2534/30 – ostatní plocha – část vzniklá 
oddělením a vedená pod parc.č. 2534/56 – výměra 499 m2, podle geometrického plánu č. 966-
5/2012 ze dne 29.3.2013 a  st.plocha 863 o výměře 48 m2  pro MUDr. Mičíkovou, Kroměříž, za 
cenu 250 Kč/m2. Nabyvatelé hradí náklady spojené s převodem.

                                                                čl. 14/8

ZO Rusava 
schvaluje
směnu obecního pozemku vedeného na LV 10001 pod st.pl. 387 – zastavěná plocha a nádvoří, 
výměra 50 m2 za pozemek vedený na LV 394, parc č. 247/5 – ostatní plocha, výměra 338 m2, ve
vlastnictví SJM J. a A. Dovrtělových, Kroměříž. Poplatky spojené s převodem hradí nabyvatelé 
společným nákladem.

                                                                    čl. 14/9

ZO Rusava
schvaluje
směnu obecních pozemků podle geometrického plánu č. 976-54/2013, vedených na LV 10001 pod 
parc.č. 2402/3 – zahrada, část vzniklá oddělením a vedená pod parc.č. 2402/6 výměra 5 m2 a parc.č. 
2401 – ostatní plocha, část vzniklá oddělením a vedená pod parc.č. 2401/2 - výměra 57 m2,   za 
pozemek parc.č. 2399/3 – ostatní plocha, vniklá oddělením částice a) – z pozemku parc.č. 2399, 
výměra 101 m2 a částice b) – z pozemku st. pl. 379 o výměře 62 m2, ve vlastnictví SJM P. a E. 
Urubovi, Rusava 125. Poplatky spojené s převodem hradí nabyvatelé společným nákladem.

                                                               čl. 14/10

ZO Rusava
bere na vědomí
Radou obce na Rusavě projednané a schválené rozpočtové opatření č. 4 (ze dne 10.6.2013) – příloha 
č.1, rozpočtové opatření č. 5 (ze dne 1.7.2013) – příloha č.2, rozpočtové opatření č. 6 (ze dne 
12.8.2013) – příloha č.3 a
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7, (příloha č. 4) podle předloženého návrhu.



                                                                      čl. 14/11

ZO Rusava
schvaluje
vyjímku pro JZŠ T.G.Masaryka a MŠ Rusava dle zák.č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a 
doplňků – školský zákon, v počtu žáků v Základní i Mateřské škole.

                                                                     čl. 14/12

ZO Rusava
bere na vědomí
obsah zveřejněného a předloženého závěrečného účtu Podhostýnského mikroregionu za rok 2012, 
schválený jejich členskou základnou.

                                                                    čl. 14/13

ZO Rusava
bere na vědomí
obsah zveřejněného a předloženého závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 
2012 schválený jejich členskou základnou.

                                                               

                                                                    čl. 14/14

ZO Rusava
bere na vědomí
rámcový obsah doplňku vznesený Radou obce k dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku na dopravní obslužnost se Zlínským krajem.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lada Urubová ……………………………….

  
        Miroslav Ševčák ……………………………….

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




