
U S N E S E N Í 
 

z 16. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava, konaného dne 10. 02. 2014 

v 17.30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 

čl. 16/1 
 

Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava  
schvaluje 
program 16. veřejného jednání ZO a 
určuje  
návrhovou komisi na usnesení, zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení. 
 
 

čl. 16/2 
 

ZO Rusava 
schvaluje   
činnost Rady obce Rusava  za období od 16.12.2013 do 10.02.2014. 
 
 

čl. 16/3 
 

ZO Rusava 
zvolilo 
člena Rady obce Rusava p. Josefa Kocfeldu  
a předsedu finančního výboru p. Josefa Kocfeldu 
bere na vědomí 
odstoupení p. Josefa Kocfeldy z funkce člena kontrolního výboru 
a zvolilo  
člena kontrolního výboru p. Antonína Mikšánka, člena finančního výboru p. Ladislava Pavelce. 
 
    

čl. 16/4 
 

ZO Rusava  
schvaluje 
podání žádosti o dotační podporu z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na projekt „Výstavba 
nového dětského hřiště v obci Rusava“. Stavba bude realizována jen za předpokladu schválení 
finanční podpory z MMR.  
 
 

čl. 16/5 
 

ZO  Rusava  
schvaluje 
podání žádosti do Podprogramu obnovy venkova Zlínského kraje na zpracování územně plánovací 
dokumentace. Obec Rusava má vyčleněné vlastní finanční zdroje na zhotovení územního plánu. 
 
 

 



 
čl. 16/6 

 
ZO Rusava  
schvaluje   
podání žádosti do Podprogramu obnovy venkova Zlínského kraje a realizaci stavby „Rekonstrukce 
místní komunikace u hřbitova“. Obec Rusava vyčlenila v rozpočtu obce pro rok 2014 vlastní 
finanční prostředky na spolufinancování stavební akce. 
 
 

čl. 16/7 
 

ZO Rusava  
ruší 
usnesení ZO ze dne 16.12.2013 – čl. 15/7 a 
schvaluje 
odkoupení nemovitosti čp. 53 a pozemku st.pl. 169, zast. plocha a nádvoří o výměře 578 m2, 
zapsané na LV 945 pro p. Petra Vaculíka, za cenu 800.000 Kč. Notářské poplatky spojené 
s převodem hradí nabyvatel a 
zmocňuje 
starostu obce Rusava p. Bohumila Škarpicha podpisem kupní smlouvy. 
 
 

čl. 16/8 
 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 10 projednané a schválené radou obce dne 
30.12.2013 (příloha č.1) a  
bere na vědomí 
předloženou zprávu o hospodaření obce za rok 2013. Odsouhlasení závěrečného účtu obce a účetní 
závěrky proběhne až po přezkoumání hospodaření pověřeným kontrolorem. 
 
 

čl. 16/9 
 

ZO Rusava 
schvaluje 
úpravu rozpočtu obce pro rok 2014 – rozpočtové opatření č. 1, předložené radou obce (příloha č. 2). 
 
 
       
Ověřovatelé zápisu: 
    Krajcar Daniel ………………………………. 
 
   
   Ing. Lada Urubová ………………………………. 
 
 
………………………………     .…………………………….. 
Eva Pavelcová       Bohumil Škarpich 
místostarostka        starosta obce  


