
 

U S N E S E N Í 

 
z 8. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO), konaného dne 14.12.2015 

 

v 17:30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 
 

čl. 8/1 

 

Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava 

určuje 

 

členy návrhové komise: Zachara Petr, Doláková Marta, Pavelec Ladislav 

ověřovatelé zápisu: Pavelcová Eva, Mikšánek Antonín 

zapisovatel: Vašík Zbyněk 

 

čl. 8/2 

 

Usnesení čl. 8/2 
ZO Rusava 

schvaluje 

 

program 8. veřejného jednání ZO Rusava. 

 

čl. 8/3 

Usnesení čl. 8/3 
ZO Rusava 

 

bere na vědomí 

 

souhrnné seznámení s usnesením z veřejného jednání ZO Rusava ze dne 23. 11. 2015 včetně  

diskusních příspěvků bez výhrad. 

 

 

čl. 8/4 

Usnesení čl. 8/4 
ZO Rusava 

schvaluje 

 

činnost Rady obce na Rusavě za období od 23. 11. 2015 do 14. 12. 2015 podle zprávy přednesené  

starostou obce. 

 

 

 



 

čl. 8/5 

Usnesení čl. 8/5 
ZO Rusava 

schvaluje 

 

předloženou kalkulaci ceny za vodné a stočné pro rok 2016 (příloha č.1), od provozovatele spol. 

RUSAVAK s.r.o. 

 

Cena za vodné  -  pevná složka  200,- Kč/rok 

       pohyblivá složka   22,- Kč/m
3 

Cena za stočné  -  pevná složka  200,- Kč/rok 

       pohyblivá složka   31,- Kč/m
3
 

 

 

čl. 8/6 

Usnesení čl. 8/6 
ZO Rusava 

schvaluje 

 

směnu pozemků na podkladě zveřejněného záměru. 

Obec Rusava odprodává pozemky vedené na LV 10001 pod parc. číslem 394/2 - trvalý travní porost, 

výměra 680 m
2
, 394/4 -trvalý travní porost, výměra 779 m

2 
 pro kupujícího Řimskokatolická farnost 

Rusava, Rusava č.p. 54. 

Součástí majetkového převodu je i výkup pozemků od kupujícího, vedené pod parc. číslem 497/1 – 

zahrada, výměra 1332 m
2
. Cena za směnu pozemků je daná znaleckou hodnotou. Poplatky s převodem 

hradí obec Rusava 

 

čl. 8/7 

Usnesení čl. 8/7 
ZO Rusava 

schvaluje 

 

v souladu se zřizovací listinou a knihovním zákonem ,, Knihovní řád Obecní knihovny na Rusavě“. 

 

 

čl. 8/8 

Usnesení čl. 8/8 
ZO Rusava 

bere na vědomí 

 

schválené rozpočtové opatření Radou obce č. 11 ze dne 9.11.2015 (příloha č. 2)  a rozpočtové opatření 

č. 12 ze dne 7.12.2015 (příloha č. 3).  

 

čl. 8/9 

Usnesení čl. 8/9 
ZO Rusava 

schvaluje 



rozpočet Obce Rusava pro rok 2016 jako vyrovnaný se závaznými ukazateli v rozpočtových příjmech a 

výdajích ve výši 8.017.900,-  Kč (příloha č. 4) a rozpočtový výhled obce dle předloženého návrhu 

(příloha č. 5) a 

stanovuje 

v souladu s § 102 odst. 2, písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, kompetenci radě obce k provádění nezbytných změn a úprav formou 

rozpočtových opatření v případě přijatých dotací a jejich následné úhrady v neomezené výši a dále 

v případě ostatních rozpočtových změn do částky 500 000,- Kč u závazných ukazatelů v jednotlivých 

příkladech s tím, že opatření bude předkládáno na nejbližším veřejném jednání ZO k projednání.  

 

 

 


