
 
USNESENÍ 

 
z 11. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO), konaného dne 20.6.2016 

 
v 18:00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 
čl. 11/1 

 
Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava 
určuje 
 
členy návrhové komise:  Třasoň Stanislav, Zachara Petr, Pavelcová Eva 
ověřovatelé zápisu:          Dudláková Marta, Pavelec Ladislav 
zapisovatel:                      Vašík Zbyněk 
 

čl. 11/2 
 

Usnesení čl. 11/2 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
program 11. veřejného jednání ZO Rusava. 

 
čl. 11/3 

Usnesení čl. 11/3 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
souhrnné seznámení s usnesením z veřejného jednání ZO Rusava ze dne 25. 4. 2016 včetně diskusních příspěvků 
bez výhrad. 
 

čl. 11/4 
Usnesení čl. 11/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
činnost Rady obce na Rusava za období od 26. 4. 2016 do 20. 6. 2016 podle zprávy přednesené  
starostou obce. 
 

 
čl. 11/5 

Usnesení čl. 11/5 
ZO Rusava 
schvaluje závěrečný účet obce Rusava za rok 2015 zpracovaný podle znění zák. č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle předloženého návrhu a dává souhlas s celoročním 
hospodařením obce Rusava za rok 2015, a to bez výhrad. 
 



schvaluje účetní závěrku obce Rusava za rok 2015 bez výhrad. 
 
schvaluje hospodářský výsledek po zdanění za rok 2015 ve výši 2.933.859,62 Kč a jeho převedení na 
účet 432. Podklady jsou přílohou zápisu č. 1 a č. 2. 
 
 

čl. 11/6 
Usnesení čl. 11/6 a 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu o odkoupení pozemků od Lesů České republiky, s.p., sídlo Hradec Králové dle seznamu 
pozemků (příloha č. 3) a vyplývající z geometrických plánů č. 1077-118/2015, 1078-119/20151, 1079-
120/2015, 1082-149/2015, 1083-150/2015, 1084-151/2015,  za cenu dle znaleckého posudku. 
 
Usnesení čl. 11/6 b 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
▪ předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek za účelem realizace projektu „Portáši a kuruci, 
dříve nepřátelé, nyní partneři“, jehož cíle jsou v souladu s platným územním plánem obce a platným 
programem hospodářského a sociálního rozvoje obce;  

▪ zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci;  

▪ zabezpečení finančních prostředků na spolufinancovaní realizovaného projektu ve výšce rozdílu 
celkových výdajů projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami 
poskytnutí pomoci.  

Usnesení čl. 11/6 c 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
poskytnutí příspěvku ve výši 65.000,- Kč, formou neinvestiční dotace z rozpočtu obce a uzavření smlouvy o 
poskytnutí finanční podpory pro Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně. 

 
Usnesení čl. 11/6 d 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
předložený závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2015, který byl schválen členskou 
schůzí svazku dne 21.5.2016. 
 
Usnesení čl. 11/6 e 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
 
předložený závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu, který byl schválen členskou schůzí dne 20.5.2016. 
 
 
 



Usnesení čl. 11/6 f 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
smlouvu o zřízení věcného břemene na přípojku NN na pozemku parc. č. 138/1 v k.ú. Rusava se společností 
E.ON Distribuce a.s., se sídlem v Českých Budějovicích. 
 

čl. 11/7 
Usnesení čl. 11/7 
ZO Rusava 
schvaluje 
zpracování projektového záměru na obnovu obecních sadů v lokalitě Ohrady a Lámanec. 
 
 

čl. 11/8 
Usnesení čl. 11/8 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 4, Radou obce Rusava č. 27/2016 z 30.5.2016 
(přílohy č. 4,) 
 
a schvaluje 
předložené rozpočtové opatření č. 5 ve změnách v závazných ukazatelích, vyznačených v důvodové zprávě, 
(příloha č. 5). 

 
čl. 11/9 

Usnesení čl. 11/9 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
Realizaci  akce, ,,Revitalizace školního hřiště u ZŠ Rusava“ 
 
 
 
 
 


