
USNESENÍ 

z 13. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO), konaného dne 21.11.2016 
 

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

čl. 13/1 
Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava 
určuje 
 
členy návrhové komise:     Pavelec Ladislav, Kocfelda Josef, Zachara Petr 
ověřovatelé zápisu:            Bednářová Hana, Dudláková Marta 
zapisovatel:       Vašík Zbyněk 

 
čl. 13/2 

ZO Rusava 
schvaluje 
 
program 12. veřejného jednání ZO Rusava. 

 
čl. 13/3 

ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
souhrnné seznámení s usnesením z veřejného jednání ZO Rusava ze dne 10. 10. 2016 včetně diskusních 
příspěvků bez výhrad. 
 

 
čl. 13/4 

ZO Rusava 
schvaluje 
 
činnost Rady obce Rusava za období od 11. 10. 2016 do 21. 11. 2016 podle zprávy přednesené starostou obce. 

 
čl. 13/5  

ZO Rusava 
schvaluje  
 
smluvní ujednání o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., v rámci projektu Pošta Partner. Obec Rusava bude 
vykonávat činnost na základě smlouvy tak, že bude jednat jménem České pošty, s.p., na její účet a odpovědnost. 

 
čl. 13/6 

ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
podané informace o projektových záměrech obce pro rok 2017 s předpokládanými náklady včetně možných 
dotačních podpor. 
 
 
 
 



čl. 13/7 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
odprodej obecních pozemků evidovaných na LV 10001 pro obec Rusava, vedeného pod parc.č. 2534/18 - 
zahrada, část vzniklá oddělením a vedená pod parc. č. 2534/65 o výměře 18m2, dále pozemek parc. č. 2695/3 – 
ost. pl., část vzniklá oddělením a vedená pod parc. č. 2695/5 o výměře 81m2, podle geometrického plánu č. 
1124-144/2016 ze dne 29. 9. 2016 – pro manž. Kopačkovi, bytem Kroměříž za cenu 287Kč/m2. 
 

čl. 13/8 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
 
rozpočtové opatření č. 9 schválené Radou obce 34/2016 ze dne 14. 10. 2016. 
 
a schvaluje 
 
předložené rozpočtové opatření č. 10 s jednotlivými úpravami v příjmových i výdajových položkách uvedených 
v důvodové zprávě. 
 

čl. 13/9 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
kalkulaci vodného a stočného pro kalendářní rok 2017 schválenou Radou obce 34/2016 ze dne 14. 10. 2016, 
předloženou spol. RUSAVAK s.r.o. Cena za odebranou vodu pitnou je 23,-Kč/m3, cena za odvedenou odpadní 
vodu je 32,-Kč/m3, pevná složka vodného je 200,-Kč/rok, pevná složka stočného je 200,-Kč/rok. 


