
USNESENÍ 

ze 14. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO), konaného dne 12.12.2016 
 

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

čl. 14/1 
Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava 
určuje 
 
členy návrhové komise:  Třasoň Stanislav, Zelená Monika, Mikšánek Antonín 
ověřovatelé zápisu:  Zachara Petr, Pavelec Ladislav 
zapisovatel:   Vašík Zbyněk 

 
 

čl. 14/2 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
program 14. veřejného jednání ZO Rusava. 

 
 

čl. 14/3 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
souhrnné seznámení s usnesením z veřejného jednání ZO Rusava ze dne 21. 11. 2016 včetně diskusních 
příspěvků bez výhrad. 
 

 
čl. 14/4 

ZO Rusava 
schvaluje 
 
činnost Rady obce Rusava za období od 22. 11. 2016 do 12. 12. 2016 podle zprávy přednesené starostou obce. 

 
 

čl. 14/5  
ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
obsah a rozsah zápisu č. 282/2016/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1. 1. - 30. 9. 2016 
s výrokem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 
 

čl. 14/6 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., č. 982602 000000-0076/2016 mezi Obcí Rusava a Českou 
poštou, s.p. (ČP). Účelem smlouvy je zajištění služeb ČP  třetím osobám s právy a povinnostmi smluvních stran. 



čl. 14/7 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami 
č.UZSVM/BKM/8266/2016-BKMM mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí 
Rusava, vztahující se k pozemku parc. č. 2768/10 – ostatní plocha, k.ú. Rusava. 
 
 

čl. 14/8 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
 
úpravu rozpočtu obce pro rok 2016 rozpočtovým opatřením č. 11, schválenou Radou obce ze dne 5.12.2016 
(příloha č.1) 
 
 

čl. 14/9 
ZO Rusava 
schvaluje 

rozpočet Obce Rusava pro rok 2017 jako schodkový (tj. s výdaji vyššími než příjmy) se závaznými 
ukazateli v rozpočtových příjmech ve výši 8.574.900,-Kč a výdajích ve výši 11.624.000,- Kč (příloha č. 
2). Vyrovnaného rozpočtu bude docíleno zapojením přebytku z minulých let. 

dále schvaluje 

střednědobý rozpočtový výhled obce dle předloženého návrhu (příloha č. 3). 
 
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.  
 
 

čl. 14/10 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
realizaci stavby – „Modernizace tribuny fotbalového hřiště Rusava“, umístěného na pozemcích parc.č. 
598/8 a parc.č. 602/5 – sportoviště v k.ú. Lukoveček, vedené na LV 502 pro Obec Rusava. 
 
dále schvaluje 
 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Rusava pro SK Rusava, z.s., ve výši 500.000,-Kč na 
spolufinancování výše uvedené stavby v případě poskytnutí dotace z programu 133510 – Státní 
podpora sportu pro rok 2017 vyhlášeného MŠMT. 
 



čl. 14/11 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj na 
realizaci stavby ,,Rusava - obnova komunikace Urubova" a vyčlenění vlastních finančních prostředků z rozpočtu 
obce na spolufinancování akce ve výši min. 50 % z celkových nákladů stavby. Akce bude realizována jen za 
předpokladu schválení dotace. 
 
 

čl. 14/12 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
podání žádosti o dotaci do Podprogramu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje na realizaci stavby 
"Rusava - obnova komunikace Schneiderkova" a vyčlenění vlastních finančních prostředků z rozpočtu obce na 
spolufinancování akce ve výši min. 50 % z celkových nákladů stavby, tj. 600.000,- Kč. Akce bude realizována 
jen za předpokladu schválení dotace.  
 

 
 
 

čl. 14/13 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
vyčlenění vlastních finančních prostředků na modernizaci koupaliště spojenou s výměnou fólie ve 
velkém bazénu, doprovodných stavebních prací a zpracování dokumentace na úpravu dětského bazénu. 


