
USNESENÍ 
ze 15. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO), konaného dne 13.3.2017 

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

 
čl. 15/1 

Zastupitelstvo obce /dále jen ZO/ Rusava 
určuje 
 
členy návrhové komise: Třasoň Stanislav, Bílek Miroslav, Bednářová Hana  
ověřovatelé zápisu:  Ševčák Miroslav, Mikšánek Antonín 
zapisovatel:   Vašík Zbyněk 

 
čl. 15/2 

ZO Rusava 
schvaluje 
 
program 15. veřejného jednání ZO Rusava. 

 
čl. 15/3 

ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
souhrnné seznámení s usnesením ze 14. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 12. 12. 2016 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 

čl. 15/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
činnost Rady obce Rusava za období od 12. 12. 2016 do 13. 3. 2017 podle zprávy přednesené starostou 
obce. 

 
čl. 15/5  

ZO Rusava 
schvaluje 
 
odprodej části obecního pozemku evidovaného na LV 10001 pro obec Rusava, vedeného pod parc.č. 
584/7 ostatní plocha – jiná plocha, část vzniklá oddělením a vedená pod parc. č. 584/24 o výměře 109 
m2 ostatní plocha – jiná plocha,  dle geometrického plánu č. 1147-120/2016 pro p. Emila Chalupu, 
Hulín, za cenu 291,- Kč/m2 . 

 
čl. 15/6 

ZO Rusava 
schvaluje 
 



smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti k pozemku parc. č. 2555/10, trvalý travní porost o výměře 
870 m2 podle zpracovaného geometrického plánu č. 1136-201/2016 ze dne 4.10.2016. Jedná se o věcné 
břemeno spočívající v právu průchodu a průjezdu pro oprávněné majitele nemovitostí č.e. 162, č.e. 271, 
č.e. 189, č.e. 423 a č.e. 302, za jednorázovou úplatu spojenou se zajištěním služebnosti ve výši 10.000,- 
Kč. 

čl. 15/7 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
vyúčtování cen vodného a stočného za kalendářní rok 2016 podle předložené kalkulace nákladů spol. 
RUSAVAK s.r.o. Dále schvaluje refundaci ztráty pro spol. RUSAVAK s.r.o., spojenou s provozem 
vodovodu a kanalizace za rok 2016 ve výši 69.101,42 Kč za vodné.(příloha č.1) 
 

čl. 15/8 
ZO Rusava 
schvaluje 
 
poskytnutí daru Masarykově univerzitě, Filozofické fakultě Brno ve výši 20.000,- Kč s účelem vydání 
knižní publikace ,,Portáši“. Dále schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru včetně jejich 
zásadních ujednání. 
 

čl. 15/9 
ZO Rusava 
schvaluje 

poskytnutí dotace pro spol. RUSAVAK s.r.o., IČO 25583603, ve výši 2 mil. Kč na obnovu koupaliště 
spočívající ve výměně folie ve velkém bazénu. 

dále schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, včetně jejich zásadních ujednání se společností 
RUSAVAK s.r..o., zřízenou obcí Rusava. Obec Rusava jako vlastník areálu koupaliště vydává souhlas 
pro spol. RUSAVAK s.r.o., k rekonstrukci velkého bazénu spojenou s výměnou certifikované folie a 
jejich nezbytných technologických úprav v návaznosti na značnou opotřebovanost obecního majetku 
obce.  

dále neschvaluje 

stavební úpravy a rekonstrukci dětského bazénu v nerez provedení dle předložené nabídky. 
 

čl. 15/10 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
 
schválené rozpočtové opatření č. 12 Radou obce dne 27.12.2016 a rozpočtové opatření č. 1/2017 
schváleného  dne 30.1 2017. (příloha č.2 a 3) 
 
dále schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2017 podle předloženého návrhu.  


