
USNESENÍ 
ze 16. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO), konaného dne 12.6.2017 

 
v 18:30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 
Usnesení čl. 16/1:  
ZO Rusava  
určuje   
členy návrhové komise na usnesení, ověřovatele zápisu a zapisovatele podle výše uvedeného jmenného 
seznamu. 
 
Usnesení čl. 16/2 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 16. veřejného jednání ZO Rusava. 
        
Usnesení čl. 16/3 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením ze 15. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 13. 3. 2017 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 
Usnesení čl. 16/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
činnost Rady obce Rusava za období od 14. 3. 2017 do 12. 6. 2017 podle zprávy přednesené starostou 
obce. 
 
Usnesení čl. 16/5  
ZO Rusava 
schvaluje 
závěrečný účet obce Rusava za rok 2016 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 2016, a to bez výhrad. 
 
schvaluje účetní závěrku obce Rusava za rok 2016 bez výhrad, 
 
schvaluje hospodářský výsledek po zdanění za rok 2016 ve výši 2 114 639,- Kč a jeho  převedení na 
účet 432. (Podklady jsou přílohou zápisu č. 1.) 
 
Usnesení čl. 16/6 
ZO Rusava 
schvaluje 
pronájem obecního pozemku, podle zveřejněného záměru obce, parc. č. 2555/56 trvalý travní  porost, 
výměra 811 m2 v k.ú. Rusava, pro p. R. Kovaříka, Huslenky, pro účely zázemí u  rekreačních chat. 
Cena za nájem se stanovuje 5 Kč/m2/rok. Užívací podmínky budou  zakotveny v pachtovní 
smlouvě, projednané a schválené Radou obce 



Usnesení čl. 16/7 
ZO Rusava 
schvaluje 
ustanovení a podmínky smlouvy č. 1040011846/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Rusava a E.ON Distribuce a.s., České Budějovice na realizaci a zatížení| pozemku stavbou 
„Rusava – úprava NN, Gelfusa“. 
 
Usnesení čl. 16/8 
ZO Rusava 
schvaluje 
pronájem pozemku, podle zveřejněného záměru obce, parc. č. 149, ostatní plocha, část o výměře 225m2 
v k.ú. Rusava, pro p. P. Polácha, Brno, pro účely zázemí rodinného domu. Cena  za nájem se stanovuje 
5 Kč/m2/rok. Užívací podmínky budou zakotveny v pachtovní smlouvě,  projednané a  schválené 
Radou obce. 
  
Usnesení čl. 16/9 
ZO Rusava 
schvaluje 
realizaci stavby „Obnova komunikace Urubova“ a její financování z vlastních finančních prostředků 
obce. Výběr dodavatele bude řešen dle vnitřní směrnice, jejich zásad a postupů. 
 
Usnesení čl. 16/10 
ZO Rusava 
schvaluje 
přerozdělení dotací z rozpočtu obce pro rok 2017 pro jednotlivé žadatele s odsouhlasenou finanční 
částkou. Podmínky čerpání budou zakotveny ve smluvním ujednání projednané a schválené Radou 
obce (příloha č. 5). 
 
ZO Rusava 
schvaluje 
poskytnutí dotace pro SK Rusava z. s. z rozpočtu obce ve výši 80 000,- Kč a dále schvaluje uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi oběma subjekty. 
 
Usnesení čl. 16/11 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
schválené rozpočtové opatření č. 3 schválené Radou obce 3.4.2017 (příloha č.2,) a 4/2017 schválené 
Radou obce dne 15.5.2016. (příloha č.3) 
 
dále schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5/2017 podle předloženého návrhu  (příloha č.4). 
  
Usnesení čl. 16/12 
ZO Rusava 
schvaluje 
směrnici upravující zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a 
upřesňující uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele s dodavateli stavebních prací, 
dodávek a služeb. 


