
USNESENÍ 

ze 17. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava (dále jen ZO), konaného dne 7.8.2017 

 

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

 

Usnesení čl. 17/1:  

ZO Rusava  

určuje   

členy návrhové komise na usnesení, ověřovatele zápisu a zapisovatele podle výše uvedeného jmenného 

seznamu. 

 

Usnesení čl. 17/2 

ZO Rusava 

schvaluje 

program 17. veřejného jednání ZO Rusava. 

        

Usnesení čl. 17/3 

ZO Rusava 

bere na vědomí 

souhrnné seznámení s usnesením ze 16. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 12. 6. 2017 včetně 

diskusních příspěvků bez výhrad. 

 

Usnesení čl. 17/4 

ZO Rusava 

schvaluje 

činnost Rady obce Rusava za období od 12. 6. 2017 do 7. 8. 2017 podle zprávy přednesené starostou 

obce. 

 

Usnesení čl. 17/5  

ZO Rusava 

bere na vědomí 

zprávu o rozpočtovém opatření č. 6 projednaném a schváleném Radou obce Rusava dne 26.6.2017 

 

Usnesení čl. 17/6 

ZO Rusava 

bere na vědomí 

zprávu o účetní závěrce a hospodaření spol. RUSAVAK s.r.o. za rok 2016 podle předloženého výkazu. 

  

Usnesení čl. 17/7 

ZO Rusava 

schvaluje  

pronájem obecního pozemku, parc. č. 33/11 – ostatní plocha, výměra 211 m2, podle zveřejněného 

záměru obce, pro manžele Vaňharovy, bytem Kroměříž, pro účely zázemí u rekreační chaty. Cena za 

nájem se stanovuje 5 Kč/m2/rok. Užívací podmínky budou zakotveny v  pachtovní smlouvě, 

projednané a schválené Radou obce Rusava. 

 

 



Usnesení čl. 17/8 

ZO Rusava 

schvaluje 

vyčlenění finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč z rozpočtu obce Rusava na rok 2018 pro 

Sportovní klub Rusava, z.s. na spolufinancování akce ,,Modernizace tribuny fotbalového hřiště“. 

Poskytnutí finančních prostředků je vázáno na přidělení dotace na realizaci akce z prostředků MŠMT 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) v rámci podprogramu 133 D 531 Podpora materiálně 

technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na rok 2017/2018. 

  

Usnesení čl. 17/9 

ZO Rusava 

schvaluje 

podání žádosti na MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) v rámci podprogramu 133 D 

531 na rok 2017/2018 na stavební akci „Rekonstrukce stávající sportovní plochy Rusava“ a vyčlenění 

vlastních finančních prostředků ve výši 1 100 000 Kč. Realizace stavby bude řešena jen za předpokladu 

přidělení dotace. 

 

Usnesení čl. 17/10 

ZO Rusava 

schvaluje 

podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

- 117D 815, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury na stavební akci 

„Rekonstrukce stávajícího multifunkčního hřiště Rusava“ a vyčlenění vlastních finančních prostředků 

ve výši 1 100 000 Kč. Realizace stavby bude řešena jen za předpokladu přidělení dotace. 

 

Usnesení čl. 17/11 

ZO Rusava 

ukládá 

Radě obce Rusava zajistit pro příští letní sezonu provedení nezbytných stavebních prací – oprava 

oplocení a sociálního zařízení v areálu koupaliště včetně přípravy projekčních návrhů úprav dětského 

bazénu.  

 

Usnesení čl. 17/12 

ZO Rusava 

bere na vědomí 

objem podkladů pro opravu obecní komunikace u Urubů podle předloženého upraveného rozsahu 

stavebních a zemních prací a doporučuje řešit realizaci úspornější variantou. 

 

Usnesení čl. 17/13 

ZO Rusava 

bere na vědomí 

informaci o připravenosti záměru stavebních úprav objektu č.p 53 a souhrnu údajů k podání žádosti do 

IROP (Integrovaný regionální operační program) do výzvy na sociální bydlení. 

 

Usnesení čl. 17/14 

ZO Rusava 

bere na vědomí 

informaci o předloženém závěrečném účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2016. 

 



Usnesení čl. 17/15 

ZO Rusava 

bere na vědomí  

informace o předloženém závěrečném účtu Podhostýnského mikroregionu za rok 2016. 


