
USNESENÍ 
ze 18. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava (dále jen ZO), konaného dne  16.10.2017 

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

 
Usnesení čl. 18/1:  
ZO Rusava  
určuje   
členy návrhové komise na usnesení, ověřovatele zápisu a zapisovatele podle výše uvedeného jmenného 
seznamu. 
 
Usnesení čl. 18/2 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 18. veřejného jednání ZO Rusava. 
        
Usnesení čl. 18/3 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením ze 17. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 7.8.2017 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 

 
Usnesení čl. 18/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
činnost Rady obce Rusava za období od 7.8.2017 do 16.10.2017 podle zprávy přednesené starostou 
obce. 
 
Usnesení čl. 18/5 
ZO Rusava 
schvaluje  
předložený plán obnovy vodovodu a kanalizace v obci Rusava na období 2013 – 2018 a nový přehled 
akumulace finančních prostředků plánu obnovy vodovodu a kanalizace pro období let 2019 - 2023 
 
Usnesení čl. 18/6 
ZO Rusava 
schvaluje  
odprodej obecních pozemků vedených na LV 10001 v k.ú. Rusava, podle zveřejněného záměru obce v 
tomto rozsahu: 
  pozemek parc. č. 2772/104 – vodní plocha, část o výměře   21 m2  
  pozemek parc. č. 2712/2     – vodní plocha, část o výměře   20 m2  
  pozemek parc. č. 2772/119 – vodní plocha, část o výměře     2 m2  
             celkem        43 m2 
Oddělené části jsou vymezeny dle geometrického plánu č. 1156/126/2017. Kupujícím dle kupní 
smlouvy jsou Lesy České republiky, s. p., sídlo Nový Hradec Králové za celkovou cenu 748,20 Kč. ZO 
Rusava schvaluje obsah a podmínky kupní smlouvy. 
 



Usnesení čl. 18/7 
ZO Rusava 
schvaluje 
záměr směny obecních pozemků vedených na LV 10001 v k.ú. Rusava, podle zveřejněného záměru obce v tomto 
rozsahu: 
pozemek parc. č. 2546/27     – ostatní  plocha, část o výměře 113 m2  
pozemek parc. č. 2546/63     – travní porost, část o výměře    135 m2  
za pozemky vedené na LV 943 
pozemek parc. č. 2546/52     – ostatní  plocha, část o výměře 122 m2  
pozemek parc. č. 2546/54    –  travní porost, část o výměře     126 m2  
Oddělené části jsou vymezeny dle geometrických plánů č. 1164 - 141/2017 a č. 1169 – 171/2017. 
Směna pozemků bude realizována mezi Obcí Rusava a manžely Janovskými, bytem Břest, za cenu 35,-
Kč/m2. Poplatky spojené s převodem hradí obě strany společně stejným dílem. 
 
Usnesení čl. 18/8 
ZO Rusava 
bere na vědomí  
požadavek předsednictva Zemědělského družstva Rusava o odkoupení části areálu, movitého a 
nemovitého majetku podle předloženého písemného materiálu. 

 
Usnesení čl. 18/9 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
projednané a schválené rozpočtové opatření č. 7 RO ze dne 28.8.2017. 
schvaluje  
předložené rozpočtové opatření č. 8 se změnami v závazných ukazatelů na příjmových i výdajových 
položkách. 

  


