
USNESENÍ 
z 19. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava (dále jen ZO Rusava), 

konaného dne 11.12.2017 
v 18:00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 

 
Usnesení čl. 19/1:  
ZO Rusava  
určuje   
návrhová komise na usnesení: Zachara Petr, Ing. Třasoň Stanislav, Pavelec Ladislav 
ověřovatelé zápisu:   Bednářová Hana, Ševčák Miroslav 
zapisovatel:     Mikšánková Ludmila 
 
Usnesení čl. 19/2 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 19. veřejného jednání ZO Rusava. 
        
Usnesení čl. 19/3 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 18. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 16.10.2017 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 

 
Usnesení čl. 19/4 
ZO Rusava 
schvaluje 
činnost Rady obce Rusava za období od 17.10.2017 do 11.12.2017 podle zprávy přednesené starostou 
obce. 
 
Usnesení čl. 19/5 
ZO Rusava 
schvaluje  
přímý prodej pozemku parc.č. 2768/3 - ostatní plocha, výměra 2694m2, do vlastnictví obce Rusava od 
České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obec Rusava zdůvodňuje svůj 
požadavek veřejným zájmem využití plochy pro silniční dopravu – cyklostezku, podle schváleného 
územního plánu.  
 
Usnesení čl. 19/6 
ZO Rusava 
schvaluje  
pronájem obecních pozemků podle zveřejněného záměru obce pro N. Fridrichovou, bytem Holešov 
v tomto členění: 
 pozemek parc. č. 2555/7 - lesní pozemek, část o výměře 145 m2  
 pozemek parc. č. 2555/43 – lesní pozemek, výměra 59 m2  
    
Cena za pronájem se stanovuje ve výši 20Kč/m2/rok s inflační doložkou. Ostatní podmínky užívání 
budou zakotveny v nájemní smlouvě. 
 



 
Usnesení čl. 19/7 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
Radou obce projednané a schválené rozpočtové opatření č. 9 ze dne 20.11.2017 (příloha č. 1) 
 
a schvaluje 
úpravu měsíčních funkčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce podle nařízení vlády č. 
318/2017Sb. s platností od 1.1.2018 (příloha č.2). 
 
Usnesení čl. 19/8 
ZO Rusava 
schvaluje  
podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova, na 
spolufinancování stavby „Rusava – obnova komunikace Schneiderkova“ a vyčlenění vlastních 
finančních prostředků v rozpočtu obce pro rok 2018 ve výši min. 50% z celkových nákladů stavby. 
Stavba bude realizována za předpokladu schválení dotace. 
 
Usnesení čl. 19/9 
ZO Rusava 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci ze Zlínského kraje – Podprogram na podporu obnovy venkova, na 
spolufinancování stavby „Rekonstrukce opěrné zdi zpevněné plochy na p.č. 2017/3 k.ú. Rusava, oprava 
oplocení hřbitova“ a vyčlenění vlastních finančních prostředků v rozpočtu obce pro rok 2018 v min. 
výši 50% tj. 1,1 mil. z celkových nákladů stavební akce. Stavba bude realizována za předpokladu 
schválení dotace.  
 
Usnesení čl. 19/10 
ZO Rusava 
schvaluje 
rozpočet Obce Rusava pro rok 2018 jako schodkový (tj. s výdaji vyššími než příjmy) se závaznými 
ukazateli v rozpočtových příjmech ve výši 10.080.700,-Kč a výdajích ve výši 13.161.000,- Kč (příloha 
č. 3). Vyrovnaného rozpočtu bude docíleno zapojením přebytku z minulých let. 
 
dále schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 dle předloženého návrhu (příloha č. 4). 
 
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 
případech s tím, že opatření bude předkládáno na nejbližším veřejném jednání ZO k projednání. 
 
Usnesení čl. 19/11 
ZO Rusava 
schvaluje 
další vklad do dobrovolného svazku obcí Podhostýnského mikroregionu (PMR) dle článku 12, odst. 4, 
stanov PMR, ve výši 7.500Kč. 



Usnesení čl. 19/12 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
obsah a rozsah zápisu č. 342/2017/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1. 1. - 
30. 9. 2017 s výrokem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky (příloha č. 5). 
 
Usnesení čl. 19/13 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
předloženou kalkulaci cen vodného a stočného pro kalendářní rok 2018, projednanou a schválenou 
Radou obce dne 20.11.2017 (příloha č.6). 
Kalkulační dvousložková cena:  vodné   - pevná složka 200Kč/rok/přípojka 

- pohyblivá složka 23Kč/m3 

     stočné   - pevná složka 200Kč/rok/přípojka 
- pohyblivá složka 32Kč/m3 

 


