
USNESENÍ 

z 21. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava (dále jen ZO) 

konaného dne 11.6.2018 v 18:30 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 
  
  
 Usnesení 
 čl. 21/1: 

ZO Rusava 
určuje   
členy návrhové komise na usnesení, ověřovatele zápisu a zapisovatele podle uvedeného jmenného 
seznamu. 
 
Usnesení čl. 21/2 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 21. veřejného jednání ZO Rusava. 

  
Usnesení čl. 21/3 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 20. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 12.3.2018 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 

  
 Usnesení čl. 21/4 
 ZO Rusava 
 schvaluje 

činnost Rady obce Rusava za období od 12.3.2018 do 11.6.2018 podle zprávy přednesené starostou 
obce. 
 

 Usnesení čl. 21/5 
 ZO Rusava 
 schvaluje 
 závěrečný účet obce Rusava za rok 2017 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 2017, a to bez výhrad. 

 
 schvaluje účetní závěrku obce Rusava za rok 2017 bez výhrad 
  
 schvaluje hospodářský výsledek po zdanění za rok 2017 ve výši 1.134.235,58 Kč a jeho převedení 
 na účet  432. Podklady jsou přílohou zápisu č. 1 a č. 2. 
  
 Usnesení čl. 21/6 
 ZO Rusava 
 bere na vědomí 
 výhrady předsedy Podhostýnského mikroregionu (PMR) ke sníženému vkladu do dobrovolného 
 svazku obcí. Zastupitelstvo obce Rusava konstatuje, že postupovalo v souladu se stanovami svazku. 
 Doporučili starostovi obce k provedení rozboru dopisu na jednání PMR, který byl rovněž předložen 
 na veřejném jednání ZO. 

 
 
 



Usnesení čl. 21/7 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
předložené výsledky a zprávu o hospodaření obecní společnosti RUSAVAK s.r.o. za loňský rok 
včetně vyúčtování cen vodného a stočného. (příloha č. 3) 
Dále bere na vědomí předložené plnění plánu ,,Obnovy vodovodu a kanalizace“  k 31.12.2017 
a ukládá valné hromadě důsledně řešit neuhrazené platby z let minulých. 

  
 Usnesení čl. 21/8a 
 ZO Rusava 
  ruší 
 usnesení ZO Rusava ze dne 10.10.2016 čl. 12/7 v plném rozsahu a zároveň navrhuje nové 
 pozměňující rozhodnutí v tomto rozsahu: 
  
 ZO Rusava 
 schvaluje 
  odprodej obecního pozemku evidovaného na L.V. 10001 pro obec Rusava a vedeného pod parc. č. 
  2563/2 – lesní pozemek, část vzniklá oddělením  a vedená pod parc. č. 2563/13 o výměře 485 m2, 
  podle geometrického plánu č. 957-179/2012 pro p. R. Kovalovského, bytem Halenkovice. Cena za 
  odprodej se stanovuje ve výši 340,- Kč/m2. Náklady s převodem hradí nabyvatel. 

 
 Usnesení čl. 21/8b 
 ZO Rusava 
  schvaluje 
 smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT 014330038440/001 na umístění sloupu na obecních 
 pozemcích parc. č. 2554/1 a 2780/2 v k.ú. Rusava, se společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem v 
 Českých Budějovicích. 

 
 Usnesení čl. 21/8c 
 ZO Rusava 
  schvaluje 
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040013632/001 na uložení kabelu na 
 obecním pozemku parc. č. 2661 v k.ú. Rusava, se společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem v 
 Českých Budějovicích. 
  
 Usnesení čl. 21/8d 
 ZO Rusava 
 schvaluje 
 smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k podílu o velikosti id. 2/4 na  
 pozemcích  parc. č. 2391/2 - výměra 78 m2, parc. č. 2391/3  - výměra 38m2 a parc. č. 2391/4  
 - výměra 37 m2 do vlastnictví obce Rusava od České republiky – Úřad pro zastupování státu 
 ve věcech majetkových. 
  
 Usnesení čl. 21/8e 
 ZO Rusava 
  schvaluje 
 směnu pozemků podle zveřejněného záměru obce – pozemek parc. č. 642 - trvalý travní 
 porost,o výměře 496 m2 a pozemek parc. č. 646/3 - trvalý travní porost, část o výměře 104 
 m2, za pozemek parcela č. 646/8 - zahrada, část o výměře 197 m2 v majetku p. Žďáry, bytem 
 Kroměříž. 
  
 
 
 



 Usnesení čl. 21/9a 
 ZO Rusava 
  schvaluje 
  pořízení přestavby vozidla PRAGA V3S na hákový nosič kontejnerů a výhledově fekální 
  nádrže o objemu 4 m3. 
  
 Usnesení čl. 21/9b 
 ZO Rusava 
  schvaluje 
  pořízení dálkového monitoringu a snímání dat z vodojemů obce Rusava včetně technologie 
  pro dávkování chloru. 

 Usnesení čl. 21/10a 
 ZO Rusava 
  schvaluje 
 přerozdělení dotací a darů z rozpočtu obce pro rok 2018 pro jednotlivé žadatele s odsouhlasenou 
 finanční částkou. Podmínky čerpání budou zakotveny ve smluvním ujednání projednané a schválené 
 Radou obce. 
  
 Usnesení čl. 21/10b 
 ZO Rusava 
 bere na vědomí 
 informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 3,4,5, Radou obce Rusava. 
  
 a schvaluje 
 předložené rozpočtové opatření č. 6 ve změnách v závazných ukazatelích, vyznačených v důvodové 
 zprávě. 

 
 ZO Rusava 
  bere na vědomí 
  předložený ,,Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady“ za rok 2017. 
  
  b) Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtem Podhostýnského mikroregionu za rok  
  2017, který čítá zisk ve výši 25.365,- Kč 
  
 Usnesení čl. 21/12 
 ZO Rusava 
  bere na vědomí 
  předložený ,,Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu“ za rok 2017. 
 
 Usnesení čl. 21/13 
 ZO Rusava 
  stanovuje 

      počet členů obecního zastupitelstva obce Rusava pro další volební období na 15 členů. 
 


