
USNESENÍ 

z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava (dále jen ZO) 

konaného dne 10. 12. 2018 v 18:00 hodin 

v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě 
  
 Usnesení čl. 1/2 

ZO Rusava 
určuje ověřovatele zápisu a zapisovatele podle uvedeného jmenného seznamu. 

 
Usnesení čl. 1/3 
ZO Rusava 
schvaluje 
program 1. veřejného jednání ZO Rusava. 

 
Usnesení čl. 1/4 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 22. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 24. 9. 2018 včetně 
diskusních příspěvků bez výhrad. 
 

 Usnesení čl. 1/5 
 ZO Rusava 
 bere na vědomí 

činnost Rady obce Rusava za období od 24. 9. 2018 do 10. 12. 2018 podle zprávy přednesené starostou 
obce. 

 
 Usnesení čl. 1/6a 
 ZO Rusava 
 ruší 
 usnesení čl. 22/7d z 22. jednání ZO ze dne 24.9.2018 v celém rozsahu a nahrazuje novým 
 zněním. 
 ZO Rusava 
 schvaluje 
 směnu pozemků podle zveřejněného záměru obce (příloha č.1) a geometrického plánu č. 
 1179- 277/2017, mezi Obcí Rusava a p. Hanou Gregorovou, bytem Rusava. Rozdíly nejsou finančně 
 kompenzovány . Směnná hodnota pozemků je ve výši 25,-Kč/m2. 

 
 Usnesení čl. 1/6b 
 ZO Rusava 
 schvaluje 
 smlouvu o budoucí kupní smlouvě o koupi nemovité věci mezi manžely Netopilovými a p. Vránovou 
 a   Obcí Rusava, která řeší výhledové odkoupení části pozemku parc. č. 2555/3 – orná půda. 
  

Usnesení čl. 1/6c 
ZO Rusava 
schvaluje 
obsah a podmínky smlouvy o nájmu dopravního prostředku – movité věci – nákladního vozidla 
PRAGA V3S – nosič kontejnerů, SPZ KM 85-06 mezi Obcí Rusava a společností RUSAVAK s.r.o. 
 
 
 
 
 



Usnesení čl. 1/6d 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030018740/001 na pozemcích v majetku 
obce, které jsou zaznačeny ve smlouvě. Smluvní strany Obec Rusava a E.ON Distribuce, a.s. v 
podmínkách smlouvy řeší nové zemní kabelové vedení v lokalitě Hořansko. 
 
Usnesení čl. 1/6e 
ZO Rusava 
schvaluje 
odprodej obecního pozemku parc. č. 2627/3 – ostatní plocha – část o výměře 20m2, oddělená podle 
geometrického plánu č. 1210/377/2018, vedený nově pod parc. č. 2627/17 – ostatní plocha pro 
společnost E.ON Česká republika. Kupní cena je stanovena ve výši 300,-Kč/m2. 
 
Usnesení čl. 1/6f 
ZO Rusava 
schvaluje 
kupní smlouvu č. 12292018 mezi Obcí Rusava a E.ON Distribuce o prodeji pozemku parc. č. 2627/17 
– ostatní plocha o výměře 20m2 za cenu 300,-Kč/m2. 
 
Usnesení čl. 1/6g 
ZO Rusava 
schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330050251/001 mezi Obcí Rusava a E.ON Distribuce 
a.s. u stavby : Rusava – úprava NN, Gelfusa. 
 
Usnesení čl. 1/6h 
ZO Rusava 
schvaluje 

 kupní smlouvu č. UZSVM/BKM/7502/2018 mezi smluvními stranami Obec Rusava a ČR- Úřad pro
 zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, o převodu pozemku parc. č. 2768/3 ostatní 
 plocha. 
 

Usnesení čl. 1/6ch 
ZO Rusava 
schvaluje 

 kupní smlouvu č. UZSVM/BZL/9565/2018 mezi smluvními stranami Obec Rusava a ČR- Úřad pro
 zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, o převodu pozemků ideální 1/2  parc. č. 584/5 
 ostatní  plocha, 584/9 ostatní plocha, 584/10 ostatní plocha a 584/11 ostatní plocha. 
 

Usnesení čl. 1/7 
ZO Rusava 
schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výši 1.750.000,- Kč z rozpočtu obce Rusava na rok 2019 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 2019/2020. 
 
Usnesení čl. 1/8 
ZO Rusava 
bere na vědomí 
informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 9 radou obce dne 22. 10. 2018 (příloha č. 2) 
a dále schvaluje 
předložené rozpočtové opatření č. 10 ve změnách závazných ukazatelů, vyznačených v důvodové 
zprávě. 



 
Usnesení čl. 1/9 
ZO Rusava 

 schvaluje 

 rozpočet Obce Rusava pro rok 2019 jako schodkový (tj. s výdaji vyššími než příjmy) se    
 závaznými ukazateli v rozpočtových příjmech ve výši 11.296.000,-Kč a výdajích ve výši 
 13.811.000,- Kč (příloha č. 3). Vyrovnaného rozpočtu bude docíleno zapojením přebytku 
 z minulých let. 

 dále schvaluje 

 střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2021 dle předloženého návrhu (příloha č. 4) 
 
 a 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 for-
mou 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 uka-
zatelů v jednotlivých příkladech s tím, že opatření bude předkládáno na nejbližším veřejném 
jednání ZO k projednání. 

 
 Usnesení čl. 1/10a 
 ZO Rusava 
 schvaluje 
 Knihovní řád Obecní knihovny na Rusavě. 
 
 usnesení čl. 1/10b 
 ZO Rusava 
 bere na vědomí 
 
 kalkulaci vodného a stočného pro kalendářní rok 2019 schválenou Radou obce 2/2018 ze dne 3. 12. 
 2018, předloženou spol. RUSAVAK s.r.o. Cena za odebranou vodu pitnou je 28,-Kč/m3, cena za 
 odvedenou odpadní vodu je 30,-Kč/m3, pevná složka vodného je 200,-Kč/rok, pevná složka stočného 
 je 200,-Kč/rok. 
  


