
USNESENÍ 

z 2. veřejného jednání Zastupitelstva obce Rusava (dále jen ZO) 

konaného dne 21. 1. 2019 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. 2/2 
ZO Rusava 

schvaluje 
program 2. veřejného jednání ZO Rusava. 

 

 

Usnesení čl. 3/2 
ZO Rusava 

bere na vědomí 
souhrnné seznámení s usnesením z 1. veřejného jednání ZO Rusava ze dne 10. 12. 2018 včetně 

diskusních příspěvků bez výhrad. 

 

 

Usnesení čl. 4/2 
ZO Rusava 

bere na vědomí 
činnost Rady obce Rusava za období od 10. 12. 2018 do 21. 1. 2019 podle zprávy přednesené 

starostou obce. 

 
 
Usnesení čl. 5/2 
ZO Rusava 

bere na vědomí 
přednesenou zprávu předsedy kontrolního výboru s analýzou zápisu spojenou s dílčím 

přezkoumáním hospodaření obce Rusava za období 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 a provedenou 

pracovnicí kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje (příloha č.1). 

 
 
Usnesení čl. 6/2 
ZO Rusava 

schvaluje 
pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 248 za účelem provozování obchodní činnosti – prodeje 

smíšeného zboží pro paní  M. Mikeškovou na dobu určitou do 31. 1. 2022. Cena za užívání ploch 

se stanovuje ve výši 200,- Kč/m2/rok. Ostatní podmínky o nájmu a úhradě služeb spojených s jejich 

užíváním budou zakotveny ve smluvním ujednání. 

 

 



Usnesení čl. 7/2 
ZO Rusava 

schvaluje 
pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 222 za účelem provozování obchodní činnosti – prodeje 

smíšeného zboží pro paní P. Fojtíkovou na dobu určitou do 31.1.2022. Cena za užívání ploch se 

stanovuje ve výši 200,-Kč/m2/rok. Ostatní podmínky o nájmu a úhradě služeb spojených s jejich 

užíváním budou zakotveny ve smluvním ujednání. 

 

 

Usnesení čl. 8/2 
ZO Rusava 

schvaluje 
rozsah a podmínky veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Rusava Městem Bystřice pod Hostýnem o 

výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků s dobou trvání na dobu neurčitou. 

 

 

Usnesení čl. 9/2 
ZO Rusava 

bere na vědomí 
návrh předlohy nových stanov Dobrovolného svazku obcí Podhostýnského mikroregionu. 

Dokument neobsahuje úplné ustanovení o činnosti, hospodaření i majetkovém vypořádání dle 

platných zákonů. 

 
 
Usnesení čl. 10/2 
ZO Rusava 

schvaluje  
podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci k projektu „Rusava - obnova komunikace 

Schneiderkova" z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A - Podpora 

obnovy místních komunikací. 

 
 
Usnesení čl. 11/2 
ZO Rusava 

schvaluje 
podání žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Zlínský kraj o poskytnutí podpory na 

akci „Rekonstrukce objektu č.p. 163“ – Portášská stanice, centrum společného setkávání. Jedná se 

o dotační podporu programu MMR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova – 

DT117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a podpora Zlínského kraje z Programu 

na podporu obnovy venkova - opatření 1.3 - Rekonstrukce objektů pro volno časové služby v obci. 

Vlastní prostředky ve výši 750.000,-Kč byly vyčleněny a zahrnuty do rozpočtu obce. 

  

 

Usnesení čl. 12/2 
ZO Rusava 

bere na vědomí 
informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 11 radou obce dne 27. 12. 2018 (příloha č. 2) 

dále schvaluje 

předložené rozpočtové opatření č.1/2019 (příloha č. 3). 


