ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
11. 12. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Přítomni:

Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard a
Návratová Dagmar
Omluven: Říha Václav
Do návrhové komise byli navrženi: p. Kubánek J. a p. Ivanický E. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a Ivanický E..
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: paní Návratová D. a p. Kučavík M. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele paní Návratová D. a p. Kučavíka M..
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Zapisovatelem byla určena paní Konvičková I.
Starosta přednesl program zasedání
Program:
1) Rozpočet obce Rusín na rok 2014
2) Příkaz k inventarizaci majetku
3) Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Hrozová
4) Různé – rozprava

Návrh usnesení:
ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

ad 1) Starosta předložil návrh rozpočtu obce Rusín na rok 2014. Návrh rozpočtu
byl řádně vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě. Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Rozpočet obce Rusín na rok 2014, tak jak byl předložen. Jedná se
o rozpočet vyrovnaný.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
- ad 2) Starosta přednesl ,,Příkaz starosty k provedení inventarizace
k 31. 12. 2013“, jako předsedu Ústřední inventarizační komise navrhuje p.
Ivanického Eduarda a členy p. Říhu Václava, p. Bezděčíka Radka. Do dílčí
inventarizační komise č. 1 je navržena jako předseda paní Návratová Dagmar,
její členové paní Nitschovou Miluši a p. Rekšáka Petra, do dílčí inventarizační
komise č. 2 je navržen za předsedu p. Kučavík Martin a jako členové slečna
Stalmachová Nikol a paní Kubánkovou Ilonu. Likvidační komise je navržena ve
složení předseda p. Kučavík Martin a členové p. Ivanický Eduard a paní
Návratová Dagmar.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce dle příkazu starosty a jako
předsedu Ústřední inventarizační komise schvaluje p. Ivanického E. a jako
členy p. Říhu Václava a p. Bezděčíka Radka., předsedou Dílčí inventarizační
komise č. 1 paní Návratovou Dagmar, členy paní Nitschovou Miluši,
předsedou Dílčí inventarizační komise č. 2 pana Kučavíka Martina, členy
slečnu Stalmachovou Nikol a paní Kubánkovou Ilonu. Předsedou likvidační
komise p. Kučavíka Martina a členy p. Ivanického Eduarda a paní Návratovou
Dagmar. Inventarizace proběhne od 15. 12. 2013 do 30. 1. 2014.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

ad 3) Starosta předložil návrh záměru na pronájem parcela č. 42 – zbořeniště,
p. č. 72 – zahrada, část p. č. 74 – orná půda, část p. č. 75 – trvale travní porost,
p. č. 91/1 – trvale travní porost, p. č. 143/1 – zahrada, 150/1 – zahrada a p. č.
159 – ostatní plocha, vše v k. ú. Hrozová.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků parcela č. 42 – zbořeniště, p. č. 72 –
zahrada, část p. č. 74 – orná půda, část p. č. 75 – trvale travní porost, p. č.
91/1 – trvale travní porost, p. č. 143/1 – zahrada, 150/1 – zahrada a p. č. 159
– ostatní plocha, vše v k. ú. Hrozová.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

ad 4) Různé – rozprava
- Starosta předložil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, mezi obcí Rusín a Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem. Vysvětlil, proč dochází k uzavření této smlouvy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1018 C 13/26, mezí obci Rusín a Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Pan Ivanický přednesl zprávu Kontrolního výboru. Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Pan Kučavík M. přednesl zprávu Finančního výboru..
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta předložil přítomným Směrnici o rozpoznávání, řízení a zvládnutí
rizik. Seznámil s jejím významem.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ,,Směrnici o rozpoznávání, řízení a zvládnutí rizik“, pro obec
Rusín.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta přednesl návrh na objednání aukce na svoz komunálního odpadu
v obci Rusín. Seznámil přítomné s možností úspory financí, vynakládaných
na svoz odpadu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje objednání Aukce na svoz odpadu z obce Rusín a pověřuje
starostu obce k projednání možností a podpisu objednávky na Aukci.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta předložil žádost pana Františka Štefla o vydání souhlasu se
stavbou v k. ú. Hrozová. Vysvětlil, proč se o souhlas žádá.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje a souhlasí s umístěním stavby, která se nachází z větší části na p.
č. 1047, která je ve vlastnictví obce Rusín, v k. ú. Hrozová a zapsána na LV č.
44 u Katastrálního úřadu Krnov.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta přednesl návrh na záměr prodeje parcel. Jedná se o p. č. 32/1
zbořeniště, p. č.405/1 trvale travní porost, p.č. 405/3 trvale travní porost,
p. č. 406/1 ostatní plocha, p. č. 406/2 ostatní plocha, část p. č. 1047
ostatní plocha, p. č. 71 orná půda, část p.č. 74 ostatní plocha a část p. č.
75 trvale travní porost vše v k.ú. Hrozová.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje p. č. 32/1 zbořeniště, p. č. 405/1 trvale travní
porost, p.č. 405/3 trvale travní porost, p. č. 406/1 ostatní plocha, p. č. 406/2
ostatní plocha, část p. č. 1047 ostatní plocha, p. č. 71 orná půda, část p.č. 74
ostatní plocha a část p. č. 75 trvale travní porost vše v k.ú. Hrozová.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta seznámil zastupitele s provedeným Rozpočtovým opatřením č.
4/2013
Návrh usnesení:
ZO bere Rozpočtové opatření č. 4 na vědomí
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta seznámil přítomné s jednáním MSK o dopravní obslužnosti a
případném neobjednání drážní dopravy na trati 298

Návrh usnesení:
ZO Rusín, i když není na trati 298, podporuje zachování dosavadního provozu,
vznik sdružení obcí na této trati i případné převzetí provozu Slezskými
zemskými dráhami o. p. s..
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta přítomné seznámil s přeúčtováním hospodářského výsledku
z účtu č. 431 na účet č. 432. Nikdo neměl žádný dotaz.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku z účtu č. 431 na účet č. 432.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Pan Kučavík informoval o problémech parkování před nemocnicí v Krnově
a požádal o vznesení dotazu na město Krnov, zda je možnost zajištění
parkovacích míst pro pacienty. Podnět vznese starosta na Mikroregionu
Osoblažsko i přímo na město Krnov.
- Pan Ivanický požádal o podporu všech starostů Osoblažska při zajišťování
záchranné služby na Osoblažsku, zaslání dotazu na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, zapojení zdravotnictví v Polsku do
integrovaného systému, nebo aspoň možnosti průjezdu záchranné služby
přes Polsko, tak jak je to dojednané u hasičů. Starosta záležitost projedná
v Mikroregionu Osoblažsko.
- Paní Říhová se dotázala na tlak vody a požádala, aby odkalování,
odstávky vody byly hlášeny v předstihu, dále odečty stavu vodoměrů měly
pevné termíny. Dále upozornila na havarijní stav bývalého hotelu a
požádala o vyrozumění o tomto stavu stavební úřad v Osoblaze. Starosta
předá připomínky, ohledně vody, provozovateli vodovodu na valné
hromadě dne 13. 12. 2013. O stavu budovy bude informovat stavební
úřad v Osoblaze.

- Paní Návratová upozornila na stavy nemovitostí, po zvýšeném provozu
těžkých vozidel do Rusína, kdy tyto praskají a znehodnocuji se. Rovněž tak
prašný stav silnice, přímo v Rusíně v průběhu celého roku.

Zasedání ukončeno v 18:05 hod.
Zapsala: Konvicková Ilona
Ověřovatelé zápisu:
Návratová Dagmar

…………………………………………………

Kučavík Martin

………………………………………………….

………………………………………………….
starosta

USNESENÍ č.16/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN
ZE DNE 11.12. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
235) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a Ivanický E..
236) ZO schvaluje ověřovatele paní Návratová D. a p. Kučavíka M..
237) ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen.
238) ZO schvaluje Rozpočet obce Rusín na rok 2014, tak jak byl předložen.
Jedná se o rozpočet vyrovnaný.
239) ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce dle příkazu starosty
a jako předsedu Ústřední inventarizační komise schvaluje p. Ivanického E. a
jako členy p. Říhu Václava, Bezděčíka Radka, předsedou Dílčí inventarizační
komise č. 1 paní Návratovou Dagmar, členy paní Nitschovou Miluši a p.
Rekšáka Petra, předsedou Dílčí inventarizační komise č. 2 pana Kučavíka
Martina, členy slečnu Stalmachovou Nikol a paní Kubánkovou Ilonu.
Předsedou likvidační komise p. Kučavíka Martina a členy p. Ivanického
Eduarda a paní Návratovou Dagmar. Inventarizace proběhne od 15. 12. 2013
do 30. 1. 2014.
240) ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků parcela č. 42 – zbořeniště, p. č.
72 – zahrada, část p. č. 74 – orná půda, část p. č. 75 – trvale travní porost, p. č.
91/1 – trvale travní porost, p. č. 143/1 – zahrada, 150/1 – zahrada a p. č. 159
– ostatní plocha, vše v k. ú. Hrozová.
241) ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1018 C 13/26, mezí obci Rusín a Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
242) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.
343) ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí.
244) ZO schvaluje ,,Směrnici o rozpoznávání, řízení a zvládnutí rizik“, pro obec
Rusín.
245) ZO schvaluje objednání Aukce na svoz odpadu z obce Rusín a pověřuje
starostu obce k projednání možností a podpisu objednávky na Aukci.
346) ZO schvaluje a souhlasí s umístěním stavby, která se nachází z větší části
na p. č. 1047, která je ve vlastnictví obce Rusín, v k. ú. Hrozová a zapsána na
LV č. 44 u Katastrálního úřadu Krnov.

247) ZO schvaluje záměr prodeje p. č. 32/1 zbořeniště, p. č. 405/1 trvale
travní porost, p.č. 405/3 trvale travní porost, p. č. 406/1 ostatní plocha, p. č.
406/2 ostatní plocha, část p. č. 1047 ostatní plocha, p. č. 71 orná půda, část
p.č. 74 ostatní plocha a část p. č. 75 trvale travní porost vše v k.ú. Hrozová.
248) ZO bere Rozpočtové opatření č. 4 na vědomí
249) ZO Rusín, i když není na trati 298, podporuje zachování dosavadního
provozu, vznik sdružení obcí na této trati i případné převzetí provozu
Slezskými zemskými dráhami o. p. s..
250) ZO schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku z účtu č. 431 na účet
č. 432.

Zasedání ukončeno v 18:05 hod.
Zapsal: Konvičková Ilona

……………………………………………………..
starosta

………………………………………………………
místostarosta

