ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Přítomni:

Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a
Návratová Dagmar

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: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: paní Návratovou D. a p. Říha V. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Říhu V..
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Zapisovatelem byla určena paní Konvičková Ilona.
Starosta přednesl program zasedání
Program:
1) Závěrečná uzávěrka za rok 2012
2) Závěrečný účet obce Rusín za rok 2013
3) Prodej parcel v k. ú. Rusín dle zveřejněnému záměru
4) Mandantní smlouva s lesním hospodářem
5) Závěrečný účet Mikroregionu Osoblažsko
6) Různé – rozprava

Návrh usnesení:
ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 1) Starosta seznámil přítomné se závěrečnou uzávěrkou obce Rusín za rok
2012 a s možností do ní nahlédnout u účetní obce. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrečnou uzávěrku obce Rusín za rok 2012.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 2) Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Rusín za rok 2012
a možností nahlédnout do tohoto dokumentu na obecním úřadě. Závěrečný
účet obce byl řádně zveřejněn na úřední desce.
Starosta seznámil s výsledky přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 2012,
které provedli pracovníci MSK. Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné
nedostatky v hospodaření ani v písemnostech vedených na obci. Závěry
z přezkoumání je součástí závěrečného účtu obce. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Rusín za rok 2012 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2012 bez výhrad.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

ad 3) Starosta předložil návrh na prodej parcel v k.ú. Rusín. Záměr prodeje byl
řádně zveřejněn na úřední desce obce. O pozemky projevil zájem a předložil
žádost o odkoupení p. Kučavík Martin.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej parcel v k.ú. Rusín panu Kučavikovi, dle jeho žádosti a
zveřejněného záměru. Žádost s vypsanými čísly parcel je součástí zápisu.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 1 – p. Kučavík

ad 4) Starosta předložil mandantní smlouvu č. 4/2013 o podmínkách výkonu
funkce odborného lesního hospodáře, mezi obci Rusín a Ing. Stanislavem
Pavlíkem, Ph.D.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Mandantní smlouvy č. 4/2013, o podmínkách výkonu
funkce odborného lesního hospodáře, mezi obcí Rusín a Ing. Stanislavem
Pavlíkem Ph.D.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 5) Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem DSO Mikroregion –
Sdružení obcí Osoblažsko včetně příloh za rok 2012. Dokument byl řádně
zveřejněn na úřední desce (i elektronické) obce Rusín.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí:
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí
Osoblažska za rok 2012 včetně příloh.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí:
Zápis z jednání revizní komise Dobrovolného svazku obcí Mikroregion –
Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí:
Zápis inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení
obcí Osoblažska za rok 2012.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 6) Různé – rozprava
- Pan Ivanický přednesl zprávu Kontrolního výboru. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a doporučuje vyvěsit ihned
domovní řád a dbát na dodržování. Zodpovědná domovní komise.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Pan Kučavík M. přednesl zprávu Finančního výboru. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje zaslat neplatičům
upomínku na urychlené zaplacení. Zodpovědný starosta, termín do 22. 5.
2013.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta přednesl návrh rozpočtu sociálního fondu obce na rok 2013, dále
předložil Dodatek k pravidlům na tvorbu a používání fondu sociálních
potřeb obce Rusín, kde se bod II. doplňuje odstavcem č. 6, ve znění
,, Schválení půjčky podléhá schválení zastupitelstva obce Rusín“
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ,,Rozpočet sociálního fondu obce Rusín na rok 2013“
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení:
ZO schvaluje ,,Dodatek k Pravidlům na tvorbu a používání fondu sociálních
potřeb obce Rusín“, kde se bod II. doplňuje odstavcem č. 6 – Schválení půjčky
podléhá schválení zastupitelstva obce Rusín.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2013., které
bylo provedeno v dubnu 2013. Bez připomínek.
- Starosta přednesl žádost pana Vladimíra Slezáka o přidělení obecního
bytu v Rusíně. Žádá o přidělení bytu 3 + 1, žádost odůvodňuje získáním
pracovního místa.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přidělení obecního bytu č. 2. v bytovém domě č. p. 99 panu
Vladimíru Slezákovi, dle jeho žádosti.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

-

Starosta přednesl návrh záměru prodeje parcel v k. ú. Matějovice, jde o
parcely č. 98/2 zahrada o výměře 1294 m2, č. 99/1 zahrada o výměře 938
m2 a č. 89 zahrada o výměře 2034 m2.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje parcel č. 89, č. 98/2 a č. 99/1 v k. ú. Matějovice
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Paní Kučaviková se dotázala na odkalovaní vody. Starosta ihned dotaz
zodpověděl a sdělil, vysvětlil situaci a o dalším odkalování budou
obyvatelé dopředu informováni.
- Pan Zombkowský se dotázal na termín ukončení prací v Matějovicích,
informoval o narušení 2 ks. propustků. Starosta vysvětlil situaci a
odpověděl, že jeden propustek, o kterém byl informován, je již opraven a
druhý bude opraven po domluvě s firmou na kontrolním dnu dne 17. 5.
2013.
- Paní Šteflová poprosila o pomoc při zajištění provozu školek v období
letních prázdnin. Starosta přislíbil tuto záležitost projednat
s provozovateli školek.
- Paní návratová Informovala, na doporučení lesního hospodáře, o nutnosti
urychlené těžby dřeva, vzhledem velkého výskytu kůrovce, dále podala
informace o průjezdech nákladních vozidel, o dokončovacích paracích na
kostele v Hrozové, o informačních tabulích na turistické stezce po kstelích
Osoblažska a pozvala na sobotu 18. 5. 2013 od 14:00 hod. do Hrozové, na
její otevření spojené se smažením vaječiny.
- Paní Holčiaková se zeptala na možnost vymalování chodeb v bytových
domech a upozornila na nepořádek po paní Bottyánové. Bylo jí
zodpovězeno, že malování chodeb může být provedeno nejdříve na
podzim a paní Bottyánová bude vyzvána, aby nepořádek odstranila.
- Pan Tyleček se zeptal na cestu z Hrozové do polska. Bylo ihned
vysvětleno.

- Pan Zombkowský se dotázal, zda by nebylo možné instalovat nové světlo
v Matějovicích. Starosta přislíbil, že situaci prověří a světlo nechá
nainstalovat.

Zasedání ukončeno v 18:00 hod.
Zapsal: Ilona Konvičková

Ověřovatelé zápisu:
Návratová Dagmar

…………………………………………………

Říha Václav

………………………………………………….

………………………………………………….
starosta

USNESENÍ č.13/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN
ZE DNE 15. 5. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

196) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a Ivanický E..
197) ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Říhu V..
198) ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen.
199) ZO schvaluje závěrečnou uzávěrku obce Rusín za rok 2012.
200) ZO schvaluje závěrečný účet obce Rusín za rok 2012 a souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2012 bez výhrad.
201) ZO schvaluje prodej parcel v k.ú. Rusín panu Kučavikovi, dle jeho žádosti
a zveřejněného záměru. Žádost s vypsanými čísly parcel je součástí zápisu.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
202) ZO schvaluje uzavření Mandantní smlouvy č. 4/2013, o podmínkách
výkonu funkce odborného lesního hospodáře, mezi obcí Rusín a Ing.
Stanislavem Pavlíkem Ph.D.
203) ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012 včetně příloh.
204) ZO bere na vědomí Zápis z jednání revizní komise Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012.
205) ZO bere na vědomí Zápis inventarizační komise dobrovolného svazku
obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012.
206) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a doporučuje vyvěsit
ihned domovní řád a dbát na dodržování. Zodpovědná domovní komise.
207) ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje zaslat
neplatičům upomínku na urychlené zaplacení. Zodpovědný starosta, termín
do 22. 5. 2013.
208) ZO schvaluje ,,Rozpočet sociálního fondu obce Rusín na rok 2013“
209) ZO schvaluje ,,Dodatek k Pravidlům na tvorbu a používání fondu
sociálních potřeb obce Rusín“, kde se bod II. doplňuje odstavcem č. 6 –
Schválení půjčky podléhá schválení zastupitelstva obce Rusín
210) ZO schvaluje přidělení obecního bytu č. 2. v bytovém domě č. p. 99 panu
Vladimíru Slezákovi, dle jeho žádosti.

211) ZO schvaluje záměr prodeje parcel č. 89, č. 98/2 a č. 99/1 v k. ú.
Matějovice
Zasedání ukončeno v 18:00 hod.
Zapsal: Ilona Konvičková

……………………………………………………..
starosta

………………………………………………………
místostarosta

