ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
25. 6. 2014 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:

zdržel se:

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: p. Kučavíka M. a p. Říha V. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele pana Kučavíka M. a p. Říhu V..
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

Zapisovatelem byla určena paní Konvičková Ilona.
Starosta přednesl program zasedání
Program:
1) Závěrečný účet obce Rusín za rok 2013
2) Smlouva s EKO-KOM
3) OZV č. 1/2014 o místním poplatku za svoz komunálního odpadu
4) Smlouva o poskytování IT služeb
5) Různé – rozprava

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

5

proti:

zdržel se:

ad 1) Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Rusín za rok 2013
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 2013,
které provedli pracovníci MSK. Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné
nedostatky v hospodaření ani v písemnostech vedených na obci. Závěry
z přezkoumání jsou součástí závěrečného účtu obce.
Starosta seznámil přítomné se závěrečnou uzávěrkou obce Rusín za rok 2013 a
s možností do ní nahlédnout u účetní obce. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrečnou uzávěrku obce Rusín za rok 2013.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet obce Rusín za rok 2013 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2013 bez výhrad.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 2) Starosta předložil návrh na uzavření smlouvy s firmou EKO-KOM a vysvětlil
proč dochází k uzavření této smlouvy. Bez připomínek

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou EKO – KOM a pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro:

5

proti:

zdržel se:

ad3) Starosta seznámil všechny přítomné s OZV Č. 1/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Seznámil přítomné s výši a dobou splatnosti
poplatku, možnými úlevami pro studenty.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje OZV Č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

ad 4) Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na poskytování IT služeb
pro obecní úřad. Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy na poskytování IT služeb s panem Akulšínem
Vítkem a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

ad 5) Různé – rozprava
- Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem
Mikroregionu
Krnovsko za rok 2013. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úřední
desce.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2013 včetně
všech příloh.
Hlasování:
pro:

5

proti:

zdržel se:

- Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem DSO Mikroregion –
Sdružení obcí Osoblažsko včetně příloh za rok 2013. 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 2013 včetně příloh.
Hlasování:
pro:

5

proti:

zdržel se:

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí:
Zápis z jednání revizní komise Dobrovolného svazku obcí Mikroregion –
Sdružení obcí Osoblažska za rok 2013.
Hlasování:
pro:

5

proti:

zdržel se:

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí:
Zápis inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení
obcí Osoblažska za rok 2013.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

- Starosta seznámil přítomné se schváleným závěrečným účtem VODA
svazek – obcí včetně příloh za rok 2013. Dokument byl řádně zveřejněn na
úřední desce obce Rusín.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí:
Závěrečný účet VODA svazek – obcí za rok 2013 včetně příloh.
Hlasování:
pro:

5

proti:

zdržel se:

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí:
Zápisy revizní komise VODA svazek – obcí za rok 2013.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

- Pan Ivanický přednesl zprávu Kontrolního výboru. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a doporučuje starostovi
dojednat odkalování s provozovatelem vodovodu a se Slezskými Rudolticemi.
Termín do 10. 7. 2014

Hlasování:
pro:

5

proti:

zdržel se:

- 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 30. 6.
2014.
Hlasování:
pro:

5

proti:

zdržel se:

Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 3, ke smlouvě s Českou spořitelnou
a.s., vysvětlil proč je dodatek sepsán. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje dodatek č. 3, ke smlouvě s Českou spořitelnou a.s. a pověřuje
starostu obce k podpisu tohoto dodatku.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

- Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2014 obce
Rusín.
- Starosta předložil zastupitelstvu ,,Provozní a návštěvní řád dětského
hřiště v Hrozové “.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje provozní a návštěvní řád dětského hřiště v Hrozové.
Hlasování:
pro:

5

proti:

zdržel se:

- Starosta předložil nabídku firmy STARCOM INTERNATIONAL s.r.o. na
zpracování pasportu veřejného osvětlení. Vysvětlil potřebu tohoto
dokumentu pro provoz a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení Pasportu veřejného osvětlení a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy s firmou STARCOM INTERNATIONAL s.r.o. na vytvoření
tohoto dokumentu.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

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

Ověřovatelé zápisu:
Kučavík Martin

…………………………………………………

Říha Václav

………………………………………………….

………………………………………………….
starosta

