
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 

5. 4. 2017 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

Přítomni:    Bezděčík Radek, Ivanický Eduard, Říha Václav, Kubánek Jaroslav 

                     a Kučavík Martin 

                    

Do návrhové komise byli navrženi: p. Jaroslav Kubánek a p. Václav Říha.  

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav Kubánek a p. Václav Říha. 

Hlasování :     

                              pro:      5      proti:       0      zdržel se:      0   

 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: p. Martin Kučavík a p. Eduard Ivanický. 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Martina Kučavíka a p. Eduarda Ivanického. 

Hlasování:       

                              pro:      5       proti:       0       zdržel se:      0  

 

Zapisovatelem byl určená paní Karína Ščibravá. 

 

Starosta přednesl program zasedání. 

Program:   1) Rozpočtové opatření č. 1/2017 a č.2/2017 

                    2)     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 2016 

                    3)     Zpráva inventarizace obce Rusín 2016 

                    4)     Závěrečný účet obce Rusín 2016 

                    5)     Pořízení majetku – odpočívadla 

                    6)     Rozprava 

                     

                    



Starosta navrhl doplnění programu zasedání o bod Roční závěrka obce Rusín za rok 2016, který se 

bude projednávat jako bod č. 4. Následné pořadí zůstane zachováno. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje program zasedání, včetně doplnění o bod – Roční závěrka obce Rusín za rok 2016, který 

se projedná jako bod č. 4. 

Hlasování: 

                           pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0   

 

1) Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č.1/2017 a č.2/2017 obce Rusín. 

Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017 a č.2/2017 obce Rusín.     

 Hlasování:       

                              pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0   

 

2) Starosta seznámil přítomné s výsledky přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 2016, které 

provedli pracovníci Krajského úřadu MSK. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěry 

z přezkoumání jsou součástí závěrečného účtu obce. 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 2016 v plném 

znění. 

Hlasování:            

                             pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0   

 

3) Starosta seznámil přítomné s Inventarizační zprávou obce Rusín za rok 2016 a možností nahlédnout 

do tohoto dokumentu na obecním úřadě.  

Bez připomínek.  

Návrh usnesení: 

ZO obce schvaluje Inventarizační zprávu obce Rusín za rok 2016. 

Hlasování:            

                             pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0   



 

4) Starosta seznámil přítomné s Roční závěrkou obce Rusín za rok 2016 a s možností nahlédnout do 

tohoto dokumentu na obecním úřadě.  

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO obce schvaluje Roční závěrku obce Rusín za rok 2016. 

Hlasování:           

                             pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0   

 

5) Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Rusín za rok 2016 a možností nahlédnout do 

tohoto dokumentu na obecním úřadě. Závěrečný účet obce byl řádně zveřejněn na úřední desce. 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje závěrečný účet obce Rusín za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za 

rok 2016 bez výhrad. 

Hlasování:            

                             pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0   

 

6) Starosta seznámil přítomné o tom, že skončila doba udržitelnosti projektu Mikroregionu Osoblažsko, 

který se dotýká vybudování cyklistických odpočívadel na křižovatkách v Hrozové, Rusíně a 

v Matějovicích. Odpočívadla byla předmětem získané dotace a nyní jsou převáděny do majetku obce. 

Hodnota 1 ks odpočívadla je stanovena na 56.229,- Kč, celkem 168.687,- Kč. 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pořízení majetku obce ve formě převodu 3 ks cyklistických odpočívadel z Mikroregionu 

Osoblažsko do majetku obce Rusín.  

Hlasování:            

                             pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0   

 

7) Rozprava 

- starosta informoval občany o právě dokončené výsadbě stromků v lese celkem 5.300 ks, které jsou  

  předmětem dotace z Moravskoslezského kraje. 

- starosta informoval občany o neúspěšné žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště před bytovým   

  domem č. 68. 



- starosta informoval občany o vývozu kontejnerů na bioodpad, který bude probíhat vždy ve čtvrtek. 

- starosta informoval občany o svozu bioodpadu, který bude probíhat vždy ve čtvrtek. 

- zastupitel p. Kubánek a p. Ervin Nitsch navrhli přesunutí úřední desky od uzavřeného obchodu   

  k obecnímu úřadu. Starosta žádosti vyhověl a úřední deska bude přesunuta. 

- místostarosta p. Ivanický nadnesl debatu ohledně určení správce sportovního areálu. Zastupitelé    

  pověřili jako správce areálu p. Aleše Peřinu. Dále bylo projednáno zpoplatnění použití tenisového  

  kurtu v případě použití doplňků (síť, sloupy). Byla navržena Sazba 50,- Kč za hod. Platbu bude vybírat  

  správce areálu. Sportovní areál bude i nadále volně dostupný a to zdarma veřejnosti (bez  

  instalovaných doplňků). 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje zpoplatnění pronájmu tenisového kurtu v případě instalace a použití doplňků hřiště 

částkou 50,- Kč za každou započatou hodinu. 

Hlasování:            

                             pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0   

 

Zasedání ukončeno v 17:25 hod. 

 

Zapsala: Karína Ščibravá 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Martin Kučavík                              ......................................................... 

 

Eduard Ivanický                           ..........................................................          

 

Radek Bezděčík                           .......................................................... 

starosta obce Rusín 

 

Datum vyvěšení: 6.4.2017 

Datum sejmutí:   21.4.2017 

Ev. číslo:  8 - 2017 

Vyvěsil: Radek Bezděčík    



USNESENÍ č. 13/2017 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE 

DNE 5. 4. 2017 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ 

 

175) ZO schvaluje program zasedání, včetně doplnění o bod – Roční závěrka obce Rusín za rok  

         2016, který se projedná jako bod č. 4. 

176) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2017 a č.2/2017 obce Rusín.  

177) ZO obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 2016  

         v plném znění. 

178) ZO obce schvaluje Inventarizační zprávu obce Rusín za rok 2016. 

178) ZO obce schvaluje Roční závěrku obce Rusín za rok 2016. 

179) ZO schvaluje závěrečný účet obce Rusín za rok 2016 a souhlasí s celoročním  

         hospodařením obce za rok 2016 bez výhrad. 

180) ZO schvaluje pořízení majetku obce ve formě převodu 3 ks cyklistických  

         odpočívadel z Mikroregionu Osoblažsko do majetku obce Rusín. 

181) ZO schvaluje zpoplatnění pronájmu tenisového kurtu v případě instalace a použití  

         doplňků hřiště částkou 50,- Kč za každou započatou hodinu. 

 

 

 

 

................................................................                                      ............................................................   

          Radek Bezděčík -starosta                                                   Eduard Ivanický – místostarosta  

 

 

 

Datum vyvěšení: 6.4.2017 

Datum sejmutí:   21.4.2017    

Ev. číslo:   8 - 2017 

Vyvěsil: Radek Bezděčík                                                                        


