ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
28. 6. 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 byla určena paní Ilona Konvičková
Starosta přednesl program zasedání.
Program:
1. Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2017
2. Závěrečný účet Mikroregion Krnovsko za rok 2016
3. Závěrečný účet Mikroregion – DSO Osoblažska za rok 2016
4. Závěrečný účet Voda – Svazek obcí Třemešná za rok 2016
5. Zpráva Finančního výboru
6. Zpráva Kontrolního výboru
7. Rekonstrukce bytového domu č.68
8. Rozprava

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

5

proti:

0

zdržel se:

0

1) Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č.3/2017 a č.4/2017 obce Rusín.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2017 a č.4/2017 obce Rusín a současně ZO schvaluje
převod hospodářského výsledku obce z účtu 431 na účet 432.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

2) Starosta seznámil přítomné se schváleným závěrečným účtem DSO Mikroregion Krnovsko včetně
příloh za rok 2016. Dokument byl řádně zveřejněn na úřední desce (i elektronické) obce Rusín.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok 2016
včetně příloh.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

3) Starosta seznámil přítomné se schváleným závěrečným účtem DSO Mikroregion – Sdružení obcí
Osoblažsko včetně příloh za rok 2016. Dokument byl řádně zveřejněn na úřední desce (i elektronické)
obce Rusín.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí
Osoblažska za rok 2016 včetně příloh a Zápisu z jednání revizní, účetní a inventarizační komise DSO
Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2016.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

4) Starosta seznámil přítomné se schváleným závěrečným účtem DSO VODA – svazek obcí včetně příloh
za rok 2016. Dokument byl řádně zveřejněn na úřední desce (i elektronické) obce Rusín.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí VODA – svazek obcí za rok 2016 včetně
příloh.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

5) p. Václav Říha přednesl zprávu Finančního výboru. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu Finančního Výboru. Včetně doporučení.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

6) p. Martin Kučavík přednesl zprávu Kontrolního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního Výboru.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

7) Starosta seznámil občany se záměrem obce rekonstruovat bytový dům č. 68 v Rusíně. Rekonstrukce
by měla spočívat v celkové revitalizaci domu ( obnovení hydroizolací sklepních prostor, zateplení
sklepních stropů, zateplení a oprava střechy, zateplení pláště budovy, výstavba centrální kotelny a
výstavba rozvodu ústředního topení v domě, výstavba solárního systému pro přípravu TUV. Oprava by
měla být financována za pomoci dotačního titulu.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr rekonstrukce bytového domu č. 68 v Rusíně. Současně ZO
pověřuje starostu k vyřízení všech záležitostí. Vše bude realizováno v případě poskytnutí dotace.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

8) Rozprava
- Starosta informoval o nové ceně palivového dřeva, na které se domluvili zastupitelé na pracovní
schůzce po návrhu Finančního výboru. Nově stanovená cena palivového dříví pro samovýrobu se
navrhuje na 200,- Kč bez DPH za prostorový metr a 400,- Kč bez DPH za prostorový metr za připravené
dřevo k odvozu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje novou cenu za prodej palivového dříví z lesa ve vlastnictví obce ve výši 200,- Kč bez
DPH za prostorový metr pro samovýrobu a 400,- Kč bez DPH za prostorový metr u připraveného
dřeva k odvozu. Cena platná od 1. 7. 2017.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

- Starosta informoval občany o ukončení spolupráce s firmou EKOBAB – Naděžda Babinská na odvoz a
zpracování odpadů z naší obce. Současně předložil návrh smlouvy se společností OSOBLAŽSKÉ ODPADY
s r.o. .
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření nové smlouvy se společností Osoblažské odpady s r.o. na likvidaci odpadů a
současně pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

- Starosta informoval občany o nutnosti navýšení limitu pokladny hostince u starosty z částky 60.000,na 80.000,- Kč. Účetní obce p. Konvičková informovala občany o podrobnostech.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje navýšení limitu v pokladně hostince na maximální částku 80.000,- Kč.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

- starosta informoval občany o novinkách ve správě a databázi hřbitova ve správě obce o vytvoření
nutného pasportu z důvodu novely zákona o pohřebnictví.
- starosta informoval o možnosti zajíždění pojízdné prodejny potravin do Hrozové během letních
prázdnin.

- starosta informoval občany o přijmu částky 32.641,- Kč od spol. EKOKOM za vytříděné odpady v roce
2016.
- starosta informoval o probíhající přípravě studie proveditelnosti pro zadání projektu na vybudování
ČOV a kanalizace.
- úřední hodiny obecního úřadu budou přes prázdniny zkráceny na 8:00 hod. – do 15:00 hod.
- odečty vody v bytovkách budou prováděny v prvním prázdninovém týdnu
- turnaj a pouť pro letošní rok je plánovaná na víkend 5. 8. – 6. 8. 2017
- p. Kubánek navrhl úpravu provozních hodin hostince v pátek a v sobotu do 23:00 hod. (v případě, že
budou v hostinci hosté)
- starosta informoval o úpravě režimu v přijímání velkoobjemového odpadu a elektrozařízení do skladu
v bytovém domě č. 68. Ukládané odpady budou nově evidovány na OÚ.
- p. Kubánek vznesl dotaz na zpřístupnění připojení k internetu v hostinci, starosta na dotaz odpověděl
a oznámil heslo mu nutné k připojení.

Zasedání ukončeno v 17:35 hod.
Zapsala: Ilona Konvičková

Ověřovatelé zápisu: Martin Kučavík

…………………………………………………

Eduard Ivanický

………………………………………………….

Radek Bezděčík

………………………………………………….

Starosta obce

USNESENÍ č. 14/2017 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE
DNE 28. 6. 2017 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
182) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav Kubánek a p. Václav Říha.
183) ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Martina Kučavíka a p. Eduarda Ivanického.
184) ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen.
185) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2017 a č.4/2017 obce Rusín a současně ZO schvaluje
převod hospodářského výsledku obce z účtu 431 na účet 432.
186) ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok 2016
včetně příloh.
187) ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí ¨
Osoblažska za rok 2016 včetně příloh a Zápisu z jednání revizní, účetní a inventarizační komise
DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2016.
188) ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí VODA – svazek obcí za rok 2016
včetně příloh.
189) ZO bere na vědomí zprávu Finančního Výboru. Včetně doporučení.
190) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního Výboru.
191) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr rekonstrukce bytového domu č. 68 v Rusíně. Současně ZO
pověřuje starostu k vyřízení všech záležitostí. Vše bude realizováno v případě poskytnutí dotace.
192) ZO schvaluje novou cenu za prodej palivového dříví z lesa ve vlastnictví obce ve výši 200,- Kč bez
DPH za prostorový metr pro samovýrobu a 400,- Kč bez DPH za prostorový metr u připraveného
dřeva k odvozu. Cena platná od 1. 7. 2017.
193) ZO schvaluje uzavření nové smlouvy se společností Osoblažské odpady s r.o. na likvidaci odpadů
a současně pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
194) ZO schvaluje navýšení limitu v pokladně hostince na maximální částku 80.000,- Kč.

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

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

Radek Bezděčík -starosta

Eduard Ivanický – místostarosta

