ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
20. 9. 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:

Zapisovatelem byla určena paní Ilona Konvičková
Starosta přednesl program zasedání.
Program:
1. Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6/2017
2. Zpráva Finančního výboru
3. Zpráva Kontrolního výboru
4. Záměr pořízení majetku – odkup pozemku
5. Záměr zřízení nového pracovního místa
6. Informace a stanoviska k probíhajícím projektům
7. Rozprava

0

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.5/2017 a č.6/2017 obce Rusín.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2017 a č.6/2017 obce Rusín.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

2) 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

3) p. Martin Kučavík přednesl zprávu Kontrolního výboru.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního Výboru. Včetně doporučení.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

4) Starosta seznámil přítomné s možností pořízení majetku obce ve formě odkupu parcely č. 500/2 –
zahrada o výměře 87 m2 v KÚ Rusín (zatravněná plocha před bytovým domem č. 93) od Státního
pozemkového úřadu.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořízení majetku ve formě pozemku p. č. 500/2 – zahrada o
výměře 87 m2 v KÚ Rusín. Současně pověřuje starostu k vyjednání všech náležitostí.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

5) Starosta přednesl návrh na zřízení nového pracovního místa u obecního úřadu na pozici údržbář
obecního majetku. Zřízení pracovního místa by mělo být podpořeno z projektu zaměstnanosti Úřadu
práce ČR.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení nového pracovního místa u obecního úřadu na pozici údržbář
obecního majetku.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

6) Starosta informoval občany o probíhajících přípravách na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
bytového domu č. 68. Projektová dokumentace je připravena k podání žádosti o dotaci z programu
IROP.
Dále starosta informoval o probíhajících pracích na zhotovení projektové dokumentace pro zhotovení
splaškové kanalizace a ČOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu projektové dokumentace pro zhotovení ČOV a splaškové
kanalizace pro obec Rusín a Hrozová, Matějovice budou řešeny formou jímek s pravidelným
vývozem.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Starosta přednesl návrh na pořízení lesnického benzínového štěpkovače a pracovní čtyřkolky pro
potřeby obce. Technika by měla být financována za pomocí dotačního titulu z Programu rozvoje
venkova, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nákupu pracovní čtyřkolky a benzínového štěpkovače pro
potřeby obce, za předpokladu získání dotace na tyto prostředky. Současně pověřuje starostu
k přípravě a podání žádosti o dotaci.

Hlasování:
pro:

4

proti:

1 (p. Kučavík)

zdržel se:

0

7) Rozprava
Starosta seznámil přítomné s podáním rezignace pana Filipa Kolka na funkci předsedy kulturní a bytové
komise a Nikol Stalmachovou na funkci člena kulturní a bytové komise ke dni 31. 7. 2017. Současně
starosta navrhl jmenovat předsedou kulturní komise paní Blanku Peřinovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení činnosti pana Filipa Kolka a paní Nikol Stalmachové
v kulturní a bytové komisi. Současně Zastupitelstvo obce Rusín volí předsedou kulturní a bytové
komise paní Blanku Peřinovou.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

Starosta navrhl upřesnění usnesení ohledně uzavřené smlouvy se společností Osoblažské odpady s r.o.
ohledně likvidace odpadů vyprodukovaných v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce doplňuje usnesení č. 14/2017 bod č. 193 v novém znění. Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření nové smlouvy se společností Osoblažské odpady s r.o. na likvidaci odpadů (plasty,
papír, kovy a sklo). Současně ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Starosta následně poděkoval všem zúčastněným na přípravách a zajištění zábavy a pouti konané
v srpnu.
Starosta informoval o jednání se správou silnic o opravě komunikace vedoucí přes most v Hrozové.
Starosta informoval občany o otevření policejní stanice ve Slezských Rudolticích a to každou středu
v době od 12:00 do 17:00 hod.
Paní D. Návratová navrhla starostovi, aby připravil aktualizaci hřbitovního řádu, ve kterém by byl
zakotven bod ohledně skladování materiálu na údržbu hrobů jejich majitelů a dále připomínkovala
práci VPP při údržbě zeleně v Hrozové (úklid altánu a výsyp odpadkového koše). Dále informovala o
námitce pracovnic odboru památkové péče o nutnosti doplnění travního pokrytí hřbitovní zdi.

Zasedání ukončeno v 17:40 hod.
Zapsala: Ilona Konvičková

Ověřovatelé zápisu: Martin Kučavík

…………………………………………………

Eduard Ivanický

………………………………………………….

Radek Bezděčík

………………………………………………….

Starosta obce

USNESENÍ č. 15/2017 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE
DNE 20. 9. 2017 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
195) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav Kubánek a p. Václav Říha.
196) ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Martina Kučavíka a p. Eduarda Ivanického.
197) ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen.
198) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2017 a č.6/2017 obce Rusín.
199) ZO bere na vědomí zprávu Finančního Výboru. Včetně doporučení.
200) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního Výboru. Včetně doporučení.
201) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořízení majetku ve formě pozemku p. č. 500/2 – zahrada o
výměře 87 m2 v KÚ Rusín. Současně pověřuje starostu k vyjednání všech náležitostí.
202) Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení nového pracovního místa u obecního úřadu na pozici údržbář
obecního majetku.
203) Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu projektové dokumentace pro zhotovení ČOV a splaškové
kanalizace pro obec Rusín a Hrozová, Matějovice budou řešeny formou jímek s pravidelným
vývozem.
204) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nákupu pracovní čtyřkolky a benzínového štěpkovače pro
potřeby obce, za předpokladu získání dotace na tyto prostředky. Současně pověřuje starostu k
přípravě a podání žádosti o dotaci.
205) Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení činnosti pana Filipa Kolka a paní Nikol Stalmachové
v kulturní a bytové komisi. Současně Zastupitelstvo obce Rusín volí předsedou kulturní a bytové
komise paní Blanku Peřinovou.
206) Zastupitelstvo obce doplňuje usnesení č. 14/2017 bod č. 193 v novém znění. Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření nové smlouvy se společností Osoblažské odpady s r.o. na likvidaci odpadů
(plasty, papír, kovy a sklo). Současně ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

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

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

Radek Bezděčík -starosta

Eduard Ivanický – místostarosta

