ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
13. 12. 2017 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Přítomni: Bezděčík Radek, Ivanický Eduard, Říha Václav a Kučavík Martin
Omluven: Jaroslav Kubánek
Do návrhové komise byli navrženi: p. Radek Bezděčík a p. Václav Říha.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Radek Bezděčík a p. Václav Říha.
Hlasování :
pro:

4

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:

4

proti:

0

zdržel se:

0

Zapisovatelem byla určena paní Ilona Konvičková.

Starosta přednesl program zasedání.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9/2017
Rozpočet Mikroregion Krnovsko 2018
Rozpočet Mikroregion Osoblažsko 2018
Rozpočet Voda – svazek obcí Třemešná na rok 2018
Obecně závazná vyhláška – poplatky za odpady na rok 2018
Příkaz k inventarizaci majetku obce Rusín k 31. 12. 2017
Zpráva Finančního výboru
Zpráva Kontrolního výboru
Rozpočet obce Rusín na rok 2018
Příspěvek pro TJ Rusín na rok 2018
Příspěvek pro Charita Krnov rok 2017 a rok 2018

12)
13)
14)
15)
16)
17)

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 2017
Projednání finančních darů členům výborů a komisí za rok 2017
Projednání odměn zastupitelů obce
Pořízení majetku (herní prvek pro děti v Hrozové)
Směrnice pro vedení účetnictví včetně vyhotovení podpisových vzorů
Projednání zrušení pravidel na tvorbu a používání fondu soc. potřeb v obci Rusín a zrušení
směrnice o cestovních náhradách
18) Rozprava
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

1) Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 7/2017 , č. 8/2017 a č. 9/2017.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017, č. 8/2017 a č. 9/2017 obce Rusín.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

2) Starosta seznámil přítomné s Rozpočtem Mikroregion Krnovsko na rok 2018. Návrh rozpočtu byl
řádně zveřejněn na úřední desce obce Rusín i v elektronické podobě. Rozpočet byl schválen na valné
hromadě dne 1. 12. 2017. Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí Rozpočet Mikroregion Krnovsko na rok 2018.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

3) Starosta seznámil přítomné s Rozpočtem Mikroregion- Dobrovolné sdružení obcí Osoblažska na rok
2018. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce obce Rusín i v elektronické podobě.
Rozpočet byl schválen na valné hromadě dne 8. 12. 2017. Bez připomínek.

Návrh usnesení:

ZO bere na vědomí Rozpočet Mikroregion – Dobrovolné sdružení obcí Osoblažska obcí na rok 2018.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

4) Starosta seznámil přítomné s Rozpočtem Voda svazek obcí Třemešná na rok 2018. Návrh rozpočtu
byl řádně zveřejněn na úřední desce obce Rusín i v elektronické podobě. Dále starosta seznámil
přítomné se střednědobým rozpočtovým výhledem DSO VODA – svazek obcí Třemešná na rok 2018.
Poté starosta seznámil přítomné se zápisy z kontrol revizní komise, které proběhly ve VODA – svazek
obcí – Třemešná.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí Rozpočet Voda – svazek obcí Třemešná na rok 2018. Současně ZO bere na
vědomí rozpočtový výhled na rok 2018 v DSO VODA – svazek obcí Třemešná.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

ZO bere na vědomí zápisy č. 1- č. 4 z kontroly revizní komise za rok 2017 uskutečněné ve VODA –
svazek obcí Třemešná.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

5) Starosta seznámil všechny přítomné s OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Seznámil
přítomné s výši, dobou splatnosti poplatku a možnými úlevami pro studenty. Starosta a místostarosta
informovali přítomné o skutečných nákladech odvozu a zpracování odpadů.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

6) Starosta přednesl, Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Rusín k 31. 12. 2017, jako
předsedu Ústřední inventarizační komise navrhuje Kučavíka Martina, členy Kolka Jiřího a Bezděčíkovou
Jitku. Do dílčí inventarizační komise č. 1 je navržen jako předseda Václav Říha, její členové Peřinová
Blanka a Ščibravá Karína. Do dílčí inventarizační komise č. 2 je navržen za předsedu Ivanický Eduard a
jako členové Šenkeříková Jitka a Simba Petr. Likvidační komise je navržena ve složení předseda Kučavík

Martin a členové Ivanický Eduard a Návratová Dagmar. Inventarizace proběhne od 14. 12. 2017 do
31. 1. 2018. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce Rusín k 31. 12. 2017, dle příkazu starosty. Jako
předsedu Ústřední inventarizační komise schvaluje Kučavíka Martina, členy Kolka Jiřího a
Bezděčíkovou Jitku. Předsedou Dílčí inventarizační komise č. 1 Václava Říhu, členy Peřinovou Blanku
Peřinovou a Ščíbravou Karínu. Předsedou Dílčí inventarizační komise č. 2 Ivanického Eduarda, členy
Šenkeříkovou Jitku a Simbu Petra. Předsedou likvidační komise Kučavíka Martina, členy Ivanického
Eduarda a Návratovou Dagmar. Inventarizace proběhne od 14. 12. 2017 do 31. 1. 2018.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

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

4

proti:

0

zdržel se:

0

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

4

proti:

0

zdržel se:

0

9) Starosta předložil návrh rozpočtu obce Rusín na rok 2018. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na
úřední desce i v elektronické podobě. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Rozpočet obce Rusín na rok 2018, tak jak byl předložen. Jedná se o rozpočet vyrovnaný.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

10) Starosta přednesl žádost TJ Rusín o poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši 16.000,- Kč,
z rozpočtu obce na rok 2018. Finanční prostředky budou sloužit k částečnému pokrytí cestovních výloh
na mistrovská utkání, na vedení utkání a nákladů na provoz připojení k internetu.

Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Rusín na činnost ve výši 16.000,- Kč, z rozpočtu obce
v roce 2018.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

11) Starosta přednesl Žádost o finanční příspěvek na rok 2017 na dofinancování sociálních služeb pro
Charitu Krnov. Zastupitelé probrali předloženou žádost. Starosta informoval, že Finanční výbor obce
doporučuje poskytnout finanční příspěvek Charitě Krnov ve výši 24.000,- Kč, dle doručené žádosti.
Současně starosta předložil žádost Charity Krnov na finanční příspěvek k zajištění sociálních služeb pro
rok 2018 také na částku 24.000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku, ve výši 24.000,- Kč, Charitě Krnov, na dofinancování
sociálních služeb v obci Rusín, Hrozová a Matějovice v roce 2017 a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy s organizací Charita Krnov.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku, ve výši 24.000,- Kč, Charitě Krnov, na financování
sociálních služeb v obci Rusín, Hrozová a Matějovice v roce 2018 a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy s organizací Charita Krnov.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

12) Starosta seznámil občany s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Rusín k datu 31. 8.
2017, které provedli pracovníci Krajského úřadu MSK. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO obce schvaluje Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Rusín k 31. 8. 2017 v
plném znění.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

13) Starosta přednesl návrh na udělení Finančních darů občanům Rusína za celoroční práci v roce 2017.
Jmenný seznam:
Finanční výbor – Říha Václav 2.000,- Kč, Sobek Karel 1.500,- Kč, Návratová Dagmar 1.500,- Kč
Kontrolní výbor - Kučavík Martin 2.000,- Kč, Kubánek Jaroslav 1.500,- Kč, Kolek Jiří 1.500,- Kč
Kulturní, bytová a sportovní komise – Kolek Filip 1.000,- Kč, Stalmachová Nikol 800,- Kč, Ščibravá
Karína 1.500,- Kč, Rekšáková Jana 1.500,- Kč, Peřinová Blanka
1.500,- Kč, Šenkeřík Jiří 500,- Kč
Domovníci – Peřinová Blanka 1.200,- Kč, Holčiaková Božena 1.200,- Kč, Štrbík Lubomír 1.200,- Kč
Peřinová Mária 1.200,- Kč, Rekšák Petr 300,- Kč, Kolek Jiří 900,- Kč
Kronikářka – Dagmar Návratová 3.000,- Kč.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje udělení finančních darů občanům Rusína za celoroční práci v roce 2017, jmenný seznam
je:
Finanční výbor - Říha Václav 2.000,- Kč, Sobek Karel 1.500,- Kč, Návratová Dagmar 1.500,- Kč
Kontrolní výbor - Kučavík Martin 2.000,- Kč, Kubánek Jaroslav 1.500,- Kč, Kolek Jiří 1.500,- Kč
Kulturní, bytová a sportovní komise - Kolek Filip 1.000,- Kč, Stalmachová Nikol 800,- Kč, Ščibravá
Karína 1.500,- Kč, Rekšáková Jana 1.500,- Kč, Peřinová Blanka
1.500,- Kč, Šenkeřík Jiří 500,- Kč
Domovníci - Peřinová Blanka 1.200,- Kč, Holčiaková Božena 1.200,- Kč, Štrbík Lubomír 1.200,- Kč
Peřinová Mária 1.200,- Kč, Rekšák Petr 300,- Kč, Kolek Jiří 900,- Kč
Kronikářka - Dagmar Návratová 3.000,- Kč .
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

14) Starosta seznámil přítomné s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn zastupitelstev
územních samosprávných celků platným od 1. 1. 2018. Jedná se o valorizaci odměn neuvolněných
zastupitelů obce ve výši: Radek Bezděčík - starosta obce 21.899,- Kč, Eduard Ivanický – místostarosta
obce 10.000,- Kč, Martin Kučavík – zastupitel a předseda Kontrolního výboru 2.190,- Kč, Václav Říha –
zastupitel a předseda Finančního výboru 2.190,- Kč, Jaroslav Kubánek – zastupitel a člen Kontrolního
výboru 1.825,- Kč.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:

ZO obce schvaluje valorizaci měsíčních odměn zastupitelů obce na základě nařízení vlády č. 318/2017
Sb. a to ve výši: Radek Bezděčík - starosta obce 21.899,- Kč, Eduard Ivanický – místostarosta obce
10.000,- Kč, Martin Kučavík – zastupitel a předseda Kontrolního výboru 2.190,- Kč, Václav Říha –
zastupitel a předseda Finančního výboru 2.190,- Kč, Jaroslav Kubánek – zastupitel a člen Kontrolního
výboru 1.825,- Kč s platností od 1. 1.2018.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

15) Starosta seznámil přítomné o tom, že skončila doba udržitelnosti projektu Mikroregionu – Sdružení
obcí Osoblažska, který se dotýká umístění herního prvku pro děti v Hrozové před kostelem. Tento herní
prvek byl předmětem získané dotace a nyní je převeden do majetku obce. Hodnota herního prvku je
stanovena na 56.506,- Kč.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení majetku obce ve formě převodu 1 ks herního prvku pro děti (průlezka se
skluzavkou) z Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska do majetku obce Rusín v hodnotě 56.506,Kč.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

16) Starosta informoval o vypracování nové směrnice pro vedení účetnictví, oběhu dokladů a evidenci
majetku včetně vyhotovení nových podpisových vzorů pro starostu, místostarostu a účetní obce Rusín.
Tato směrnice bude nahrazovat původní ze dne 12. 10. 2005 včetně přílohy č. 1 ze dne 28. 11. 2007,
přílohy č. 2 ze dne 28. 11. 2007 a přílohy č. 3 ze dne 9. 3. 2016.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje novou směrnici č. 1/2017 pro vedení účetnictví, oběhu dokladů a evidenci majetku obce
Rusín s platností od 1. 1. 2018. Současně ruší směrnici ze dne 12. 10. 2005 včetně přílohy č. 1 ze dne
28. 11. 2007, přílohy č. 2 ze dne 28. 11. 2007 a přílohy č. 3 ze dne 9. 3. 2016.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

ZO schvaluje vyhotovení podpisových vzorů, jako přílohu č. 1 a č.2 ke směrnici pro vedení účetnictví,
oběhu dokladů a evidenci majetku obce Rusín č. 1/2017 pro Radka Bezděčíka – starostu obce,
Eduarda Ivanického – místostarostu obce a Ilonu Konvičkovou – účetní obce. Platnost směrnice je
stanovena od 1. 1. 2018.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

17) Starosta přednesl návrh na zrušení pravidel na tvorbu a používání fondu soc. potřeb v obci Rusín.
Současně navrhl zrušit směrnici o cestovních náhradách používaných v obci Rusín.
Bez Připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zrušení pravidel na tvorbu a používání fondu soc. potřeb v obci Rusín ze dne 1. 1. 2012
ke dni 31. 12. 2017.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh usnesení:
ZO schvaluje zrušení směrnice o cestovních náhradách ke dni 31. 12. 2017.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

18) Rozprava
Starosta seznámil občany se zápisem z kontrolního dne, který proběhl v obecních lesích 8. 11. 2017 za
přítomnosti lesního hospodáře ing. Pavlíka. Současně starosta navrhl změnu v prodeji palivového dříví
občanům obce. Navrhl zvýšit množství palivového dříví nad 8 m3 za kalendářní rok. Místostarosta
doplnil informace o možnostech dodávek paliv. dřeva občanům a informoval o pořezu dřeva získaného
těžbou z obecního lesa na stavební sortiment pro potřeby obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zrušení limitu na maximální dodávku palivového dříví za kalendářní rok. Současně
schvaluje možnost dodávek vyšších, které budou posuzovány dle aktuálního množství poškozených
a napadených dřevin v obecních lesích.
Hlasování:
pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

K veřejnému zasedání ZO Rusín se připojil zastupitel p. Jaroslav Kubánek.

Starosta informoval občany o nabídce společnosti Osoblažský cech, z. ú. pro obec Rusín, která se
zabývá plánováním sociálních služeb v regionu. Zastupitelé o nabídce jednali na pracovní poradě.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje spolupráci obce Rusín se společností Osoblažský cech, z. ú. v plánování sociálních
služeb.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Starosta přednesl návrh záměru na pronájem obecního pozemku na dobu 5-ti let. č. p. 558/1 – ostatní
plocha o výměře 1.732 m2. Pozemek se nachází v katastru obce Hrozová. Oznámení o záměru pronájmu
bude vyvěšeno na úřední desce po dobu min. 15-ti dnů.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku č. p. 558/1 – ostatní plocha o výměře 1.732 m2.
Pozemek se nachází v katastru obce Hrozová.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Starosta informoval o zamítnuté žádosti o odkup parcely č. 500/2 v KÚ Rusín. Současně informoval o
možném převodu výše jmenované parcely do majetku obce.
Starosta informoval občany o vrácení peněz poskytnutých MAS Rozvoj Krnovska o. p. s jako bezúročnou
finanční půjčku ve výši 20.000,-Kč.
Starosta informoval o podané žádosti o dotaci z programu iROP na rekonstrukci bytového domu č. 68
v Rusíně. Podpora by měla být ve výši 40% celkově uznatelných nákladů.
Dále starosta informoval o podaných žádostech na dotaci na štěpkovač a lesní traktor.
Starosta informoval obyvatele bytových domů o opravách střech bytových domů č. 97, 98 a 99, které
byly poškozeny větrem.
Starosta informoval občany bytových domů o nutnosti vyvážení septiků a o odvážení odpadů do ČOV
a s tím i spojeným navýšením plateb za služby, které bude obsaženo v celoročním vyúčtování služeb.
Starosta informoval občany o připojení se obce Rusín k projektu obcí Mikroregionu Krnovsko na
pořízení nákladního elektromobilu.
Následně starosta obce předal slovo občanům k jejich připomínkám a námětům.
Starosta informoval o termínu Společenského plesu, který se připravuje na 10. 2. 2018.
P. Kubánek si vzal slovo a popřál přítomným spoluobčanům k Vánočním svátkům.
Následně starosta poděkoval za pozornost všem přítomným a popřál jménem ZO obyvatelům
k Vánočním svátkům a zdraví do roku 2018.

Zasedání ukončeno v 18:05 hod.

Zapsala: Konvičková Ilona

Ověřovatelé zápisu: Martin Kučavík

…………………………………………………

Eduard Ivanický

………………………………………………….

Radek Bezděčík

………………………………………………….

starosta obce Rusín

USNESENÍ č. 16/2017 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE
DNE 13. 12. 2017 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
207) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Radek Bezděčík a p. Václav Říha.
208) ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Martina Kučavíka a p. Eduarda Ivanického.
209) ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen.
210) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2017, č. 8/2017 a č.9/2017 obce Rusín.
211) ZO bere na vědomí Rozpočet Mikroregion Krnovsko na rok 2018.
212) ZO bere na vědomí Rozpočet Mikroregion – Dobrovolné sdružení obcí Osoblažska obcí
na rok 2018.
213) ZO bere na vědomí Rozpočet Voda – svazek obcí Třemešná na rok 2018. Současně ZO
bere na vědomí rozpočtový výhled na rok 2018 v DSO VODA – svazek obcí Třemešná.
214) ZO bere na vědomí zápisy č. 1- č. 4 z kontroly revizní komise za rok 2017 uskutečněné ve
VODA – svazek obcí Třemešná.
215) ZO schvaluje OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
216) ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce Rusín k 31. 12. 2017, dle příkazu
starosty. Jako předsedu Ústřední inventarizační komise schvaluje Kučavíka Martina, členy
Kolka Jiřího a Bezděčíkovou Jitku. Předsedou Dílčí inventarizační komise č. 1 Václava Říhu,
členy Peřinovou Blanku Peřinovou a Ščíbravou Karínu. Předsedou Dílčí inventarizační
komise č. 2 Ivanického Eduarda, členy Šenkeříkovou Jitku a Simbu Petra. Předsedou
likvidační komise Kučavíka Martina, členy Ivanického Eduarda a Návratovou Dagmar.
Inventarizace proběhne od 14. 12. 2017 do 31. 1. 2018.
217) ZO bere na vědomí zprávu Finančního Výboru. Včetně doporučení.
218) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního Výboru.
219) ZO schvaluje Rozpočet obce Rusín na rok 2018, tak jak byl předložen. Jedná se o rozpočet
vyrovnaný.
220) ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Rusín na činnost ve výši 16.000,- Kč, z
rozpočtu obce v roce 2018.

221) ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku, ve výši 24.000,- Kč, Charitě Krnov, na
dofinancování sociálních služeb v obci Rusín, Hrozová a Matějovice v roce 2017 a
pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy s organizací Charita Krnov.
222) ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku, ve výši 24.000,- Kč, Charitě Krnov, na
financování sociálních služeb v obci Rusín, Hrozová a Matějovice v roce 2018 a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy s organizací Charita Krnov.
223) ZO obce schvaluje Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Rusín k 31.8.
2017 v plném znění.
224) ZO schvaluje udělení finančních darů občanům Rusína za celoroční práci v roce 2017,
jmenný seznam je:
Finanční výbor: Říha Václav 2.000,- Kč, Sobek Karel 1.500,- Kč,
Návratová Dagmar 1.500,-Kč
Kontrolní výbor: Kučavík Martin 2.000,- Kč, Kubánek Jaroslav 1.500,- Kč,
Kolek Jiří 1.500,- Kč
Kulturní, bytová a sportovní komise: Kolek Filip 1.000,- Kč, Stalmachová Nikol 800,- Kč,
Ščibravá Karína 1.500,- Kč, Rekšáková Jana 1.500,Kč, Peřinová Blanka 1.500,- Kč, Šenkeřík Jiří 500,- Kč
Domovníci: Peřinová Blanka 1.200,- Kč, Holčiaková Božena 1.200,- Kč,
Štrbík Lubomír 1.200,-Kč, Peřinová Mária 1.200,- Kč, Rekšák Petr 300,- Kč,
Kolek Jiří 900,- Kč
Kronikářka: Dagmar Návratová 3.000,- Kč.
225) ZO obce schvaluje valorizaci měsíčních odměn zastupitelů obce na základě nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. a to ve výši: Radek Bezděčík - starosta obce 21.899,- Kč, Eduard Ivanický
– místostarosta obce 10.000,- Kč, Martin Kučavík – zastupitel a předseda Kontrolního
výboru 2.190,- Kč, Václav Říha – zastupitel a předseda Finančního výboru 2.190,- Kč,
Jaroslav Kubánek – zastupitel a člen Kontrolního výboru 1.825,- Kč s platností od 1.
1.2018.
226) ZO schvaluje pořízení majetku obce ve formě převodu 1 ks herního prvku pro děti
(průlezka se skluzavkou) z Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska do majetku obce

Rusín v hodnotě 56.506,- Kč.
227) ZO schvaluje novou směrnici č. 1/2017 pro vedení účetnictví, oběhu dokladů a evidenci
majetku obce Rusín s platností od 1. 1. 2018. Současně ruší směrnici ze dne 12. 10. 2005
včetně přílohy č. 1 ze dne 28. 11. 2007, přílohy č. 2 ze dne 28. 11. 2007 a přílohy č. 3
ze dne 9. 3. 2016.
228) ZO schvaluje vyhotovení podpisových vzorů, jako přílohu č. 1 a č.2 ke směrnici pro vedení
účetnictví, oběhu dokladů a evidenci majetku obce Rusín č. 1/2017 pro Radka Bezděčíka
– starostu obce, Eduarda Ivanického – místostarostu obce a Ilonu Konvičkovou – účetní
obce. Platnost směrnice je stanovena od 1. 1. 2018.
229) ZO schvaluje zrušení pravidel na tvorbu a používání fondu soc. potřeb v obci Rusín ze dne
1. 1. 2012 ke dni 31. 12. 2017.
230) ZO schvaluje zrušení směrnice o cestovních náhradách ke dni 31. 12. 2017.
231) ZO schvaluje zrušení limitu na maximální dodávku palivového dříví za kalendářní rok.
Současně schvaluje možnost dodávek vyšších, které budou posuzovány dle aktuálního
množství poškozených a napadených dřevin v obecních lesích.
232) ZO schvaluje spolupráci obce Rusín se společností Osoblažský cech, z. ú. v plánování
sociálních služeb.
233) ZO schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku č. p. 558/1 – ostatní plocha o výměře
1.732 m2. Pozemek se nachází v katastru obce Hrozová.

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

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

Radek Bezděčík -starosta

Eduard Ivanický – místostarosta

