
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 

31. 1. 2018 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 Karína Ščibravá. 

 

Starosta přednesl program zasedání. 

Program: 

1) Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11/2017 

   2)   Pronájem pozemku č. p. 558/1 v KÚ Hrozová 

   3)   Zřízení věcného břemene – Matějovice 

   4)   Smlouva s poskytovatelem služeb v oblasti GDPR 

   5)   Přijetí dotace od MSK  

   6)   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. 10/2017 a č. 11/2017. 

Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017 a č. 11/2017 obce Rusín.     

 Hlasování:       

                              pro:       5      proti:       0        zdržel se:     0 

 

 

2) Starosta přednesl návrh záměru na pronájem obecního pozemku č. p. 558/1 – ostatní plocha o 

výměře 1.732 m2. Pozemek se nachází v katastru obce Hrozová. Oznámení o záměru pronájmu bylo 

vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě. O pozemek projevila zájem Mgr. Michaela 

Mavropulosová, dle žádosti doručené na OÚ Rusín. 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pronájem obecního pozemku č. p. 558/1 – ostatní plocha o výměře 1.732 m2 v KÚ 

Hrozová Mgr. Michaele Mavropulosové. Smlouva o pronájmu pozemku bude sepsána na dobu 5-ti 

let. 

Hlasování:       

                              pro:      5       proti:     0        zdržel se:     0   

 

3) Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na zřízení věcného břemene. Smlouva se dotýká 

pozemků ve vlastnictví obce Rusín v Matějovicích, na kterých bude nově vedeno elektrické vedení pro 

novou domovní přípojku pro p. Pavla Ivaneckého. Jedná se o zřízení věcného břemene pro společnost 

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na parcelách č. 717/8 a p. č. 747/1 v KÚ Matějovice. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za předem dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 

1.000,- Kč, která bude uhrazena na účet obce Rusín. 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 



ZO schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem  Teplická 

874/8, 405 02 Děčín zastoupené na základě udělené písemné plné moci ze dne 18.2.2017 ev. č. PM/II-

032/2017 firmě ENERGOROZVODY s r.o., se sídlem Počernická 3410/1a, 108 00 Praha 10  a  současně 

pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a vyřízení všech náležitostí s tím spojených. 

Hlasování:            

                             pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0   

 

4) Starosta seznámil přítomné s nutností zřízení funkce pověřence pro ochranu a nakládání s osobními 

údaji (GDPR), dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Bylo osloveno několik společností s podáním nabídek na 

vytvoření vstupního auditu a následný provoz této služby. Jako nejlepší nabídka byla vyhodnocena 

nabídka společnosti ON-EPD s r.o., zastoupena JUDr. Milanem Ondráškem s nabídkou služby v ceně 

2.000,- Kč/ za měsíc. 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje nabídku společnosti ON-EPD s r.o., se sídlem Dolní Libina 190, 788 05 Libina na 

poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti GDPR a současně pověřuje starostu obce 

k podpisu smlouvy a všech náležitostí s tím spojených. 

Hlasování:            

                             pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0   

 

5) Starosta informoval spoluobčany o získané dotaci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na 

umělou obnovu výsadbou a výchovu lesních porostů v lesích ve vlastnictví obce Rusín v celkové výši 

85.000,- Kč. 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje přijetí dotace na obnovu a výchovu lesních porostů z prostředků Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, účelový znak finančního příspěvku: 29014. 

Hlasování:            

                             pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0   

 

6) Rozprava 

starosta informoval přítomné o doručené žádosti od manželů Radka a Jitky Bezděčíkových o projednání 

možnosti odstranění autobusové zastávky, která stojí na parcele č. 1507/2, která je v jejich vlastnictví. 

Radek Bezděčík informoval o svém požadavku a jeho důvodech. Požádal zastupitelstvo o návrh řešení. 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje požadavek manželů Bezděčíkových a stavba autobusové zastávky bude odstraněna do 

31.12.2019 na náklady obce. Současně se ZO zavazuje vybudovat novou čekárnu na autobus. 

Hlasování:            

                             pro:     4    proti:     0      zdržel se:     1 (Radek Bezděčík)   

 

Starosta informoval o termínu Společenského plesu, který se připravuje na 10. 2. 2018.  

Starosta informoval občany o úhradě každoročního příspěvku pro Jednotku dobrovolných hasičů Sl. 

Rudoltice ve výši 19.148,- Kč.  

Starosta předal slovo k diskuzi občanům. 

Pan J. Kubánek informoval přítomné plánované akci sdružení STONOŽKA, která je plánovaná na 23. 3. 

2018 v Dívčím Hradě i seznámil přítomné o možnosti zajištění vstupenek. 

Paní Renata Prokopová vznesla dotaz ohledně možnosti umístění stánku s občerstvením na taneční 

zábavě, která je plánovaná na 4. 8. 2018, starosta slíbil vyvolání jednání s TJ Rusín v této záležitosti. 

Paní Návratová informovala o přípravě projektu na vytvoření Herbáře a dalších možnostech navázání 

na tento projekt. Dále informovala o možnosti vedení kroniky v elektronické podobě a o pravidlech, 

které je třeba ověřit a splnit. 

Starosta poděkoval přítomným za pozornost a ukončil zasedání. 

Zasedání ukončeno v 17:30 hod. 

 

Zapsala: Karína Ščibravá 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Martin Kučavík                              ………………………………………………… 

 

                                      Eduard Ivanický                           ………………………………………………….          

                      

                                     Radek Bezděčík                            …………………………………………………. 

                                             starosta obce Rusín                                         

 

 

 



USNESENÍ č. 17/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE    

DNE 31. 1. 2018 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ 

 

234) ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen. 

235) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017 a č. 11/2017 obce Rusín. 

236) ZO schvaluje pronájem obecního pozemku č. p. 558/1 – ostatní plocha o výměře 1.732    

         m2 v KÚ Hrozová Mgr. Michaele Mavropulosové. Smlouva o pronájmu pozemku bude  

         sepsána na dobu 5-ti let.    

237) ZO schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s. se   

         sídlem  Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupené na základě udělené písemné plné moci  

         ze dne 18.2.2017 ev. č. PM/II-032/2017 firmě ENERGOROZVODY s r.o., se sídlem  

         Počernická 3410/1a, 108 00 Praha 10  a  současně pověřuje starostu obce k podpisu  

         smlouvy a vyřízení všech náležitostí s tím spojených.   

238) ZO schvaluje nabídku společnosti ON-EPD s r.o., se sídlem Dolní Libina 190, 788 05 Libina  

         na poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti GDPR a současně pověřuje  

         starostu obce k podpisu smlouvy a všech náležitostí s tím spojených. 

239) ZO schvaluje přijetí dotace na obnovu a výchovu lesních porostů z prostředků Krajského  

         úřadu Moravskoslezského kraje., účelový znak finančního příspěvku: 29014.    

240) ZO schvaluje požadavek manželů Bezděčíkových a stavba autobusové zastávky bude  

         odstraněna do 31.12.2019 na náklady obce. Současně se zavazuje vybudovat novou  

         čekárnu na autobus.                                    

 

  

 

 

 

 

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

            Radek Bezděčík -starosta                                                         Eduard Ivanický – místostarosta 


