ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
25. 4. 2018 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
Přítomni: Bezděčík Radek, Ivanický Eduard, Říha Václav, Kubánek Jaroslav, 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 určen pan Eduard Ivanický.

Starosta přednesl program zasedání.
Program: 1)

Rozpočtové opatření č. 1/2018 a č. 2/2018

2)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 2017

3)

Zpráva inventarizace obce Rusín 2017

4)

Roční závěrka obce Rusín za rok 2017

5)

Závěrečný účet obce Rusín 2017

6)

Projednání cenové nabídky na zhotovení přístřešku

7)

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.1/2018 a č. 2/2018 obce Rusín.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 a č. 2/2018 obce Rusín.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

2) Starosta seznámil přítomné s výsledky přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 2017, 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 2017 v plném
znění.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

3) Starosta seznámil přítomné s Inventarizační zprávou obce Rusín za rok 2017 a možností nahlédnout
do tohoto dokumentu na obecním úřadě.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO obce schvaluje Inventarizační zprávu obce Rusín za rok 2017.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

4) Starosta seznámil přítomné s Roční závěrkou obce Rusín za rok 2017 a s možností nahlédnout do
tohoto dokumentu na obecním úřadě.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO obce schvaluje Roční závěrku obce Rusín za rok 2017 a současně ZO schvaluje převod
hospodářského výsledku obce z účtu 431 na účet 432.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

5) Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Rusín za rok 2017 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 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za
rok 2017 bez výhrad.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

6) Starosta seznámil přítomné se záměrem výstavby dřevěného veřejně přístupného přístřešku před
budovou obecního úřadu a hostince o rozměrech 8x5m. Termín výstavby byl stanoven na květen 2018.
Bylo osloveno několik firem, které následně předložili tři cenové nabídky.
Termín podání nabídky byl stanoven na 25. 4. 2018 do 13:00 hod. do podatelny OÚ Rusín. Přičemž
nabídky budou posouzeny z hlediska ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:
1. Výše nabízené ceny váha 100 %
Nabídka č.1: Tesařství - Hugo Nemynář, Hrabyně 3, 74763 Hrabyně
Nabídka č.2: Roman Galvas, Jubilejní 164, 747 62 Mokré Lazce
Nabídka č.3: Milan Neuwerth, Podvihovská 106, 747 69 Pustá Polom
ZO otevřelo obálky s nabídkami dne 25. 4. 2018 v 16:00 hod. a provedlo kontrolu doručených nabídek.
Následně vybralo nabídku č. 2. Nabídka s celkovou cenou: 163.840,- Kč bez DPH.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje cenovou nabídku č. 2 na výstavbu veřejně přístupného přístřešku před budovou
obecního úřadu od firmy: Roman Galvas, Jubilejní 164, 747 62 Mokré Lazce. Nabídka s celkovou
cenou: 163.840,- Kč bez DPH. Tato cena bude konečná. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

7) Rozprava
Starosta předal slovo p. Václavu Říhovi, aby přednesl zprávu Finančního výboru. Starosta podal
přítomným občanům nové upřesňující informace k VPP a k možnému časově omezenému zaměstnání
na dobu určitou pro 2-3 osoby pro práci na údržbě obce.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu Finančního Výboru. Včetně doporučení.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr zřízení 2-3 pracovních míst na dobu určitou max. 6-ti měsíců v případě zamítnutí
žádosti na doplnění VPP, která bude podána na ÚP v měsíci květnu 2018.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Starosta navrhl zastupitelům schválení pravomoci pro starostu k možnosti udělování mimořádných
finančních odměn pro zaměstnance obce.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje možnost udělování mimořádných finančních odměn pro zaměstnance, které bude v
kompetenci starosty obce.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Starosta seznámil přítomné se schváleným závěrečným účtem DSO Mikroregion – Sdružení obcí
Osoblažsko včetně příloh za rok 2017. Dokument byl řádně zveřejněn na elektronické úřední desce
obce Rusín a na úřední desce byl zveřejněn odkaz, kde je možno do dokumentů nahlédnout.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí
Osoblažska za rok 2017 včetně příloh a Zápisu z jednání revizní, účetní a inventarizační komise DSO
Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2017.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Starosta informoval o přípravě zadání soutěže na zhotovení projektové dokumentace pro kanalizaci a
ČOV. Zastupitelé projednali dvě varianty zadání. Varianta č. 1 – zhotovení projektové dokumentace pro
územní řízení nebo varianta č. 2 – zhotovení kompletní projektové dokumentace jak pro územní řízení
tak i pro vydání stavebního povolení.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zadání soutěže ke zhotovení projektové dokumentace prvního stupně pro územní řízení
na výstavbu kanalizace a ČOV pro obce Rusín a Hrozová.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Lucie Račkové na možnost pronájmu pozemku za bytovým
domem č. 68 v obci Rusín, za účelem zřízení zahrádky. Tento pozemek doposud využíval p. Petr Rekšák,
který se odstěhoval a zahradu již nebude nadále využívat.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje žádost paní Lucie Račkové a schvaluje využívání pozemku v Rusíně za bytovým domem
č. 68 k využití jako zahradu pro volný čas a rekreaci.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Následně seznámil starosta přítomné občany s žádosti manželů Pagáčových z žádostí o možnost
zpevnění cesty, jež je součástí parcely č. 1520/2, kterou mají manželé Pagáčovi v dlouhodobém
pronájmu a dále zpevnění příjezdu na jejich pozemek před domem p. č. 1520/5. Jedná se o pozemek
ve vlastnictví obce.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje žádost manželů Pagáčových na možné zpevnění části přístupových cest, které jsou
součásti parcel č. 1520/2 a p. č. 1520/5. Parcely jsou v majetku obce Rusín. Práce si provedou
žadatelé na své náklady.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

Starosta seznámil přítomné občany s žádostí na poskytnutí daru v roce 2018, doručenou z Domova pro
seniory Osoblaha p. o.. Finanční dar bude sloužit k poskytování sociálních služeb pro seniory.
Zastupitelé žádost projednali na pracovním zasedání a výši daru stanovili na částku 10.000,- Kč.

Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru, ve výši 10.000,- Kč, Domovu pro seniory OSOBLAHA,
příspěvkové organizaci z rozpočtu obce Rusín na poskytování sociálních služeb a pověřuje starostu
obce k uzavření a podpisu smlouvy s organizací Domov pro seniory OSOBLAHA příspěvková
organizace.
Hlasování:
pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

- starosta informoval občany o právě dokončené výsadbě stromků v lese celkem 5.000 ks, které jsou
předmětem dotace z Moravskoslezského kraje.
- starosta informoval občany o vývozu kontejnerů na bioodpad, který bude probíhat vždy ve čtvrtek.
- starosta informoval občany o posunu v žádosti o dotaci na rekonstrukci bytového domu č. 68 v Rusíně
- starosta informoval občany o čištění koryta potoku v Matějovicích, které nechala obec provést
v minulých týdnech na žádost občanů Matějovic.
- starosta informoval o vytištění letáků s novými informacemi o třídění odpadů ve spolupráci se
spol. Osoblažské odpady s r.o., které budou dodány do všech domácností.
- starosta informoval o opravě solárních svítidel u sportovních kabin a novém usazení sloupů osvětlení
- starosta informoval o přípravě dokumentace ke zhotovení zpevněných přístupových cest ke kotelnám
u bytových domů v Rusíně č. 97, 98 a 99 pro zásobování uhlím během topné sezóny.
- p. Jiří Tyleček přednesl požadavek na vyčištění autobusové zastávky v obci Hrozová. Starosta slíbil
sjednat nápravu.
- starosta pozval spoluobčany na stavění májky u odpočívadla v Rusíně v sobotu 28. 4. 18, po příjezdu
fotbalistů z fotbalového utkání.
- na konec zasedání starosta jménem ZO poděkoval odcházejícím pracovníkům VPP za celoroční velice
přínosnou práci pro všechny tři obce.

Zasedání ukončeno v 17:45 hod.

Zapsal: Eduard Ivanický

Ověřovatelé zápisu:

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

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

Radek Bezděčík .......................................................
starosta obce

Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Datum sejmutí: 14. 5. 2018
Ev. číslo: 16 - 2018
Vyvěsil: Radek Bezděčík

USNESENÍ č. 18/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN
ZE DNE 25. 4. 2018 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

235) ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen.
236) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 a č. 2/2018 obce Rusín.
237) ZO obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 2017 v
plném znění.
238) ZO obce schvaluje Inventarizační zprávu obce Rusín za rok 2017.
239) ZO obce schvaluje Roční závěrku obce Rusín za rok 2017 a současně ZO schvaluje převod
hospodářského výsledku obce z účtu 431 na účet 432.
240) ZO schvaluje závěrečný účet obce Rusín za rok 2017 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad.
241) ZO schvaluje cenovou nabídku č. 2 na výstavbu veřejně přístupného přístřešku před
budovou obecního úřadu od firmy: Roman Galvas, Jubilejní 164, 747 62 Mokré Lazce.
Nabídka s celkovou cenou: 163.840,- Kč bez DPH. Tato cena bude konečná. Zároveň
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
242) ZO bere na vědomí zprávu Finančního Výboru. Včetně doporučení.
243) ZO schvaluje záměr zřízení 2-3 pracovních míst na dobu určitou max. 6-ti měsíců v případě
zamítnutí žádosti na doplnění VPP, která bude podána na ÚP v měsíci květnu 2018.
244) ZO schvaluje možnost udělování mimořádných finančních odměn pro zaměstnance, které
bude v kompetenci starosty obce.
245) ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení
obcí Osoblažska za rok 2017 včetně příloh a Zápisu z jednání revizní, účetní a
inventarizační komise DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2017.
246) ZO schvaluje zadání soutěže ke zhotovení projektové dokumentace prvního stupně pro
územní řízení na výstavbu kanalizace a ČOV pro obce Rusín a Hrozová.
247) ZO schvaluje žádost paní Lucie Ráčkové a schvaluje využívání pozemku v Rusíně
za bytovým domem č. 68 k využití jako zahradu pro volný čas a rekreaci.
248) ZO schvaluje žádost manželů Pagáčových na možné zpevnění části přístupových cest,

které je součásti parcel č. 1520/2 a p. č. 1520/5. Parcely jsou v majetku obce Rusín. Práce
si provedou žadatelé na své náklady.
249) ZO schvaluje poskytnutí finančního daru, ve výši 10.000,- Kč, Domovu pro seniory
OSOBLAHA, příspěvkové organizaci z rozpočtu obce Rusín na poskytování sociálních
služeb a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy s organizací Domov pro
seniory OSOBLAHA příspěvková organizace.

................................................................
Radek Bezděčík -starosta

Datum vyvěšení: 26. 4. 2018
Datum sejmutí: 14. 5. 2018
Ev. číslo: 16 - 2018
Vyvěsil: Radek Bezděčík

............................................................
Eduard Ivanický – místostarosta

