
 

USNESENÍ č. 4/2019 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN 

ZE DNE 28. 3. 2019 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ 

 

45) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Karína Ščibravá a Jaroslav Kubánek.   

46) ZO schvaluje ověřovatele zápisu Karla Sobka a Kamilu Šteflovou. 

47) ZO schvaluje program zasedání, včetně změny v pořadí projednání hlavních bodů jednání. 

48) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2019 obce Rusín.     

49) ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru, včetně doporučení. 

50) ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

51) ZO schvaluje jako vítěznou nabídku na rekonstrukci bytového domu č.,p. 68 v Rusíně  

       Etapa A „Zateplení“ nabídka firmy:  

       IZAB s r.o., Koperníkova 253/7, 794 01 Krnov, nabídnuta cena: 1.529.120,- Kč bez DPH 

       Etapa B) „Vytápění“ nabídka firmy: 

       IZAB s r.o., Koperníkova 253/7, 794 01 Krnov, nabídnuta cena: 1.319.767,- Kč bez DPH 

       Nabídnuta cena bude konečná. Současně ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o       

       dílo a vyřízení všech záležitostí spojených s rekonstrukcí bytového domu č.p. 68 v Rusíně.  

52) ZO schvaluje zřízení úvěru u České spořitelny a.s. pro financování rekonstrukce bytového  

      domu č. 68 v obci Rusín ve výši 3.500.000,- Kč. Současně pověřuje starostu obce k podpisu  

      úvěrové smlouvy č. 0495159119 a vyřízení všech záležitostí s tím spojených. 

53) ZO schvaluje poskytnutí Peněžního daru pro TJ Rusín z.s. ve výši 16.000,- Kč, z rozpočtu   

       obce Rusín  v roce 2019. Obec Rusín bude požadovat vyúčtování do 31. 3. 2020. Současně   

       ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s TJ Rusín z.s. 

54) ZO schvaluje poskytnutí peněžního daru, ve výši 24.000,- Kč, Charitě Krnov, na     

       dofinancování sociálních služeb v obci Rusín, Hrozová a Matějovice v roce 2019 a pověřuje  

       starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy s organizací Charita Krnov. Obec Rusín bude  

       požadovat vyúčtování do 31. 3. 2020. 

55) ZO schvaluje poskytnutí mimořádného Peněžního daru TJ Rusín z.s. ve výši 20.000,- Kč,  

        z rozpočtu obce  v roce 2019. Peněžní dar bude použit k realizaci oslav výročí 50. let od   



        založení sportovního klubu TJ Rusín z.s.. Použití Peněžního daru bude řádně doloženo ve  

        vyúčtování do termínu 31.11.2019. Případně nevyužitý Finanční dar bude následně vrácen  

        do rozpočtu obce Rusín. Současně ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy  

        s TJ Rusín z.s. 

56)  ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Rusín s platností od 1. 4. 2019. Současně se  

       ruší platnost Hřbitovního řádu obce Rusín – Hrozová ze dne 1. 1. 2002. 

57) ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o   

       změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízení Povodňové  

       komise v obci Rusín, ve složení: 

       Radek Bezděčík – předseda 

       Karína Ščibravá  - člen 

       Jaroslav Štefl      - člen 

       Pavel Ivanecký   - člen 

       Stanislav Duda   - člen 

       Současně ruší Povodňovou komisi schválenou ZO ze dne 17.6.2015, usnesení č.5/2015 bod    

       č. 69. 

58) ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 21b odst. 2a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém    

       řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále dle § 13 nařízení  

       vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zřízení pracovní skupiny pro řízení  

       krizových situací v obci Rusín ve složení: 

       Radek Bezděčík    - starosta 

       Karína Ščibravá    - místostarostka 

       Jaroslav Kubánek    - zastupitel 

       Kamila Šteflová    - zastupitelka 

       Karel Sobek    - zastupitel 

       Současně ruší Krizový štáb obce Rusín schválený ZO ze dne 17.6.2015, usnesení č.5/2015  

       bod č.68. 

59) ZO schvaluje použití znaku obce Rusín na střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb  

        na Osoblažsku 2019 – 2021, který bude zpracován Osoblažským cechem z.ú. 



60)  ZO schvaluje záměr zřízení 2 pracovních míst na dobu určitou max. 6-ti měsíců v případě  

        zamítnutí žádosti na doplnění VPP, která byla podána na ÚP v únoru 2019. 

61) ZO neschvaluje žádosti občanů na rekonstrukce koupelen, které byly doručeny  

       do kanceláře OÚ Rusín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                      ……………………………………………                                

     Radek Bezděčík – starosta                                                             Karína Ščibravá - místostarostka                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 


