
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 

6. 6. 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. 3/2018 

                    2)     Projednání cenové nabídky na výstavbu dětského hřiště 

                    3)     Spisový řád a spisové znaky OÚ Rusín - seznámení 

                    4)     Směrnice k ochraně osobních údajů GDPR - seznámení  

                    5)     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.3/2018 obce Rusín. 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 obce Rusín.     

 Hlasování:       

                              pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0 

 

2)  Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany o získání dotace z MMR z programu Podpory 

rozvoje venkova 2018 na výstavbu dětského hřiště, které by mělo být realizováno v obci Rusín před 

bytovým domem č. 68. Byla zaslána výzva na zpracování cenových nabídek firmám, které se zabývají 

výrobou a následně byly doručeny 3 nabídky.  

  Termín podání nabídky byl stanoven na 1. 6. 2018 do 12:00 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:  HŘIŠTĚ.CZ s r.o., Příkop 838/2, 602 00 Brno 

Nabídka č.2:  Bonita Group Service s r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov 

Nabídka č.3:  TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov 

ZO otevřelo obálky s nabídkami dne 6. 6. 2018 v 16:00 hod. a provedlo kontrolu doručených nabídek. 

Následně vybralo nabídku č. 3 od firmy TR Antoš s r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov . Nabídka s 

celkovou cenou: 451,535,- Kč bez DPH. 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje cenovou nabídku č. 3 na výstavbu dětského hřiště v obci Rusín od firmy: TR Antoš s.r.o., 

Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov. Nabídka s celkovou cenou: 451.535,- Kč bez DPH. Tato cena bude 

konečná. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. 

Hlasování:            

                             pro:        5          proti:       0       zdržel se:      0 

 

3) Starosta obce seznámil přítomné s aktualizovaným spisovým řádem obce Rusín.  



Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí aktualizovaný spisový řád a spisové znaky pro obec Rusín. 

Hlasování:            

                             pro:        5          proti:       0       zdržel se:      0 

 

4) Starosta seznámil přítomné s vypracovanou směrnicí k ochraně osobních údajů GDPR pro obec 

Rusín. Směrnice je k nahlédnutí v kanceláři starosty.  

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí směrnici k ochraně osobních údajů GDPR pro obec Rusín. 

Hlasování:            

                             pro:        5          proti:       0       zdržel se:      0 

 

5) Rozprava 

Starosta informoval občany o získání dotace z programu iROP na rekonstrukci bytového domu č. 68 

v Rusíně. Současně informoval o přípravách na vypsání soutěže na zhotovení stavby.  

Starosta byl pověřen k odeslání dopisu SSMSK Bruntál a na Krajský úřad MSK ohledně urychlené 

opravy mostu v Hrozové a údržbě silnic v katastru obce. 

Paní E. Kakašová upozornila na závadu na odpadech v bytovém domě č.98, starosta slíbil že zajistí 

opravu. 

Pan Jiří Kolek přednesl žádost o pomoc starosty při řešení problému s pokrytím mobilního operátora 

T-Mobile v obci Rusín, kde se velice zhoršilo pokrytí signálem. Starosta oznámil, že už začal jednat 

v této záležitosti. 

Pan Kubánek navrhl starostovi zda by bolo možno připravit projekt pro podání žádosti o dotaci na 

rekonstrukci kapličky v Hrozové a dále vznesl dotaz, jak pokračuje příprava projektu kanalizace. 

Starosta následně odpověděl. 

Starosta poděkoval přítomným občanům za pozornost a jejich náměty. 

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.                                          

Zapsal: Eduard Ivanický 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Martin Kučavík  ..................................................     Eduard Ivanický  ......................................................          

 

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



 

USNESENÍ č. 19/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN 

ZE DNE 6. 6. 2018 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ 

 

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

251) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 a obce Rusín. 

252) ZO schvaluje cenovou nabídku č. 3 na výstavbu dětského hřiště v obci Rusín od firmy:  

         TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov. Nabídka s celkovou cenou: 451.535,- Kč bez  

         DPH. Tato cena bude konečná. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. 

253) ZO bere na vědomí aktualizovaný spisový řád a spisové znaky pro obec Rusín. 

254) ZO bere na vědomí směrnici k ochraně osobních údajů GDPR pro obec Rusín. 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Radek Bezděčík - starosta                                                         Eduard Ivanický – místostarosta 


