
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 

5. 9. 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 byla určena Ilona Konvičková. 

 

Starosta přednesl program zasedání. 

 

    Hlavní body jednání: 1)          Rozpočtové opatření  č. 4/2018 

                                          2)          Projednání cenové nabídky na pořízení zahradního traktoru 

                                          3)          Zpráva Kontrolního výboru 

                                          4)          Rozprava 

Starosta na vrhl doplnit jednání o projednání rozpočtového opatření č.5/2018 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje program zasedání, včetně doplněného bodu č.1 o projednání rozpočtového opatření č. 

5/2018. 



Hlasování:            

                            pro:        5         proti:       0        zdržel se:      0 

 

1) Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č.4/2018 a č. 5/2018 obce Rusín. 

Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018 a č. 5/2018 obce Rusín.     

 Hlasování:       

                              pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0 

 

2)  Starosta seznámil zastupitele a přítomné občany s obsahem pracovní porady zastupitelů, které 

proběhlo dne 20. 8. 2018. Na poradě byla projednána cenová nabídka na pořízení nového zahradního 

traktoru VIKING  MT 6127ZL od firmy: Prodej a servis STIHL Petr Chovanec, 9. května 502/3, 794 01 

Krnov. Původní prodejní cena: 154.290,- Kč s DPH, nabídnutá cena po slevě 20% + 5% dodatečná sleva, 

celkem: 115.717,- Kč s DPH. Starosta navrhl zakoupení nového traktoru z důvodu stále se množících 

podstatných závad na původním stroji, který byl pořízen již v roce 2008. Zastupitelé se současně 

dohodli na ponechání staršího traktoru jako záložní stroj pro potřeby obce. Bez připomínek. 

Návrh usnesení:  

ZO schvaluje nákup nového zahradního traktoru VIKING MT 6127ZL za nabídnutou zvýhodněnou 

cenu 115.717,- Kč s DPH od firmy: Prodej a servis STIHL Petr Chovanec, 9. května 502/3, 794 01 Krnov. 

Termín dodání: září 2018. Současně pověřuje starostu obce k vyřízení všech náležitostí s nákupem. 

Hlasování:       

                              pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0 

 

3) p. Martin Kučavík přednesl zprávu Kontrolního výboru. Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního Výboru.  

Hlasování:            

                             pro:        5          proti:       0       zdržel se:      0 

4) Rozprava 

Starosta seznámil občany o účasti paní Blanky Peřinové,  paní Dagmar Návratové a paní Jany Lewinské 

na Gastrofestivalu v Osoblaze, který se uskutečnil 1. 9. 2018, na němž se umístily na výborném 1. místě. 

Starosta navrhl zastupitelům udělit účastnicím vítězného týmu finanční dar za příkladné 

reprezentování obce, dle jmenného seznamu: Blanka Peřinová 2.000,- Kč, Dagmar Návratová 2.000,- 

Kč, Jana Lewinská 2.000,- Kč.  



Návrh usnesení:  

ZO schvaluje udělení finančního daru  za reprezentování obce Rusín na Gastrofestivalu v Osoblaze, 

který se konal dne 1. 9. 2018 účastnicím, dle jmenného seznamu: Blanka Peřinová 2.000,- Kč, Dagmar 

Návratová 2.000,- Kč, Jana Lewinská 2.000,- Kč.  

Hlasování:       

                              pro:     5     proti:     0      zdržel se:     0 

 

Starosta informoval občany o dokončení příprav veřejné soutěže  na rekonstrukci bytového domu č. 

68 v Rusíně. Soutěž bude vypsána po konzultaci se zástupci iROP během několika dnů. 

Starosta informoval občany o získání dotace na pořízení elektromobilu. Předběžný termín dodání 

listopad – prosinec 2018. V tuto chvílí probíhá soutěž na dodavatele, kterou řídí Mikroregion Krnovsko.  

Starosta informoval občany o instalaci herních prvků na nově budovaném dětském hřišti před bytovým 

domem č. 68. Herní prvky budou montovány v termínu 12.-14. 9. 2018.  

Starosta informoval občany o montáži zakrytí bočních stěn přístřešku u hostince, který bude realizován 

na konci září. 

Starosta informoval o snaze pomoci obyvatelům obce při řešení problému s pokrytím mobilního 

operátora T-Mobile v obci Rusín, kde se velice zhoršilo pokrytí signálem. T-mobile zaslal vyjádření 

k problému, ve kterém informuje, že je vše v pořádku (závada nebyla zjištěna a jedná se pouze o slabé 

pokrytí signálem, které se v dohledné době měnit nebude). 

Starosta informoval občany o odvozu velkoobjemového odpadu, který proběhne ve čtvrtek 6. 9. 2018. 

Úřad MSK informoval o ukončení období zvýšeného nebezpečí požáru. 

Revize komínů a čištění proběhne ve středu 26. 9. 2018 v dopoledních hodinách. Zájemci o tyto služby 

se mohou nahlásit v kanceláři OÚ. 

Paní Jana Oršulíková informovala o skutečnosti, že jí netěsní okna v bytě. Dále upozornila na zvýšený 

v hluk v okolí bytových domů ve večerních hodinách a vyslovila obavy, že se tak bude dít ve větší míře 

po instalaci herních prvků na nově budovaném hřišti.  

Starosta poděkoval přítomným občanům za pozornost a jejich náměty a připomínky, které napomáhaly 

k práci celého zastupitelstva obce po celé období čtyř let. Shrnul celkově akce, které byly během 

čtyřletého období v obci vykonány.  Poděkoval všem zastupitelům za spolupráci  a popřál občanům Vše 

dobré.  

 

Zasedání ukončeno v 17:40 hod.                                          

 

Zapsala: Ilona Konvičková 

 

Ověřovatelé zápisu: 



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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 20/2018 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN 

ZE DNE 5. 9. 2018 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ 

 

255) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Jaroslav Kubánek a p. Václav Říha. 

256) ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Martina Kučavíka a p. Eduarda Ivanického. 

257) ZO schvaluje program zasedání, včetně doplněného bodu č.1 o projednání rozpočtového opatření  

         č. 5/2018.  

258) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018 a č. 5/2018 obce Rusín.     

259) ZO schvaluje nákup nového zahradního traktoru VIKING MT 6127ZL za nabídnutou zvýhodněnou  

         cenu 115.717,- Kč s DPH od firmy: Prodej a servis STIHL Petr Chovanec, 9. května 502/3, 794 01   

         Krnov. Termín dodání: září 2018. Současně pověřuje starostu obce k vyřízení všech náležitostí  

         s nákupem. 

260) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního Výboru. 

261) ZO schvaluje udělení finančního daru  za reprezentování obce Rusín na Gastrofestivalu v Osoblaze,  

         který se konal dne 1. 9. 2018 účastnicím, dle jmenného seznamu: Blanka Peřinová 2.000,- Kč,  

         Dagmar Návratová 2.000,- Kč, Jana Lewinská 2.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Radek Bezděčík - starosta                                                         Eduard Ivanický – místostarosta 


