
USNESENÍ č. 5/2019 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN 

ZE DNE 26. 6. 2019 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ 

 

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

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

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

65) ZO schvaluje úpravu hranic katastrálního území mezi obcemi Rusín a Bohušov, navržené v  

       rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Bohušov, a to  

       podle předložené dohody včetně výkazu o dílčích výměrách a zákresem dotčeného území.  

       Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu dohody o změně hranice katastrálního  

       území, která je shodná s hranicí obce. 

66) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2019, č.3/2019 a č. 4/2019 obce Rusín.     

67) ZO obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 2018 v  

       plném znění. 

68) ZO obce schvaluje Inventarizační zprávu obce Rusín za rok 2018. 

69) ZO obce schvaluje Roční závěrku obce Rusín za rok 2018 a  současně ZO  schvaluje převod  

       hospodářského výsledku obce z účtu 431 na účet 432. 

70) ZO schvaluje Závěrečný účet obce Rusín za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením  

      obce za rok 2018 bez výhrad. 

71) ZO schvaluje žádost o zřízení věcného břemene  - služebnosti, pro společnost ČEZ  

      Distribuce a.s. se sídlem, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou   

      na základě plné moci ze dne 11.2.2019 společností ENERGOROZVODY s r. o, Počernická  

      3410/1a, Praha –Počernice, PSČ 108 00. Věcné břemeno bude zřízeno na parcele č. 717/8  

      – ostatní plocha a parcele č. 747/1 – vodní plocha v KÚ Matějovice. Současně ZO pověřuje  

      starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene na výše uvedené parcely. 

72) ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za  

       rok 2018 včetně příloh. 

73) ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí  

       Osoblažska za rok 2018 včetně příloh a Zápisu z jednání revizní, účetní a inventarizační  

       komise DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2018. 

74) ZO bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí VODA – svazek obcí za rok  



       2018 včetně příloh. 

75) ZO schvaluje přijetí dotace z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019  

      na projekt „Pořízení PD na ČOV a kanalizaci v obci Rusín“,  v celkové výši  500.000 Kč.  

      Současně ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a vyřízení všech záležitostí s tím  

      spojených. 

76) ZO schvaluje záměr  prodeje vyřazených krbových kamen, kamen na tuhá paliva a bojlerů  

       za jednotnou cenu 500,- Kč. Zájemci o odkup budou uspokojeni v přihlášeném pořadí. 

77) ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru, včetně doporučení. 

78) ZO schvaluje záměr výměny sklepních oken v bytovém domě č. 68 a souhlasí s nabídkou v  

       celkové částce 49.500,- Kč s DPH. 

79) ZO schvaluje záměr prodeje parcel v KÚ Hrozová parc. 1069 o výměře 294 m2, p.č.1034 o  

       výměře 237 m2 a p.č. 1032/3 o výměře 35 m2. 

 

 

 

 

 

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

     Radek Bezděčík – starosta                                                             Karína Ščibravá - místostarostka                                                                                                                  

 

 

 

 

Ev. číslo:        43-2019 

Vyvěšeno:    1.7.2019 

Sejmuto:    16.7.2019 

Vyvěsil:       R. Bezděčík 


