
USNESENÍ č. 6/2019 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN 

ZE DNE 11. 9. 2019 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ 

 

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

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

82) ZO schvaluje program zasedání, včetně jeho doplnění. 

83) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2019, č.6/2019, č. 7/2019 a č.8/2019 obce Rusín.     

84) ZO obce schvaluje Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Rusín k 31. 8. 2018 v  

       plném znění. 

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

86) ZO schvaluje prodej pozemků, parcely č. 1069 o výměře 294 m2, p. č. 1034 o výměře  237 m2 a p.    

       č. 1032/3 o výměře 35 m2 , které se nachází v katastru obce Hrozová manželům Karin a Jiřímu  

       Kalinowským , dle jejich žádosti. V kupní smlouvě bude zakotven bod týkající se zachování  

       odvodnění z okolních pozemků a pozemní komunikace. S kupní smlouvou bude vytvořeno věcné    

       břemeno pro přístup na přilehlé pozemky ve vlastnictví obce Rusín. Pozemky budou prodány za  

       cenu vypracovaného úředního odhadu. Kupující uhradí vypracovaní úředního odhadu pozemků a  

       veškeré náklady spojené s prodejem. Současně ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy  

       a vyřízení všech záležitostí spojených s prodejem. 

87) ZO schvaluje uzavření smlouvy s projektantem  ing. Jiřím Zedníčkem – vodoprojekce, Vrbátky č. 67,  

       79813 Vrbátky na zhotovení projektové dokumentace nutné k realizaci společného projektu Obce  

       Rusín a místních občanů ve věci výstavby domovních ČOV. Současně pověřuje starostu obce k  

       podpisu smlouvy o dílo a vyjednání všech záležitostí s tím spojených. 

88) ZO schvaluje dodatek k uzavřené smlouvě o dílo se společností IZAB s r.o., Kopernikova 7, 794 01  

       Krnov na dodatečné provedení a vyúčtování víceprací na bytovém domě Rusín č. 68, dle skutečných  

       vyčíslených nákladů, které budou rozúčtovány v položkovém rozpočtu. Současně ZO pověřuje  

       starostu obce k podpisu smlouvy a vyřízení všech záležitostí s tím spojených. 

 

…………………………………………………                                                      ………………………………………………….                                

     Radek Bezděčík – starosta                                                             Karína Ščibravá - místostarostka                                                                                                                  

Ev. číslo: 58-2019           Vyvěšeno:13.9.2019           Sejmuto:30.9.2019            Vyvěsil: R. Bezděčík 


