USNESENÍ č. 21/2022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN
ZE DNE 2. 6. 2022 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

353) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Jaroslav Kubánek a Karína Ščibravá.
354) ZO schvaluje ověřovatele zápisu Karla Sobka a Kamilu Šteflovou.
355) ZO schvaluje program zasedání, včetně jeho doplnění o projednání RO č.4/2022 obce
Rusín jako součást bodu č. 1.
356) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022 a č. 4/2022 obce Rusín.
357) ZO obce bere na vědomí Zprávu Kontrolního Výboru.
358) ZO obce bere na vědomí Zprávu Finančního Výboru, včetně doporučení.
359) ZO obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 2021 v
plném znění.
360) ZO obce schvaluje Inventarizační zprávu obce Rusín za rok 2021.
361) ZO obce schvaluje Roční závěrku obce Rusín za rok 2021 a současně ZO schvaluje převod
hospodářského výsledku obce z účtu 431 na účet 432.
362) ZO schvaluje závěrečný účet obce Rusín za rok 2021 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2021 bez výhrad.
363) ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Rusín dle seznamu parcel:
KÚ Hrozová:
p. č. 656/1 – orná půda o výměře 9.637 m2
p. č. 703/2 – orná půda o výměře 1.024 m2
p. č. 1053 – ostatní plocha o výměře 695 m2
p. č. 1054 – ostatní plocha o výměře 1.480 m2
p. č. 372/2 – orná půda o výměře 5.659 m2
p. č. 372/10 – orná půda o výměře 966 m2
p. č. 394/25 – orná půda o výměře 1.803 m2
KÚ Rusín:
p. č. 143 – zahrada 93 m2
p. č. 145 – zahrada 76 m2

p. č. 158/1 – zahrada 83 m2
p. č. 158/2 – zahrada 17 m2
p. č. 161 – zahrada 59 m2
p. č. 162 – zahrada 137 m2
p. č. 157/1 – zahrada 24 m2
p. č. st.120 – zastavěná plocha a nádvoří 308 m2
p. č. st.121 - zastavěná plocha a nádvoří 175 m2
p. č. st.122 - zastavěná plocha a nádvoří 110 m2
364) ZO schvaluje v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
pro následující volební období 2022-2026 celkový počet členů zastupitelstva v počtu 5-ti
osob.

................................................................
Radek Bezděčík - starosta

Ev. Číslo:

36 – 2022

Datum vyvěšení: 3. 6. 2022
Datum sejmutí: 20. 6. 2022
Vyvěsil:

Radek Bezděčík

............................................................
Karína Ščibravá – místostarostka

