
 

USNESENÍ č. 22/2022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN 

ZE DNE 27. 7. 2022 V 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ 

 

 

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

366) ZO schvaluje ověřovatele zápisu Kamilu Šteflovou a Karínu Ščibravou. 

367 ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen. 

368) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022 obce Rusín. 

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

         za rok 2021 včetně příloh. 

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

         obcí Osoblažska za rok 2021 včetně příloh a Zápisu z jednání revizní, účetní  

        a inventarizační komise DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2021. 

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

         2021 včetně příloh. 

372) ZO schvaluje pronájem pozemků v 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 Mgr. Michaele Synáček  

         Mavropulosové, Slezské Rudoltice 72, 793 97 Slezské Rudoltice. Pachtovní smlouva  

         na výše uvedené pozemky bude sepsána na dobu 5-ti let. Současně ZO pověřuje starostu  

         obce k podpisu smlouvy. 

373) ZO schvaluje pronájem pozemků v KÚ Hrozová, 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 Jaroslavu Šteflovi, Hrozová 65, 793 99 Osoblaha. Pachtovní smlouva na výše uvedené  

         pozemky bude sepsána na dobu 5-ti let. Současně ZO pověřuje starostu obce k podpisu  

         smlouvy. 

374) ZO schvaluje pronájem pozemků 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 panu Stanislavu Tarabovi, Čkalovova 862/29, Poruba,  

         708 00 Ostrava. Smlouva o pronájmu pozemků bude sepsána na dobu 5-ti let. Současně  

         ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

375) ZO schvaluje poplatek za pronájem společenských prostorů sportovních kabin  

         soukromým účelům ve výši 200,- Kč za každý započatý den. Spotřebovaná voda ve výši  

         90,- Kč s DPH za 1m3. Současně ZO schvaluje výběr vratné kauce pro případ vzniklých škod  

          ve výši 3.000,- Kč.. 

376) ZO schvaluje jako vítěznou cenovou nabídku na úpravu parkovací plochy před kostelem  

         v Hrozové nabídku č.2 od firmy Radim Friess, Třemešná 323, 973 82 Třemešná. Cena  

         nabídky 151.503,51 Kč bez DPH. Nabídnuta cena díla je cena konečná. Současně  

         zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo a vyřízení všech  

         záležitostí s tím spojených. 

377) ZO schvaluje uzavření Dodatku č.1 se společností TRAFIN OIL, a.s. Kopeční 1009/12,  

         710 00 Ostrava pro sběr a likvidaci odpadu (jedlé tuky a oleje) kat. č. 200125 na dobu  

         určitou do 31.12.2026. Současně zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu  

         smlouvy. 

378) ZO neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Obchodní smlouvě o kontrolní činnosti uzavřenou  

         mezi Obcí Rusín a ON-OK Libina, s r.o., Libina 95, 788 05 Libina, zastoupena Ing. Karlem  

         Ondráškem ze dne 12.3.2005. V dodatku se upravuje odměna za provedené služby o  

         300,- Kč + DPH od 1.10.2022. Současně zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce  

         k podpisu smlouvy. 

379) ZO neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Obchodní smlouvě o poradenství k DPH  

         uzavřenou mezi Obcí Rusín a ON-OK Libina, s r.o., Libina 95, 788 05 Libina, zastoupena   

         Ing. Karlem Ondráškem ze dne 31.1.2009. V dodatku se upravuje odměna za provedené  

         služby o 300,- Kč + DPH od 1.10.2022. Současně zastupitelstvo obce pověřuje starostu  

         obce k podpisu smlouvy. 



380) ZO neschvaluje uzavření Dodatku č.1 k Obchodní smlouvě uzavřenou mezi Obcí Rusín  

         a ON-OK Libina, s r.o., Libina 95, 788 05 Libina, zastoupena Ing. Karlem Ondráškem 

         ze dne 28.9.2013. V dodatku se upravuje odměna za provedené služby o 300,- Kč + DPH  

         od 1.10.2022. Současně zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

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

         Radek Bezděčík - starosta                                              Karína Ščibravá – místostarostka 

 

 

 

 

 

 

Ev. Číslo:                  48  – 2022 

Datum vyvěšení:   29. 7. 2022 

Datum sejmutí:     16. 8. 2022 

Vyvěsil:           Radek Bezděčík 


