ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
14. 12. 2011 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a
Návratová Dagmar
Starosta přivítal pana koordinátora SPSS pana Bc. Jana Bezděka.
Do návrhové komise byli navrženi: p. Kubánek J. a p. Ivanický E. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a p. Ivanický E..
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: paní Návratová D. a p. Říha V. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Říhu V..
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Zapisovatelem byla určena paní Konvičková Ilona.
Starosta přednesl program zasedání
Program:
1) Plán sociálních služeb na rok 2012
2) Rozpočet obce Rusín na rok 2012
3) Bioplynová stanice Rusín
4) Smlouva s Bc. Pavlou Hajkovou - vodovod
5) Prodej pozemku v k.ú. Rusín
6) Různé - rozprava

Návrh usnesení:
ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
ad 1) Starosta předložil Plán sociálních služeb na rok 2012 na Osoblažsku, který
předložilo Komunitní plánování sociálních služeb Osoblažsko a předal slovo
panu Bc. Janu Bezděkovi.
Pan Bezděk vysvětlil potřebu a účel Plánu sociálních služeb a s chystanými
aktivitami na Osoblažsku. Doplnila jej paní Návratová.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Plán sociálních služeb na Osoblažsku pro rok 2012.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Starosta poděkoval panu Bc. Janu Bezděkovi a rozloučil se s ním.
ad 2) Starosta předložil návrh rozpočtu obce Rusín na rok 2012. Návrh rozpočtu
byl řádně vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě od 24. 11. 2011 do
14. 12. 2011. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Rozpočet obce Rusín na rok 2012, tak jak byl předložen a
vyvěšen na úřední desce obce. Jedná se o rozpočet vyrovnaný.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3) Starosta seznámil přítomné se záměrem pana Říhy, vystavět ve svém
zemědělském objektu v Rusíně bioplynovou stanici. Pro vysvětlení předal slovo
p. Říhovi.
Pan Říha vysvětlil, jak BPS bude fungovat a kde by měla být postavena. Do
diskuse se přihlásili manželé Hackenbergovi, kteří předali argumenty proti BPS
v Rusíně, získané z negativních zkušeností s některými BPS v ČR, které jsou
uvedeny na internetu. Hlavními body, kterými argumentují, jsou rizika silného

zamoření naší obce Rusín i okolních obcí odporným zápachem, výrazným
zvýšením provozu nákladních aut se smrdutým obsahem šířícím se po celé trase,
trvalým zápachem, který zničí prostředí pro bydlení a znehodnocením
nemovitostí v postižených oblastech. Navíc pan Říha hodlá BPS umístit na svých
pozemcích na okraji obce Rusín a to ve vzdálenosti 180m od ostatních
soukromých obydlí. Vyjádřili svůj zásadní nesouhlas s výstavbou BPS v Rusíně.
K jejich názoru se připojili ještě pan Čajan a paní Smržová, která dodala, že
rodinný dům koupili proto, aby žili v čistém a klidném prostředí a né, aby museli
dýchat zápach.
Ing. Říha ujišťoval, že zápach při svozu surovin nehrozí, protože z polí se bude
svážet surovina po sklizni a tím se ani nezvedne doprava přes obec, doprava se
zvýší mezi Matějovicemi a Rusínem. Siláž bude uskladněna v areálu statku
v Matějovicích a v Rusíně bude uložena ve vacích. Zápach u BPS je minimální,
není větší než při živočišné výrobě, tento zápach je třeba pro výrobu a proto by
bylo špatné, aby unikal. Pan Ing. Říha přítomné ujišťoval, že sám zde žije, chce
žít dál a kdyby se mělo životní prostředí změnit, tak by o výstavbě BPS vůbec
neuvažovali. Jeho názor podpořil pan Rekšák a paní Kučavíková.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí, za dodržení všech požadavků dotčených orgánů, s územním
rozhodnutím na umístění BPS v Rusíně na parcelách č. 1075/2 a 156, které se
nacházejí v areálu firmy p. Říhy.
Hlasování:
pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1 paní Návratová, nehlasoval: 1 p. Říha
ad 4) Starosta předložil návrh smlouvy s paní Bc. Pavlou Hajkovou na
zpracování žádosti pro výstavbu vodovodu ze Slezských Rudoltic do Hrozové,
Rusína a Matějovic. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo s paní Bc. Pavlou Hajkovou, tak jak byla
předložena a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

ad 5) Starosta přednesl žádost pana Václava Říhy na koupi pozemku č. 1317/16,
o rozloze 1,3607 ha. Záměr prodeje byl schválen Zastupitelstvem obce dne 21.
9. 2011 usnesením č. 6/2011 bod 89 a vyvěšen od 16. 11. 2011 do 14. 12. 2011.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku v k. ú. Rusín panu Říhovi V. a pověřuje starostu
k zajištění smlouvy o prodeji pozemku s JUDr. Lindenthálem. Pozemek bude
prodán za úřední odhad a veškeré náležitosti s prodejem bude hradit kupující.
Hlasování:
pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 nehlasoval: 1 p. Říha V.
ad 6) Různé – rozprava
- Starosta přečetl žádost o. s. Královský stolec o poskytnutí peněžního
daru ve výši 20.000,- Kč na svou činnost v roce 2012. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje peněžní dar ve výši 20.000,- Kč o. s. Královský stolec na jeho
činnost v roce 2012.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
- Starosta přednesl žádost TJ Rusín o poskytnutí peněžního daru ve výši
20.000,- Kč, z rozpočtu obce na rok 2012 na činnost TJ Rusín. Vzhledem
k tomu, že obec hradí veškeré náklady na provoz sportovních kabin, je po
jednání Kontrolního výboru se Zastupitelstvem obce a pokladní TJ Rusín
navrženo poskytnout peněžní dar TJ Rusín ve výši 15.000,- Kč. Bez
připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru TJ Rusín na jejich činnost v roce 2012
ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta, vzhledem k připravovaným projektům: Vybudování chodníku
před obecním úřadem a postavení herních prvků, předložil návrh na
záměr výpůjčky části parcel v k.ú. Rusín, parcela č. 1507/1, č. 154/2, č.
112/1, 152 a v k.ú. Hrozová, parcela č. 1032/6.
Pan Rekšák se dotázal, proč herní prvky budou umístěny v Hrozové.
Důvody mu vysvětlila paní Návratová.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Záměr výpůjčky parcel č. 1507/1, č. 154/2, č. 112/1 a 152 v k.ú.
Rusín, pro zvelebení veřejného prostranství a parcely č. 1032/6 v k.ú. Hrozová
pro herní prvky.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Pan Ivanický E. přednesl zprávu kontrolního výboru.
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
- Pan Kučavík M. přednesl zprávu Finančního výboru. Po jednání
Finančního výboru se zastupiteli a účetní TJ Rusín, zastupitelstvu byly
předloženy pravidla pro předkládání vyúčtování peněžních darů všech
obdarovaných organizací. Vyúčtování doporučuje Finanční výbor provést
již za rok 2011.
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a schvaluje pravidla, pro
předkládání vyúčtování, které budou předkládat všechny organizace, které
obdrželi peněžní dary. Vyúčtování bude předloženo již za rok 2011.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

- Starosta přednesl ,,Příkaz starosty k provedení inventarizace
k 31. 12. 2011“, jako předsedu Ústřední inventarizační komise navrhuje
p. Ivanického Eduarda a členy p. Říhu Václava, slečnu Nitschovou
Gabrielu a paní Konvičkovou Ilonu. Do dílčí inventarizační komise č. 1 je
navržena jako předseda paní Návratová Dagmar, její členové paní
Nitschová Miluše, slečna Šenkeříková Jitka a paní Konvičková Ilona, do
dílčí inventarizační komise č. 2 je navržen za předsedu p. Kučavík Martin
a jako členové paní Konvičková Ilona a paní Bocková Mirka. Likvidační
komise je navržena ve složení předseda p. Kučavík Martin a členové p.
Ivanický Eduard a paní Návratová Dagmar.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce dle příkazu starosty a
jako předsedu Ústřední inventarizační komise schvaluje p. Kučavíka M. a jako
členy p. Říhu Václava, sl. Nitschovou Gabrielu, předsedou Dílčí inventarizační
komise č. 1 paní Návratovou Dagmar, členy, předsedou Dílčí inventarizační
komise č. 2 pana Ivanického Eduarda, členy paní Konvičkovou Ilonu a paní
Bockovou Mirku. Předsedou likvidační komise p. Kučavíka Martina a členy p.
Ivanického Eduarda a paní Návratovou Dagmar. Inventarizace proběhne od
15. 12. 2011 do 30. 1. 2012.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

- Starosta předložil přítomným nový Spisový a skartační plán, který je
zpracován dle platných předpisů. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Spisový a skartační řád, který nabývá platnosti dnem 15. 12.
2011, tímto dnem končí, pozbývá platnost Spisový a skartační plán vydaný
dne 1. 8. 2000.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

- Starosta přednesl návrh na udělení peněžních darů, kronikáři 2.500,-Kč,
domovníkům 1.200,-Kč, členům výborů a komisí paní Dudová M. 1.500,Kč, p. Sobek K. 1.500,-Kč, paní Mrázková I. 1.500,-Kč, paní Peřinová B.
1.500,-Kč, p. Rekšák P. 1.500,-Kč, slečna Šenkeříková J. 1.500,-Kč, p. Kolek
J. 1.500,- Kč a p. Štefl J. 1.500,- Kč. Nikdo neměl připomínky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje udělení peněžních darů: kronikář 2.500,-Kč, domovníci 1.200,-Kč,
členové výborů a komisí paní Dudová M. 1.500,-Kč, p. Sobek K. 1.500,-Kč, paní
Mrázková I. 1.500,-Kč, paní Peřinová B. 1.500,-Kč, p. Rekšák P. 1.500,-Kč,
slečna Šenkeříková J. 1.500,-Kč, p. Kolek J. 1.500,- Kč a p. Štefl J. 1.500,- Kč.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se: 0
- Starosta seznámil přítomné s úpravou odměn zastupitelů. Odměny jsou
vypláceny dle platných předpisů, ale u p. Říhy nebyla odměna schválena
zastupitelstvem. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje odměnu zastupiteli p. Václavu Říhovi od 1. 1. 2011, dle platných
předpisů ve výši 437,- Kč.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
- Starosta předložil cenovou nabídku na opravy veřejného osvětlení od
pana Petra Gazdíka. Pan Gazdík provádí elektro práce pro ČEZ Distribuci
a tudíž může provádět práce na zařízeních ČEZ Distribuce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje spolupráci s p. Petrem Gazdíkem na opravy veřejného osvětlení
pro obec Rusín a jeho místní části Hrozová a Matějovice. ZO pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy na dodávání sjednaných služeb.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

- Starosta přednesl žádost p. Říhy V. o souhlas změny druhu pozemku u
parcel v k.ú. Rusín, jedná se o parcely č. 432/3, č. 432/4, č. 433/21, č.
411/1, č. 411/3, č. 406/1, č. 406/2 a č. 377/2. Tyto parcely jsou vedeny
jako ostatní plochy a p. Říha je chce převést jako orné.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s převedením druhu pozemku u parcel č. 432/3, č. 432/4, č.
433/21, č. 411/1, č. 411/3, č. 406/1, č. 406/2 a č. 377/2 z ostatní plochy na
ornou plochu.
Hlasování:
pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 nehlasoval: 1 p. Říha
- Starosta přednesl návrh na zrušení veřejných telefonních stanic v Hrozové
a Matějovicích.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zrušením veřejných telefonních stanic v Hrozové a
Matějovicích. Bude nabídnuto převedení stanic jejím uživatelům.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
- Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2011 a 5/2011
obce Rusín. Nikdo neměl dotaz ani připomínku.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2011 a č. 5/2011 obce Rusín.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
- Starosta předložil zvýšení ceny vodného na 35,- Kč za m3 včetně DPH, tak
jak bylo projednáno na valné hromadě Svazku obcí – VODA. Vysvětlil, že
vzhledem zvýšení DPH a navýšení ceny elektrické energie je nutné cenu za
vodné navýšit. Cena se vodného se zvyšuje od 1.1.2012.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zvýšení ceny za dodávku pitné vody na 35,- Kč za m3.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

Zasedání ukončeno v 18.30 hod.
Zapsal: Ilona Konvičková
Ověřovatelé zápisu:
Návratová Dagmar

: …………………………………………………

Říha Václav

: ………………………………………………….

………………………………………………….
starosta

USNESENÍ č.7/2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN
ZE DNE 14. 12. 2011 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
91) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a p. Ivanický E..
92) ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Říhu V..
93) ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen.
94) ZO schvaluje Plán sociálních služeb na Osoblažsku pro rok 2012.
95) ZO schvaluje Rozpočet obce Rusín na rok 2012, tak jak byl předložen a
vyvěšen na úřední desce obce. Jedná se o rozpočet vyrovnaný.
96) ZO souhlasí, za dodržení všech požadavků dotčených orgánů, s územním
rozhodnutím na umístění BPS v Rusíně na parcelách č. 1075/2 a 156, které se
nacházejí v areálu firmy p. Říhy.
97) ZO schvaluje smlouvu o dílo s paní Bc. Pavlou Hajkovou, tak jak byla
předložena a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
98)ZO schvaluje prodej pozemku v k. ú. Rusín panu Říhovi V. a pověřuje
starostu k zajištění smlouvy o prodeji pozemku s JUDr. Lindenthálem.
Pozemek bude prodán za úřední odhad a veškeré náležitosti s prodejem bude
hradit kupující.
99) ZO schvaluje peněžní dar ve výši 20.000,- Kč o. s. Královský stolec na jeho
činnost v roce 2012.
100) ZO schvaluje poskytnutí finančního daru TJ Rusín na jejich činnost v roce
2012 ve výši 15.000,- Kč.
101) ZO schvaluje Záměr výpůjčky parcel č. 1507/1, č. 154/2, č. 112/1 a 152
v k.ú. Rusín, pro zvelebení veřejného prostranství a parcely č. 1032/6 v k.ú.
Hrozová pro herní prvky.
102) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.
103) ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a schvaluje pravidla, pro
předkládání vyúčtování, které budou předkládat všechny organizace, které
obdrželi peněžní dary. Vyúčtování bude předloženo již za rok 2011.
104) ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce dle příkazu starosty
a jako předsedu Ústřední inventarizační komise schvaluje p. Kučavíka M. a
jako členy p. Říhu Václava, sl. Nitschovou Gabrielu, předsedou Dílčí
inventarizační komise č. 1 paní Návratovou Dagmar, členy, předsedou Dílčí
inventarizační komise č. 2 pana Ivanického Eduarda, členy paní Konvičkovou

Ilonu a paní Bockovou Mirku. Předsedou likvidační komise p. Kučavíka
Martina a členy p. Ivanického Eduarda a paní Návratovou Dagmar.
Inventarizace proběhne od 15. 12. 2011 do 30. 1. 2012.
105) ZO schvaluje Spisový a skartační řád, který nabývá platnosti dnem 15.
12. 2011, tímto dnem končí, pozbývá platnost Spisový a skartační plán vydaný
dne 1. 8. 2000.
106) ZO schvaluje udělení peněžních darů: kronikář 2.500,-Kč, domovníci
1.200,-Kč, členové výborů a komisí paní Dudová M. 1.500,-Kč, p. Sobek K.
1.500,-Kč, paní Mrázková I. 1.500,-Kč, paní Peřinová B. 1.500,-Kč, p. Rekšák P.
1.500,-Kč, slečna Šenkeříková J. 1.500,-Kč, p. Kolek J. 1.500,- Kč a p. Štefl J.
1.500,- Kč.
107) ZO schvaluje odměnu zastupiteli p. Václavu Říhovi od 1. 1. 2011, dle
platných předpisů ve výši 437,- Kč.
108) ZO schvaluje spolupráci s p. Petrem Gazdíkem na opravy veřejného
osvětlení pro obec Rusín a jeho místní části Hrozová a Matějovice. ZO
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na dodávání sjednaných služeb.
109) ZO souhlasí s převedením druhu pozemku u parcel č. 432/3, č. 432/4, č.
433/21, č. 411/1, č. 411/3, č. 406/1, č. 406/2 a č. 377/2 z ostatní plochy na
ornou plochu.
110) ZO souhlasí se zrušením veřejných telefonních stanic v Hrozové a
Matějovicích. Bude nabídnuto převedení stanic jejím uživatelům.
111) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2011 a č. 5/2011 obce
Rusín.
112) ZO bere na vědomí zvýšení ceny za dodávku pitné vody na 35,- Kč za m3.

Zasedání ukončeno v 18.30 hod.
Zapsal: Ilona Konvičková

……………………………………………………..
starosta

………………………………………………………
místostarosta

