
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE  

14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

Přítomni:     Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a 

                      Návratová Dagmar 

 

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  Ivanický E.. 

Hlasování:       

                              pro: 5                proti:                zdržel se:  

 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: pan Kučavík M. a p. Říha V. – bez 

připomínek 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ověřovatele p. Kučavíka M. a p. Říhu V.. 

Hlasování:       

                              pro: 5                proti:                zdržel se:  

 

Zapisovatelem byla určena paní Návratovou D. 

 

Starosta přednesl program zasedání 

Program: 

1) Přijetí úvěru od České spořitelny a.s. 
2) Pronájem parcel v k. ú. Matějovice 
3) Různé – rozprava  

 
Návrh usnesení: 

ZO schvaluje programu  zasedání tak jak byl předložen. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti:                zdržel se:  



 

ad 1) Starosta seznámil přítomné s návrhem ,,Smlouvy o úvěru č. 

11302/12/LCD“, mezi obcí Rusín a Českou spořitelnou a. s., vysvětlil podmínky, 

za kterých bude úvěr poskytnut a k těmto podmínkám předložil ,,Smlouvu o 

zastavení nemovitosti č. ZN/11302/12/LCD. K předloženým dokumentům dále 

doložil ,,Návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí“. Se všemi 

dokumenty byli přítomní seznámení a byly projednány.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření ,,Smlouvy o úvěru č. 11302/12/LCD“ s Českou 

spořitelnou a. s. pro investiční záměr – projekt ,,Vybudování nového 

vodovodu“ a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

 

Hlasování:            

                             pro: 5                  proti:                zdržel se:  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření ,,Smlouvy o zastavení nemovitosti č. 

ZN/11302/12/LCD“ s Českou spořitelnou a. s. na zajištění Smlouvy o úvěru č. 

11302/12/LCD a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

 

Hlasování:            

                             pro: 5                  proti:                zdržel se: 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje na základě Smlouvy o zastavení nemovitosti č. 

ZN/11302/12/LCD, podání Návrhu na vklad zástavního práva do katastru 

nemovitostí a pověřuje starostu k jeho provedení. 

 

Hlasování:            

                             pro: 5                  proti:                zdržel se: 

 

ad 2) Starosta přednesl žádost paní Nitschové E. o pronájem parcely č. 386 

vodní plocha a parcely č. 403/4 ostatní plocha v k. ú. Matějovice. Záměr 

pronájmu uvedených parcel byl řádně zveřejněn.  



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Matějovice, paní Nitschové E., dle její 

žádosti ( p.č. 386 a 403/4) a zveřejněného záměru. Žádost s vypsanými čísly 

parcel je součástí zápisu. 

 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 3) Různé – rozprava 

- Starosta seznámil přítomné s návrhem na provádění stavebního dozoru 

při výstavbě nového vodovodu panem Klečkou. Bylo doporučeno, aby 

stavební dozor prováděl za obec starosta v doprovodu jednoho 

zastupitele a tím by se ušetřily finance, které lze použít pro jiné aktivity. 

 

Návrh usnesení: 

ZO pověřuje stavebním dozorem starostu obce, který bude provádět tuto 

činnost vždy v doprovodu minimálně jednoho zastupitele.  

 

Hlasování:     

                              pro:  5               proti:                zdržel se:  

 

 

- Starosta předložil záměr pronájmu pozemků p.č. 8 – zbořeniště,  p.č. 12/1 – 

zahrada, 14/1 – zahrada, p.č. 14/2 – zahrada, p.č. 14/3 – zahrada, p.č. 14/4 

– zahrada a p.č. 10/1 (část o výměře 375 m2)- orná půda v k.ú. Rusín. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 8 – zbořeniště,  p.č. 12/1 – 

zahrada, 14/1 – zahrada, p.č. 14/2 – zahrada, p.č. 14/3 – zahrada, p.č. 14/4 – 

zahrada a p.č. 10/1 (část o výměře 375 m2)- orná půda v k.ú. Rusín. 

 

Hlasování:        

                        pro:  5               proti:                zdržel se: 

 

 



- Starosta předložil záměr prodeje pozemku p. č. 161/2 – zbořeniště v k. ú. 

Rusín. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 161/5 – zbořeniště v k. ú. Rusín. 

 

Hlasování:     

                              pro:  5                proti:                zdržel se:  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 17:20 hod. 

 

Zapsala: Návratová Dagmar                     

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Kučavík Martin                           ………………………………………………… 

 

 

Říha Václav                                 ………………………………………………….          

 

 

 

 

…………………………………………………. 

                   starosta 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č.11/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN 

ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

159) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a  Ivanický E.. 

160) ZO schvaluje ověřovatele p. Kučavíka M. a p. Říhu V.. 

161) ZO schvaluje programu  zasedání tak jak byl předložen. 

162) ZO schvaluje uzavření ,,Smlouvy o úvěru č. 11302/12/LCD“ s Českou 

spořitelnou a. s. pro investiční záměr – projekt ,,Vybudování nového 

vodovodu“ a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

163) ZO schvaluje uzavření ,,Smlouvy o zastavení nemovitosti č. 

ZN/11302/12/LCD“ s Českou spořitelnou a. s. na zajištění Smlouvy o úvěru č. 

11302/12/LCD a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

164) ZO schvaluje na základě Smlouvy o zastavení nemovitosti č. 

ZN/11302/12/LCD, podání Návrhu na vklad zástavního práva do katastru 

nemovitostí a pověřuje starostu k jeho provedení. 

165) ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Matějovice, paní Nitschové E., dle 

její žádosti ( p.č. 386 a 403/4) a zveřejněného záměru. Žádost s vypsanými 

čísly parcel je součástí zápisu. 

166) ZO pověřuje stavebním dozorem starostu obce, který bude provádět tuto 

činnost vždy v doprovodu minimálně jednoho zastupitele. 

167) ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 8 – zbořeniště,  p.č. 12/1 – 

zahrada, 14/1 – zahrada, p.č. 14/2 – zahrada, p.č. 14/3 – zahrada, p.č. 14/4 – 

zahrada a p.č. 10/1 (část o výměře 375 m2)- orná půda v k.ú. Rusín. 

168) ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 161/5 – zbořeniště v k. ú. 

Rusín. 

 

Zasedání ukončeno v 17:20 hod. 

 

Zapsal: Návratová Dagmar                     

 

 

 

 

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

                  starosta                                                                                          místostarosta 


