
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE  

15. 12. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

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

Omluvena: 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 p. Ivanický E.. 

Hlasování:       

                              pro: 4                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

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

připomínek 

Návrh usnesení: 

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

Hlasování:       

                              pro: 4                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

Zapisovatelem byla určena paní Kubánková Ilona. 

Starosta přednesl program zasedání 

Program: 

1) Rozpočet obce Rusín na rok 2011 
2) Směna pozemků v k.ú. Matějovice 
3) Různé - rozprava 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 



ad 1) Starosta předložil návrh rozpočtu obce Rusín na rok 2011. Tento návrh byl 

řádně vyvěšen na úřední desce v období od 26.11.2010 do 14.12.2010. 

Pan Ing. Hackenberg se dotázal na výši financí na údržbu místní komunikace do 

Polských Gadzowic. 

Starosta vysvětlil, že částka na údržbu této komunikace byla oproti loňskému 

roku navýšena. Pan Říha dále vysvětlil situaci ohledně údržby a seznámil 

s možnostmi dostupné techniky. 

Pan Nitsch Erich, navrhl, aby byly osloveny okolní obce a podíleli se na 

financování zimní údržby. 

Starosta přislíbil, že dojedná schůzku se starostou Slezských Rudoltic a tento 

návrh s ním projedná.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Rozpočet obce Rusín na rok 2011, tak jak byl předložen a 

vyvěšen na úřední desce obce. Jedná se o rozpočet vyrovnaný. 

Hlasování:            

                             pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

     

 

 

ad 2) Starosta předložil návrh na směnu pozemků v k. ú. Matějovice s paní 

Matyškovou J.. Předložil Geometrický plán o zaměření parcel a vysvětlil, proč 

k této směně má dojít. Nikdo neměl dotaz ani připomínku. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje směnu pozemků v k. ú. Matějovice, mezi obcí Rusín a paní 

Matyškovou J. a pověřuje starostu k zajištění smlouvy o směně pozemků 

s JUDr. Lindenthálem. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 3) Různé – rozprava 

- Starosta navrhl, aby neuvolněnému  členu  zastupitelstva, který 

nevykonává žádnou funkci, byla v souladu s § 72 zákona o obcích a 

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce člena  



zastupitelstva, v platném znění, poskytnuta měsíční odměna ve výši 460,- 

Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce, to je od 10.11.2010. Předsedající 

navrhl navýšení měsíční odměny za výkon funkce místostarosty obce (§ 

77 odst. 2 zákona o obcích) a předsedy kulturní a bytové komise z  4.200,- 

Kč na 5.080,- Kč. Odměna bude poskytnuta od 1. 12. 2010. Nikdo neměl 

žádný pozměňující návrh. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rusín v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu  neuvolněnému  členu zastupitelstva obce ve výši 460,- 

Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení, to je od 10. 11. 2010 

a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se 

zúčastnil. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rusín v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného 

člena zastupitelstva obce a předsedy bytové a kulturní komise ve výši 5.080,- 

Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 12. 2010. 

 

Hlasování:  

                         pro:   4                   proti:  0              zdrželi se: 0 

 

- Starosta přednesl návrh na udělení peněžních darů, kronikáři 2.500,-Kč, 

domovníkům 1.200,-Kč, členům výborů a komisí p. Ing. Hackenberg P. 

1.500,-Kč, p. Sobek K. 1.500,-Kč, p. Ivanický E. 1.500,-Kč, paní Halanová R. 

1.500,-Kč, p. Rekšák P. 1.500,-Kč, slečna Šenkeříková J. 1.500,-Kč. Nikdo 

neměl připomínky.  

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s udělením peněžních darů: kronikář 2.500,-Kč, domovníci 1.200,-

Kč, členové výborů a komisí p. Ing. Hackenberg P. 1.500,-Kč, p. Sobek K. 

1.500,-Kč, p. Ivanický E. 1.500,-Kč, paní Halanová R. 1.500,-Kč, p. Rekšák P. 

1.500,-Kč, slečna Šenkeříková J. 1.500,-Kč. 



Hlasování:  

                         pro:   4                   proti:  0              zdrželi se: 0 

 

- Starosta přednesl žádost TJ Rusín o poskytnutí peněžního daru ve výši 

20.000,- Kč, z rozpočtu obce na rok 2011 na činnost TJ Rusín. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru TJ Rusín na jejich činnost v roce 2011 

ve výši 20.000,- Kč. 

Hlasování: 

                              pro: 4                proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Dále starosta přečetl žádost o. s. Královský stolec o poskytnutí peněžního 

daru ve výši 10.000,- Kč na svou činnost v roce 2011. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje peněžní dar ve výši10.000,- Kč o. s. Královský stolec na jeho 

činnost v roce 2011. 

Hlasování:     

                              pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta přednesl žádost Římskokatolické farnosti Hrozová o příspěvek ve 

výši 100.000,- Kč, na rekonstrukci kostela sv. Michaela v Hrozové dle 

přiložené žádosti. 

Vzhledem k poníženému rozpočtu, bylo navrženo tuto žádost nepodpořit. 

Pan Ivanický informoval přítomné, že při rekonstrukci hřbitovní zdi, byla 

církev požádána o příspěvek na opravu a taktéž tato žádost nebyla 

podpořena.  

 

Návrh usnesení: 

ZO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti 

Hrozová na rekonstrukci kostela sv. Michaela v Hrozové z důvodů nízkých 

finančních prostředků. 

Hlasování:     

                              pro: 4                proti: 0               zdržel se: 0 



- Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2010 obce 

Rusín. Nikdo neměl dotaz ani připomínku. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2010 obce Rusín dle přiloženého 

návrhu, provedené 30.11.2010. 

Hlasování:     

                              pro: 4                proti: 0               zdržel se: 0 

- Starosta přednesl návrh dodatku č. 2 k OZV o místních poplatcích. Na 

návrh lesního hospodáře, jde o úpravu poplatku za samovýrobu dřeva 

v obecním lese, kde je navrženo platit částku v rozmezí od 10,- Kč do 150,- 

Kč, bez DPH, dle jakosti těženého dřeva a přístupnosti terénu. Výši 

poplatku, podle skutečností bude navrhovat lesní hospodář. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dodatek č. 2 k OZV o místních poplatcích dle přílohy č. 1. 

Hlasování:     

                              pro: 4                proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Eduard Ivanický přednesl zprávu Kontrolního výboru. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí. 

Hlasování:     

                              pro: 4                proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Martin Kučavík přednesl zprávu Finančního výboru 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje starostovi obeslat 

oba dlužníky, upomínkou k urychlenému zaplacení. Zodpovědný: starosta, 

termín do 23. 12. 2010. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 



 

 

 

- Starosta přednesl žádost paní Mrázkové o poskytnutí příspěvku 6.000,- Kč 

na zakoupení nových kamen na vytápění bytu. Nikdo neměl připomínku.  

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na zakoupení nových kamen, na vytápění 

bytu ve výši 6.000,- Kč. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta informoval o uskutečněné schůzce ohledně černých staveb 

v Matějovicích, které se zúčastnil za obec starosta, dále představitel 

stavebního úřadu z Osoblahy a zástupce Pozemkového fondu Bruntál. 

Nedostavil se majitel černých staveb. Zástupce stavebního úřadu zjistí 

další možný postup v této záležitosti a bude ostatní účastníky informovat.   

 

- Starosta informoval o zaměření místní komunikace na parcele 1535/1 

v obci Rusín a o možnosti odvodnění této komunikace. 

 

- Pan Čajan navrhl zastupitelstvu, že při odkupu pozemku, který mu byl 

schválen, cenu dohodou a to 25,- Kč za m2. Pan Ivanický podotkl, že musí 

být stanoven úřední odhad. Bylo tedy navrženo, aby starosta záležitost 

projednal s právníkem. 

 

Návrh usnesení: 

ZO ukládá starostovi dojednat s JUDr. Lindhentálem možné podmínky 

uzavření kupní smlouvy a možnosti určení ceny dohodou. Termín do 31. 12. 

2010 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

 



Dále se nikdo do rozpravy nepřihlásil a tak starosta zasedání ukončil.  

 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18:05 hod. 

 

Zapsal: Ilona Kubánková 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Kučavík Martin           :  ………………………………………………… 

 

 

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

 

 

 

…………………………………………………. 

                   Starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č.2/2010 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE 

DNE 15. 12. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

 

 

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

Omluveni: Návratová Dagmar 

 

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

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

ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen. 

ZO schvaluje Rozpočet obce Rusín na rok 2011, tak jak byl předložen a 

vyvěšen na úřední desce obce. Jedná se o rozpočet vyrovnaný. 

ZO schvaluje směnu pozemků v k. ú. Matějovice, mezi obcí Rusín a paní 

Matyškovou J. a pověřuje starostu k zajištění smlouvy o směně pozemků 

s JUDr. Lindenthálem. 

Zastupitelstvo obce Rusín v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu  neuvolněnému  členu zastupitelstva obce ve výši 460,- 

Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení, to je od 10. 11. 2010 

a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se 

zúčastnil. 

Zastupitelstvo obce Rusín v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného 

člena zastupitelstva obce a předsedy bytové a kulturní komise ve výši 5.080,- 

Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.12.2010. 

ZO souhlasí s udělením peněžních darů: kronikář 2.500,-Kč, domovníci 1.200,-

Kč, členové výborů a komisí p. Ing. Hackenberg P. 1.500,-Kč, p. Sobek K. 

1.500,-Kč, p. Ivanický E. 1.500,-Kč, paní Halanová R. 1.500,-Kč, p. Rekšák P. 

1.500,-Kč, slečna Šenkeříková J. 1.500,-Kč. 

ZO schvaluje poskytnutí finančního daru TJ Rusín na jejich činnost v roce 2011 

ve výši 20.000,- Kč 



ZO schvaluje peněžní dar ve výši10.000,- Kč o. s. Královský stolec na jeho 

činnost v roce 2011. 

ZO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti 

Hrozová na rekonstrukci kostela sv. Michaela v Hrozové z důvodů nízkých 

finančních prostředků. 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2010 obce Rusín dle přiloženého 

návrhu, provedené 30. 11. 2010. 

ZO schvaluje dodatek č. 2 k OZV o místních poplatcích dle přílohy č. 1. 

ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí. 

ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje starostovi obeslat 

oba dlužníky, upomínkou k urychlenému zaplacení. Zodpovědný: starosta, 

termín do 23. 12. 2010. 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na zakoupení nových kamen, na vytápění 

bytu ve výši 6.000,- Kč 

ZO ukládá starostovi dojednat s JUDr. Lindhentálem možné podmínky 

uzavření kupní smlouvy a možnosti určení ceny dohodou. Termín do 31. 12. 

2010 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 17:50 hod.                                                          Zapsala: Návratová Dagmar 

 

 

 

 

 

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

            starosta obce                                                                                          místostarosta 


