
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE  

19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

Přítomni:     Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard a 

                      Návratová Dagmar, Říha Václav 

 

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: 0           zdržel se: 0 

 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: paní Návratová D. a p. Kučavík M. – bez 

připomínek 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ověřovatele paní Návratová D. a p. Kučavíka M.. 

 

Hlasování:       

                              pro: 5                proti: 0             zdržel se: 0 

 

Zapisovatelem byla určena paní Konvičková I. 

Starosta přednesl program zasedání 

Program: 

1) Dodatek č. 2 ke smlouvě s ČS a. s. 
2) Dodatek č. 2 ke smlouvě s MSK 
3) Prodej pozemků v k. ú. Hrozová 
4) Pronájem pozemků v k.ú. Hrozová 
5) Různé – rozprava 

 
 
 



Návrh usnesení: 
ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen. 

 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 1) Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 2, ke smlouvě s Českou 

spořitelnou a.s., vysvětlil proč je dodatek sepsán. Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dodatek č. 2, ke smlouvě s Českou spořitelnou a.s. a pověřuje 

starostu obce k podpisu tohoto dodatku. 

 

Hlasování:            

                             pro: 5                proti: 0                zdržel se: 0 

 

ad 2) Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 2, ke smlouvě 

s Moravskoslezským krajem, vysvětlil proč je dodatek sepsán. Bez připomínek.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Dodatek č. 2, ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01298/2012/RRC ze dne 29. 6. 2012,  

a pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku. 

 

Hlasování:            

                             pro: 5                proti: 0                zdržel se: 0 

 

ad 3) Starosta přednesl návrh na záměr prodeje parcel. Jedná se o p. č. 32/1 

zbořeniště, p. č.405/1 trvale travní porost, p.č. 405/3 trvale travní porost, p. č. 

406/1 ostatní plocha, p. č. 406/2 ostatní plocha, část p. č. 1047 ostatní plocha, 

p. č. 71 orná půda, část p.č. 74 ostatní plocha a část p. č. 75 trvale travní porost 

vše v k.ú. Hrozová. O pozemky projevila zájem paní Marie Šteflová. Pozemky 

budou prodány za úřední cenu. Veškeré náklady s prodejem platí kupující. 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje  prodej p. č. 32/1 zbořeniště, p. č. 405/1 trvale travní porost, p.č. 

405/3 trvale travní porost, p. č. 406/1 ostatní plocha, p. č. 406/2 ostatní 

plocha, část p. č. 1047 ostatní plocha, p. č. 71 orná půda,  p.č. 74 ostatní 

plocha a p. č. 75 trvale travní porost vše v k.ú. Hrozová, paní Marii Šteflové, 

dle její žádosti. Na pozemky bude vypracován úřední odhad a veškeré náklady 

spojené s prodejem uhradí kupující. 

 

Hlasování: 

                              pro: 5               proti: 0              zdržel se: 0 

 

ad 4) Starosta předložil návrh  na pronájem parcela č. 42 – zbořeniště,  p. č. 72 – 

zahrada,  o tyto parcely projevil zájem pan Kratochvíl Josef, dále p. č. 91/1 – 

trvale travní porost, o tuto parcelu projevil zájem pan Tyleček Jiří a p. č. 143/1 – 

zahrada, 150/1 – zahrada a p. č. 159 – ostatní plocha, o které má zájem pan 

Vendolský Stanislav. Všechny pozemky se nacházejí v k. ú. Hrozová. Pronájem 

pozemků bude uzavřen na dobu neurčitou.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pronájem pozemků: parcela č. 42 – zbořeniště, p. č. 72 – zahrada 

panu Josefu Kratochvílovi, p. č. 91/1 – trvale travní porost, panu Jiřímu 

Tylečkovi a p. č. 143/1 – zahrada, 150/1 – zahrada a p. č. 159 – ostatní plocha, 

panu Stanislavu Vendolskému, vše v k. ú. Hrozová. Smlouvy o pronájmu 

budou sepsány na dobu neurčitou. 

 

Hlasování:            

                            pro: 5                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 5) Různé – rozprava 

- Starosta seznámil přítomné se schváleným rozpočtem VODA svazek – 

obcí na rok 2014 včetně zápisů č. 3 - 4 revizní komise. Rozpočet byl řádně 

zveřejněn na úřední desce obce Rusín. 

Návrh usnesení: 

ZO  bere na vědomí: 
Schválený rozpočet VODA svazek – obcí na rok 2014.  



Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0              zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí: 
Zápisy č. 3 - 4 revizní komise VODA svazek – obcí za rok 2013.  

 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0              zdržel se: 0 

 

- Pan Ivanický přednesl zprávu Kontrolního výboru.  

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a doporučuje dojednat provoz 

s provozovatelem vodovodu, dle provozního řádu. Zodpovídá starosta, termín 

do konce března 2014. 

 

Hlasování:     

                             pro: 5               proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Kučavík M. přednesl zprávu Finančního výboru.. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje upozornit dlužníky 

za nájem o urychlené doplacení. Zodpovídá starosta, termín do konce března 

2014. 

 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta předložil přítomným zařazení správního území obce Rusín do do 

působnosti MAS na období 2014 – 2020, zařazením nevznikají obci 

finanční závazky vůči MAS. 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO Rusín souhlasí se zařazením správního území obce Rusín do územní 

působnosti MAS Rozvoj Krnovska, o. p. s. na období 2014 – 2020.  

 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta předložil přítomným žádost o vyjádření ke spolupráci na 

komunitním plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku na období 

2014 – 2015. Zastupitelé posoudili situaci v obci a nedoporučili další 

spolupráci. 

 

Návrh usnesení: 

ZO neuvažuje o další spolupráci na komunitním plánování rozvoje sociálních 

služeb na Osoblažsku v období 2015 – 2016. 

 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta informoval o provedené kolaudaci nového vodovodu a zároveň 

upozornil občany, že pokud neproběhne proplacení dotace, je obec 

nadále v režimu povolování investic bankou. 

- Dále starosta informoval občany o uzavření parcely na Rusínském kopci. 

- Starosta požádal občany o provedení jarního úklidu kolem bytových 

domů. 

- Starosta seznámil přítomné s odpověďmi na dotazy ohledně parkování u 

nemocnice v Krnově a průjezdem rychlé záchranné služby přes Polsko. 

- Paní Říhová upozornila na kolísavý tlak vody v rodinném domě a 

požádala o prověření provozovatele. 

- Starosta přednesl žádost paní Stalmachové o možnost zřízení zahrádky u 

bytového domu č. 68 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje zřízení zahrádky paní Stalmachvé u bytového domu č. 68. 

Zahrádka bude zřízená v proluce mezi zahrádkami paní Mrázkové a paní 

Grůzové. 

 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta upozornil občany na zrušení kontejneru na trávu u bytového 

domu č. 68. 

- Paní Návratová informovala o projektu na bioodpad, dále upozornila 

občany na dodržování vyhlášky o volném pohybu psů a nakonec 

poděkovala všem, kteří byli nápomocni při organizaci proběhlých 

kulturních akcí. 

- Paní Mrázková požádala o opravu osvětlovacího tělesa na bytovém domě 

č. 68. 

- Paní Šteflová K. požádala o prověření ceny za dovážené obědy a 

porovnání s cenami od jiného dodavatele. Starosta záležitost projedná 

s ředitelkou Charity. 

- Paní Říhová požádala o prověření informace ohledně neudržovaných 

staveb, které by snad po deseti letech měli být automaticky převedeny na 

obec nebo stát. Dotaz prověří starosta a bude informovat na příštím 

zasedání.  

 

 

Zasedání ukončeno v 18:10 hod. 

Zapsala: Konvicková Ilona 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Návratová Dagmar                           ………………………………………………… 

 

 

Kučavík Martin                                   ………………………………………………….          

 

 

 

…………………………………………………. 

                    Starosta 



USNESENÍ č.17/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN 

ZE DNE 19. 3. 2014 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

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

252)  ZO schvaluje ověřovatele paní Návratová D. a p. Kučavíka M.. 

253)  ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen. 
254) ZO schvaluje dodatek č. 2, ke smlouvě s Českou spořitelnou a.s. a 

pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku. 

255) ZO schvaluje Dodatek č. 2, ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01298/2012/RRC ze dne 29. 6. 2012  

a pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku. 

256) ZO schvaluje  prodej p. č. 32/1 zbořeniště, p. č. 405/1 trvale travní 

porost, p.č. 405/3 trvale travní porost, p. č. 406/1 ostatní plocha, p. č. 406/2 

ostatní plocha, část p. č. 1047 ostatní plocha, p. č. 71 orná půda,  p.č. 74 

ostatní plocha a p. č. 75 trvale travní porost vše v k.ú. Hrozová, paní Marii 

Šteflové, dle její žádosti. Na pozemky bude vypracován úřední odhad a 

veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující. 

257) ZO schvaluje pronájem pozemků: parcela č. 42 – zbořeniště, p. č. 72 – 

zahrada panu Josefu Kratochvílovi, p. č. 91/1 – trvale travní porost, panu 

Jiřímu Tylečkovi a p. č. 143/1 – zahrada, 150/1 – zahrada a p. č. 159 – ostatní 

plocha, panu Stanislavu Vendolskému, vše v k. ú. Hrozová. Smlouvy o 

pronájmu budou sepsány na dobu neurčitou. 

258) ZO  bere na vědomí: Schválený rozpočet VODA svazek – obcí na rok 2014.  
259) ZO bere na vědomí: Zápisy č. 3 - 4 revizní komise VODA svazek – obcí za 
rok 2013.  
260) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a doporučuje dojednat 

provoz s provozovatelem vodovodu, dle provozního řádu. Zodpovídá starosta, 

termín do konce března 2014. 

261) ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje upozornit 
dlužníky za nájem o urychlené doplacení. Zodpovídá starosta, termín do konce 
března 2014. 
262) ZO Rusín souhlasí se zařazením správního území obce Rusín do územní 
působnosti MAS Rozvoj Krnovska, o. p. s. na období 2014 – 2020. 
263) ZO neuvažuje a neschvaluje další spolupráci na komunitním plánování 
rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku v období 2015 – 2016. 



264) ZO schvaluje zřízení zahrádky paní Stalmachvé u bytového domu č. 68. 
Zahrádka bude zřízená v proluce mezi zahrádkami paní Mrázkové a paní 
Grůzové. 
 

 

Zasedání ukončeno v 18:10 hod. 

Zapsal: Konvičková Ilona 

 

 

 

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

                  starosta                                                                                          místostarosta 


