
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE  

21. 9. 2011 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

Přítomni: Kubánek Jaroslav, Návratová Dagmar, Ivanický Eduard, Říha Václav a  

                   Kučavík Martin 

Starosta přivítal paní Martinu Jalamasovou, zástupkyni Mikroregionu 

Osoblažsko. 

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 Václav. – bez 

připomínek 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu paní Návratovou D. a p. Říhu V.. 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

Zapisovatelkou byla určena paní Konvičková Ilona. 

Starosta přednesl program zasedání 

Program: 

1) Zadání Územního plánu Rusín 

2) Přijetí dotace od MSK 

3) Prodej parcel v k.ú. Hrozová 

4) Různé – rozprava 

 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 1) Starosta seznámil přítomné se zadáním Územního plánu Rusín, který byl 

řádně vyvěšen na úřední desce. Dále seznámil s připomínkami dotčených 

orgánů.  

 

 Návrh usnesení: 

ZO schvaluje v souladu s ustanovením §6 odst. 5 písm. b), dle § 47 odst. 5 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění (dále jen ,,stavebního zákona“) zadání Územního 

plánu Rusín. 

 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ZO bere na vědomí: Přílohy k zadání Územního plánu Rusín 

- přílohu č. 1 – Důvodovou zprávu 

- přílohu č. 2 – Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů 

- přílohu č. 3 – Vyhodnocení ostatních podnětů 

- přílohu č. 4 – Vyhodnocení podnětů sousedních obcí 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 2) Starosta přednesl návrh Smlouvy o poskytnutí dotace 

z Moravskoslezského kraje, z ,,Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a 

měst do 10tis. Obyvatel“. Tato dotace je na dofinancování vybavení budovy 

sociálního a kulturního zázemí u sportovního zařízení. Jedná se o dotaci ve výši 

64.300,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z Programu 

na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel a to ve výši 



64.300,- Kč. ZO pověřuje starostu pana Jaroslava Kubánka k podpisu smlouvy 

o poskytnutí dotace. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 3) Starosta předložil žádost manželů Kalinowských ke koupi pozemků v k.ú. 

Hrozová. Jedná se o parcely: 

- č. 110                    zastavěná plocha nádvoří 

- č. 81/1                  zahrada 

- č. 81/2                  zahrada 

- č. 81/3                  zahrada 

- č. 82/4                  zahrada 

- č. 82/5                  zahrada 

Pozemky mají manželé Kalinowští  využívat k rekreaci a v budoucnu k trvalému 

pobytu. Záměr na prodej těchto parcel byl řádně zveřejněn na úřední desce obce 

od 23. 8. 2011 do 20. 9. 2011. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje prodej parcel   č. 110                   zastavěná plocha nádvoří 

                                          č. 81/1                  zahrada 

                                          č. 81/2                  zahrada 

                                          č. 81/3                  zahrada 

                                          č. 82/4                  zahrada 

                                          č. 82/5                  zahrada 

panu Ing. Jiřímu Kalinowskému a paní Ing. Karin Kalinowské. Cena bude 

stanovena úředním odhadem. Veškeré poplatky s prodejem budou hradit 

kupující 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 4) Různé – rozprava 

- Starosta předal slovo paní Martině Jalamasové, která seznámila 

přítomné, místní podnikatele a občany s činností Mikroregionu 

Osoblažsko a s možnostmi čerpání dotací z MAS Krnovsko. 



- Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem VODA- svazek obcí za 

rok 2010 a s rozborem hospodaření svazku VODA za rok 2010. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí závěrečný účet za rok 2010 svazku obcí – VODA a rozbor 

hospodaření za rok 2010 svazku obcí - VODA . 

Hlasování:           

                             pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Ivanický přednesl zprávu Kontrolního výboru. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a ukládá starostovi obeslat dva 

dlužníky za palivové dřevo. Termín zaplacení do 30.10. 2011. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Kučavík přednesl zprávu Finančního výboru. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje Obecnímu úřadu 

obeslat neplatiče upomínkou a možností ukončení nájmu bytu. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

 

- Starosta informoval o provedených rozpočtových opatřeních č. 2/2011 a 

č. 3/2011. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 

2/2011 a č. 3/2011. 

Hlasování:            

                           pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 



- Starosta předložil žádost paní Prokopové o příspěvek na novou 

kuchyňskou linku a nový plynový sporák. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje proplacení plynového sporáku a to po dodání dokladu o koupi, 

max. však do výše 5.000,- Kč 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta předložil Dodatek k pravidlům pro samovýrobu dřeva, kdy se 

tyto pravidla doplňují zněním: Každý zájemce o palivové dřevo je povinen 

po zadání zpracovat nejpozději do čtyř týdnů od zadání. Pokud dřevo 

nebude zpracováno v daném termínu, bude zájemce vyřazen z pořadníku. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Dodatek č. 1. k Pravidlům pro samovýrobu dřeva. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta informoval o nutnosti zajištění zimního období. Vyzval 

domovníky k zajištění sklepních prostor proti mrazům. 

Návrh usnesení: 

ZO pověřuje starostu k zahájení zajištění zimní údržby, topení a domovníky 

k zajištění sklepních prostor v obytných domech. Termín do 30.11.2011. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta přednesl návrh na zveřejnění záměru prodeje obecní parcely č. 

1317/16 v k.ú. Rusín, která je součástí půdního bloku č. 6610. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje zveřejnění Záměru prodeje parcely č. 1317/16 v k.ú. Rusín. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta seznámil přítomné s dotazem na poškozování fasády, střešní 

krytiny a okapních žlabů, pnoucími se rostlinami. Zastupitelstvo 



doporučilo vyzvat majitele pozemku, z kterého tyto rostliny vyrůstají, 

k odstranění těchto rostlin. 

Návrh usnesení: 

ZO ukládá starostovi, vyzvat majitele pozemku sousedícího s obecním 

úřadem, k odstranění rostlin z budovy obecního úřadu. Termín odstranění do 

30.11.2011. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Ivanický požádal o předložení vyhodnocení dotování VPP, kolik 

dotoval stát a kolik obec. 

Vyhodnocení bude předloženo na příštím zasedání Zastupitelstva obce. 

 

- Starosta informoval o zkrácení otvírací doby v místním hostinci 

 

- Pan Sobek se dotázal na cenu kabin, kolik obec investovala a kolik bude 

stát provoz a zda se může předložit vyúčtování obecních nákladů kabin. 

Starosta přislíbil, že vyúčtování obecních nákladů bude předloženo. 

 

- Paní Říhová vznesla připomínku na zabezpečení bývalého hotelu, proti 

pádu střešní krytiny při větru a upozornila na propadlou střechu. 

Pan Ivanický navrhl oslovit příslušný stavební úřad, popřípadě jeho 

nadřízené orgány, aby učinily patřičné kroky. 

Starosta informoval, že na příslušný stavební úřad byly zaslány již dva 

dopisy ohledně projednávané stavby a dosud nebyla podána žádná 

informace, přislíbil oslovit nadřízené úřady o pomoc při řešení této 

situace. 

 

- Paní Návratová informovala o probíhajících pracích na opravě kostela 

v Hrozové a vyzvala majitele hrobů, aby sepsali případné vzniklé škody na 

náhrobcích. 

 

- Pan Sobek se dotázal na stav projektů na vodovod a komunikace do obce 

Rowné. 

 



Starosta odpověděl, že obě žádosti o dotaci se zpracovávají a v měsíci 

říjnu, jakmile budou vyhlášeny dotační programy, budou žádosti podány. 

 

 

          

Zasedání ukončeno v 18.15hod. 

 

Zapsala: Konvičková Ilona 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

 

Návratová Dagmar   : ………………………………………………….          

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

                  starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č.6/2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN 

ZE DNE 21. 9. 2011 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

Přítomni: Kubánek Jaroslav, Návratová Dagmar, Ivanický Eduard, Říha Václav a  

                   Kučavík Martin 

 

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

76) ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Kučavíka M. a p. Říhu V.. 

77) ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen. 

78) ZO schvaluje v souladu s ustanovením §6 odst. 5 písm. b), dle § 47 odst. 5 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební 

zákon), v platném znění ( dále jen ,,stavebního zákona“) zadání Územního 

plánu Rusín. 

79) ZO bere na vědomí: Přílohy k zadání Územního plánu Rusín 

- přílohu č. 1 – Důvodovou zprávu 

- přílohu č. 2 – Vyhodnocení požadavků dotčených orgánů 

- přílohu č. 3 – Vyhodnocení ostatních podnětů 

- přílohu č. 4 – Vyhodnocení podnětů sousedních obcí 

80) ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 

z Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel a to 

ve výši 64.300,- Kč. ZO pověřuje starostu pana Jaroslava Kubánka k podpisu 

smlouvy o poskytnutí dotace. 

81) ZO schvaluje prodej parcel   č. 110                   zastavěná plocha nádvoří 

                                          č. 81/1                  zahrada 

                                          č. 81/2                  zahrada 

                                          č. 81/3                  zahrada 

                                          č. 82/4                  zahrada 

                                          č. 82/5                  zahrada 

panu Ing. Jiřímu Kalinowskému a paní Ing. Karin Kalinowské. Cena bude 

stanovena úředním odhadem. Veškeré poplatky s prodejem budou hradit 

kupující 

82) ZO bere na vědomí závěrečný účet za rok 2010 svazku obcí – VODA a 

rozbor hospodaření za rok 2010 svazku obcí - VODA . 



83) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a ukládá starostovi obeslat 

dva dlužníky za palivové dřevo. Termín zaplacení do 30.10. 2011. 

84) ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje Obecnímu 

úřadu obeslat neplatiče upomínkou a možností ukončení nájmu bytu. 

85) ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 

2/2011 a č. 3/2011. 

86) ZO schvaluje proplacení plynového sporáku a to po dodání dokladu o 

koupi, max. však do výše 5.000,- Kč. 

87) ZO schvaluje Dodatek č. 1. k Pravidlům pro samovýrobu dřeva. 

88) ZO pověřuje starostu k zahájení zajištění zimní údržby, topení a 

domovníky k zajištění sklepních prostor v obytných domech. Termín do 

30.11.2011. 

89) ZO schvaluje zveřejnění Záměru prodeje parcely č. 1317/16 v k.ú. Rusín. 

90) ZO ukládá starostovi, vyzvat majitele pozemku sousedícího s obecním 

úřadem, k odstranění rostlin z budovy obecního úřadu. Termín odstranění do 

30.11.2011. 

  

 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.15 hod.                                                Zapsala: Konvičková Ilona 

 

 

 

 

 

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

            starosta obce                                                                                          místostarosta  

 


