ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin
Omluvena: Návratová Dagmar
Do návrhové komise byli navrženi: p. Kubánek J. a p. Krnáč J. – bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a p. Krnáč J.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: pan Kučavík M. a p. Chlebík J. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele pana Kučavíka M. a p. Chlebíka J.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Zapisovatelem byl určen paní Kubánková Ilona.
Starosta přednesl program zasedání
Program:
1) Přijetí dotace od MSK
2) Smlouva s dodavatelem stavby – sportoviště
3) OZV 1/2010 – pálení rostlinných materiálů
4) OZV 2/2010 – regulace hlučných činností
5) Různé – rozprava
Návrh usnesení:
ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0

ad 1) Starosta seznámil přítomné s přidělením dotace od MSK na ,,Rekonstrukci
hřiště a vybudování zázemí“. Jedná se o dotaci na dokofinancování dotace ze
SZIF na rekonstrukci hřiště a vybudování zázemí, ve výši 1.556.800,- Kč. Dále
seznámil s návrhem smlouvy k této dotaci mezi obcí Rusín a MSK.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace od Moravskoslezského kraje na projekt:
,,Rekonstrukce hřiště a vybudování zázemí“, ve výši 1.556.800,- Kč a pověřuje
starostu obce, pana Kubánka Jaroslava, k podpisu ,,SMLOUVY o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0

ad 2) Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy s dodavatelem stavby na
rekonstrukci hřiště a vybudování zázemí. Jedná se o smlouvu mezi obcí Rusín a
firmou Ekotempo spol. s.r.o., která vzešla z výběrového řízení.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou Ekotempo spol.
s.r.o. na dodavatele stavby Rekonstrukce hřiště a vybudování zázemí
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0

ad 3) Starosta předložil návrh OZV 1/2010, kterou se stanovují podmínky pro
spalování rostlinných materiálů v obci Rusín
Návrh usnesení:
ZO schvaluje OZV obce Rusín č. 1/2010, kterou se stanovují podmínky pro
spalování rostlinných materiálů v obci Rusín
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0

ad 4) Starosta přednesl návrh OZV obce Rusín č. 2/2010 o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností. K této OZV, byla na obecní úřad doručena petice,
ve které žádají občané neschválení OZV. Petice je podepsána 56 občany a jako
příloha je doložena k zápisu.
V diskusi se někteří občané vyjádřili pro schválení OZV a někteří podpořili petici.
Pan Kučavík B. navrhl, zda není možné udělit vyjímku pro Hrozovou a OZV
schválit jen pro Rusín a Matějovice. Starosta tuto možnost prověří.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje OZV obce Rusín č. 2/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností.
Hlasování:
pro: 2
proti: 1, Kubánek
zdržel se: 1, Kučavík M.
Odloženo na příští zasedání zastupitelstva obce Rusín
ad 5) Různé – rozprava
- Starosta předložil úvěrovou smlouvu s ČS spořitelnou na zainvestování
záměru ,,Rekonstrukce hřiště a vybudování zázemí.“ Úvěr bude sloužit
k zafinancování zmíněné akce a po vyúčtování na SZIF a MSK, bude tento
úvěr jednorázově splacen.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o úvěru s Českou
spořitelnou a. s..
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
- Starosta přítomné seznámil s žádostí manželů Čajanových o koupi části
parcel 1507/1 a 1507/11 v k.ú. Rusín. Záměr na prodej těchto částí parcel
byl zveřejněn na úřední desce obce od 2. 6. 2010 do 28. 6. 2010.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej částí parcel č. 1507/1 a 1507/11 v k.ú. Rusín, manželům
Čajanový dle přiložené žádosti. Další postup bude dohodnut mezi starostou a
manžely Čajanovými.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
- Starosta přítomné seznámil s žádostí pana Ivaneckého o pronájem parcel
č. 769/6 a 608/9 v k.ú. Matějovice. Záměr o pronájmu těchto parcel byl
zveřejněn na úřední desce obce od 2. 6. 2010 do 28. 6. 2010.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pronájem parcel č. 769/6 a 608/9 v k.ú. Matějovice, panu Pavlu
Ivaneckému dle přiložené žádosti.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0

- Starosta přednesl žádost manželů Juřicových o možnost odkoupit parcely
č. 8, 12/1, 14/3, 14/4, 14/2 a 14/1 v k.ú. Rusín. Tyto parcely navazují na
pozemky v jejich vlastnictví, zarůstají náletovými dřevinami a manželé
Juřicovi mají v úmyslu je upravit a udržovat.
Členové zastupitelstva navrhli tyto parcely neprodávat, ale jen pronajat a
dojednat věcné břemeno na přístup ke studni, která se nachází na těchto
pozemcích. V případě prodeje pozemků, by přístup a možnost čerpání
vody bylo obtížné zajistit.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr na pronájem parcel č. 8, 14/1, 14/2, 14/3,14/4 a 12/1
v k.ú. Rusín. Pronájem bude sepsán s věcným břemenem.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0

- Starosta přednesl žádost paní Ing. Bystřické Heleny o odprodej obecních
pozemků. Jedná se o parcely č. 125/1, 125/2, 126 a stavební parcelu č.
35/1 v k.ú. Matějovice. Tyto parcely tvoří jeden celek a Ing. Bystřická zde
chce postavit rekreační objekt k celoročnímu bydlení.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr na prodej parcel č. 125/1, 125/2, 126 a 35/1 v k.ú.
Matějovice.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
- Starosta přednesl žádost pana Kolka Jiřího, na povolení přestavby
ústředního topení v nájemním bytě. Zároveň zdvořile žádá obec o
možnost přispění částky 16 000,- Kč na zakoupení kombinovaného kotle.
Celkové náklady na tuto rekonstrukci budou činit přibližně 35 000,- Kč.
V případném uvolnění bytu zůstanou úpravy v majetku obce, bez
náhrady.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje povolení přestavby ústředního topení v bytě č. 3, Rusín 97, panu
Jiřímu Kolkovi s přispěním částky 16 000,-Kč. dle přiložené žádosti.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
- Starosta přednesl žádost o přidělení bytu v obecním domě č. p. 68
podanou paní Věrou Menšíkovou. Vzhledem k tomu, že u paní Menšíkové
nejsou záruky na řádné užívání bytu, nemá pravidelný příjem a často se
zdržuje mimo obec, zastupitelstvo nedoporučilo přidělení bytu 4+1.
Návrh usnesení:
ZO neschvaluje přidělení bytu paní Věře Menšíkové.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0

- Starosta seznámil zastupitelstvo s provedeným Rozpočtovým opatřením
č. 1/2010, které bylo provedeno dne 31. 5. 2010.
- Pan Čajan seznámil přítomné s úmrtín děkana Kuse, který měl vazby
k Rusínu a požádal zastupitelstvo o možnost připevnění smuteční stuhy za
obec Rusín. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili.

Zasedání ukončeno v 17:55 hod.
Zapsal : Kubánková Ilona
Ověřovatelé zápisu:
Kučavík Martin

: …………………………………………………

Chlebík Jiří

: ………………………………………………….

………………………………………………….
Starosta

USNESENÍ č.24/2010 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE
DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Přítomni: Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin
Omluvena: Návratová Dagmar

346) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a p. Krnáč J.
347) ZO schvaluje ověřovatele pana Kučavíka M. a p. Chlebíka J.
348) ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen
349)ZO schvaluje přijetí dotace od Moravskoslezského kraje na projekt:
,,Rekonstrukce hřiště a vybudování zázemí“, ve výši 1.556.800,- Kč a pověřuje
starostu obce, pana Kubánka Jaroslava, k podpisu ,,Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
350) ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou Ekotempo
spol. s.r.o. na dodavatele stavby Rekonstrukce hřiště a vybudování zázemí
351) ZO schvaluje OZV obce Rusín č. 1/2010, kterou se stanovují podmínky pro
spalování rostlinných materiálů v obci Rusín
352) ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o úvěru, č.
0322279489, s Českou spořitelnou a. s..
353) ZO schvaluje prodej částí parcel č. 1507/1 a 1507/11 v k.ú. Rusín,
manželům Čajanovým, dle přiložené žádosti. Další postup bude dohodnut
mezi starostou a manžely Čajanovými.
354) ZO schvaluje pronájem parcel č. 769/6 a 608/9 v k.ú. Matějovice, panu
Pavlu Ivaneckému dle přiložené žádosti.
355) ZO schvaluje záměr na prodej parcel č. 8, 14/1, 14/2, 14/3,14/4 a 12/1
v k.ú. Rusín. Pronájem bude sepsán s věcným břemenem.

356) ZO schvaluje záměr na prodej parcel č. 125/1, 125/2, 126 a 35/1 v k.ú.
Matějovice.
357) ZO schvaluje povolení přestavby ústředního topení v bytě č. 3, Rusín 97,
panu Jiřímu Kolkovi s přispěním částky 16 000,-Kč, dle přiložené žádosti.
358) ZO neschvaluje přidělení bytu paní Věře Menšíkové.

Zasedání ukončeno v 17:55 hod.

……………………………………………….
starosta obce

Zapsala: Kubánková Ilona

…………………………………………….
místostarosta

