ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

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

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: 5
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: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Zapisovatelem byl určen paní Návratová D.
Starosta přednesl program zasedání
Program:
1) Přijetí dotace od MSK
2) Výběrové řízení na opravu komínů
3) Uzavření smlouvy s ČS spořitelnou na překlenovací úvěr
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 s přidělením dotace od MSK na ,,Rekonstrukci
a modernizaci občanského vybavenosti“. Jedná se o dotaci na výměnu oken
v bytovém domě č.p. 93 a obecním úřadě, ve výši 432 000,- 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 a modernizace občanské vybavenosti“, ve výši 432 000,- Kč a
pověřuje starostu obce, pana Kubánka Jaroslava, k podpisu ,,SMLOUVY o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

ad 2) Starosta seznámil s průběhem a výsledkem výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu na opravu komínů v bytových domech č.p. 97, 98, 99. Tato
oprava je součástí dotace od MSK. Jako nejvhodnější nabídka, byla vybrána
firma Ing. Josef Kučerik.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu komínových těles
v bytových domech č.p. 97, 98 a 99. Jako vítěze tohoto výběrového řízení
schvaluje firmu Ing. Josef Kučerik.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

ad 3) Starosta seznámil s přípravou smlouvy mezi obcí Rusín a ČS spořitelnou,
na překlenovací úvěr, na zainvestování stavby ,,Rekonstrukce hřiště a
vybudování zázemí“. Bude se jednat o investici, která bude po závěrečném
vyúčtování investována z dodací SZIF a MSK, po proplacení těchto dotací bude
úvěr ihned splacen.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje sepsání smlouvy s ČS spořitelnou o poskytnutí úvěru na
zafinancování projektu ,,Rekonstrukce hřiště a vybudování zázemí“ a
pověřuje starostu obce, pana Jaroslava Kubánka, k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 4) Různé – rozprava
- Starosta seznámil přítomné o jednáních obce Rusín s nadřízeným
úřadem, kterým je Krnov, ohledně územních plánů. Po jednáních a
konzultacích, bylo obci sděleno, že obec Rusín, dle nových právních
norem nemůže pořizovat jen úpravu Územního plánu, ale musí nechat
vyhotovit cely, nový Územní plán. Pořizovatelem dokumentace je město
Krnov a proto musí obec Rusín o zhotovení požádat usnesením. Pro
zastupování a spolupráci obce s pořizovatelem úpravy územního plánu je
navržen pan Kubánek Jaroslav. Rovněž je bylo doporučeno zrušit bod č.
261 z usnesení č.17/2009, ze dne 29.4.2009.Bylo mu odpovězeno, že se
uskuteční schůzky, kde se budou konzultovat případné změny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání ruší bod č. 261 z usnesení č. 17/2009 ze dne
29.4.2009, týkající se pořízení Úpravy územního plánu Rusín
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
- v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších změn pořízení Územního plánu obce Rusín.

- v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 47
odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 téhož zákona, jako zastupitele
určeného pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Rusín pana
Jaroslava Kubánka
- v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 6
odst. 1 písm. c) téhož zákona, žádost obce o pořizování Územního plánu
obce Rusín obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tj. Městským
úřadem Krnov.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta přítomné seznámil se Závěrečným účtem a výsledkem
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Voda. Dokumenty
byly řádně vyvěšeny a jsou k nahlédnutí na OÚ Rusín.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí závěrečné přezkoumání hospodaření a závěrečný účet
dobrovolného svazku obcí Voda.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
- Starosta přítomné seznámil se Závěrečným účtem a výsledkem
přezkoumání hospodaření Mikroregionu Osoblažsko. Dokumenty byly
řádně vyvěšeny a jsou k nahlédnutí na OÚ Rusín
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí závěrečné přezkoumání hospodaření a závěrečný účet
Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

- Starosta přednesl žádost SJDH ve Slezských Rudolticích o peněžní dar ve
výši 5 000,- Kč na činnost oddílu mladých hasičů. Rovněž, by vedení
oddílu rádo přivítalo zapojení místních dětí. Pro ně předvedou 12.6.2010,
při dětském dni, pořádaném TJ Rusín a OÚ, požární útok s možností si
zásah vyzkoušet.
Pan Říha se zeptal na finanční zdraví obce.
Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu a sdělil, že obec je po
finanční stránce zabezpečena.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro oddíl Mladých hasičů Slezské
Rudoltice ve výši 5 000,- Kč na jejich činnost.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

- Starosta poděkoval panu Zumrovi za bezplatné poskytnutí sacího koše na
pumpu v Hrozové u kostela a pánům Vendolskému S., Sobkovi K. a
Fajkusovi B. za opravu této pumpy.
- Pan Chlebík přednesl zprávu Kontrolního výboru
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
- Pan Kučavík přednesl zprávu Finančního výboru
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a dlužníkům bude zaslána
poslední výzva k zaplacení. Termín do 31.5.2010, zodpovídá starosta.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

- Starosta přednesl žádost manželů Čajanových o odkup částí parcel v k.ú.
Rusín, č. 1507/1 a 1507/11. Jedná se o plochy přiléhající k jejich domku
(dle přílohy).

Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodat části parcel č.1507/1 a č. 1507/11v k.ú. Rusín
k úpravám proti podmáčení.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
- Starosta přednesl žádost pana Ing. Petra Hackenberga o provedení
opatření (příkopu) na parcele č. 1535/1, ostatní komunikace v k.ú. Rusín,
aby se zabránilo odtoku povrchové vody, která podmáčí zahrádky a níže
postavené domy.
Pan Říha upozornil na skutečnost, že část pozemku kolem komunikace,
byla zavezena ornicí a zatravněná. Tím dochází k větší lákavosti vody.
Pan Suchý také potvrdil skutečnost zatékání vody do domu, ale myslí si,
že příkop nelze vybudovat, vzhledem profilu komunikace a jediné řešení
vidí v odvodu vody možným vybudováním odtoku přes některý soukromý
pozemek.
Pan Sobek navrhl prověřit možnost získat dotaci a provést rekonstrukci i
s vybudováním příkopu.
Návrh usnesení:
ZO ukládá starostovi prověřit možnost dotací a odvodnění místní komunikace
na parcele č. 1535/1 v k.ú.Rusín
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
- Paní Návratová upozornila na sjízdnost komunikace mezi obcemi Rusín a
Hrozová, kde jsou velké nánosy hlíny po traktoristech. Apeluje na místní
zemědělce, aby důrazně upozornili své zaměstnance, že podle zákona
č.13/1997 O pozemních komunikacích, jsou povinni znečištěnou
komunikaci uklidit.
- Slečna Stalmachová upozornila na rychlé průjezdy automobilů kolem
bytovek, kde hrozí nebezpečí úrazu a nehody.

- Paní Kučavíková navrhla opatřit místní komunikaci, vedoucí k místní kapli
závorou nebo zátarasem, protože dopravní značení se zákazem vjezdu
všech mot. vozidel je nedostačující. Tento návrh podpořila většina
občanů.
Návrh usnesení:
ZO doporučuje a schvaluje opatřit komunikaci, vedoucí k místní kapli,
mechanickými zábranami nebo závorou.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

- Starosta poděkoval panu Zumrovi za bezplatné poskytnutí sacího koše na
pumpu v Hrozové u kostela a pánům Vendolskému S., Sobkovi K. a
Fajkusovi B. za opravu této pumpy.
Zasedání ukončeno v 18:15 hod.
Zapsal : Návratová Dagmara
Ověřovatelé zápisu:
Kučavík Martin

: …………………………………………………

Chlebík Jiří

: ………………………………………………….

………………………………………………….
Starosta

Usnesení č.23/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Rusín ze dne
26.5.2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
Přítomno: Všech pět členů zastupitelstva

330) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a p. Krnáč J.
331) ZO schvaluje ověřovatele pana Kučavíka M. a p. Chlebíka J.
332) ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen
333) ZO schvaluje přijetí dotace od Moravskoslezského kraje na projekt:
,,Rekonstrukce a modernizace občanské vybavenosti“, ve výši 432 000,- Kč a
pověřuje starostu obce, pana Kubánka Jaroslava, k podpisu ,,SMLOUVY o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Hlasování:
334) ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu komínových těles
v bytových domech č.p. 97, 98 a 99. Jako vítěze tohoto výběrového řízení
schvaluje firmu Ing. Josef Kučerik.
335) ZO schvaluje sepsání smlouvy s ČS spořitelnou o poskytnutí úvěru na
zafinancování projektu ,,Rekonstrukce hřiště a vybudování zázemí“ a
pověřuje starostu obce, pana Jaroslava Kubánka, k podpisu této smlouvy.
336) Zastupitelstvo obce po projednání ruší bod č. 261 z usnesení č. 17/2009
ze dne 29.4.2009, týkající se pořízení Úpravy územního plánu Rusín
337) Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
- v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších změn pořízení Územního plánu obce Rusín.
- v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 47

odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 téhož zákona, jako zastupitele
určeného pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Rusín pana
Jaroslava Kubánka
- v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 6
odst. 1 písm. c) téhož zákona, žádost obce o pořizování Územního plánu
obce Rusín obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tj. Městským
úřadem Krnov.
338) ZO bere na vědomí závěrečné přezkoumání hospodaření a závěrečný
účet dobrovolného svazku obcí Voda.
339) ZO bere na vědomí závěrečné přezkoumání hospodaření a závěrečný
účet Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska.
340) ZO schvaluje poskytnutí finančního daru pro oddíl Mladých hasičů
Slezské Rudoltice ve výši 5 000,- Kč na jejich činnost.
341) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí
342) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a dlužníkům bude zaslána
poslední výzva k zaplacení. Termín do 31.5.2010, zodpovídá starosta.
343) ZO schvaluje záměr prodat části parcel č.1507/1 a č. 1507/11v k.ú.
Rusín k úpravám proti podmáčení.
344) ZO ukládá starostovi prověřit možnost dotací a odvodnění místní
komunikace na parcele č. 1535/1 v k.ú. Rusín.
345) ZO podpořil a schvaluje návrh opatřit komunikaci , vedoucí ke místní
kapli, mechanickými zábranami nebo závorou.

Zasedání ukončeno v 18:15 hod.

Zapsala: Návratová Dagmar

……………………………………………….
starosta obce

…………………………………………….
místostarosta

