ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
27. 2. 2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Přítomni:

Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a
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 Ivanický E..
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: paní Návratovou D. a p. Říha V. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Říhu V..
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Zapisovatelem byla určena paní Konvičková Ilona.
Starosta přednesl program zasedání
Program:
1) Prodej parcel v k. ú. Rusín dle zveřejněného záměru
2) Záměr prodeje parcel v k. ú. Rusín
3) Domovní řád pro obytné domy
4) Různé – rozprava

Návrh usnesení:
ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 1) Starosta předložil návrh na prodej parcel v k. ú. Rusín. Záměr prodeje byl
řádně zveřejněn na úřední desce obce. O pozemky projevil zájem a předložil
žádost o odkoupení p. Říha Václav.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku, parcely č. 1075/18 o výměře 1668 m2 a parcely
č. 1075/17 o výměře 1376 m2, panu Říhovi V. dle jeho žádosti a zveřejněného
záměru. Žádost s vypsanými čísly parcel je součástí zápisu.
Hlasování:
pro: 3

proti: 1 – p. Kučavík

zdržel se: 1 – p. Říha

ad 2) Starosta předložil záměr prodeje pozemků p.č. 2/1 – zahrada– 343 m2,
3/1 – zahrada – 450 m2, 3/2 – trvale travní porost – 126 m2 a 3/3 – trvale
travní porost – 760 m2, vše v k.ú. Rusín.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2/1 – zahrada – 343 m2, 3/1 –
zahrada – 450 m2, 3/2 – trvale travní porost – 126 m2 a 3/3 – trvale travní
porost – 760 m2, vše v k.ú. Rusín.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 3) Paní Návratová předložila návrh nového domovního řádu pro obecní byty
a všechny přítomné s tímto návrhem seznámila. Domovní řád bude vyvěšen
v každém obecním domě. Doporučila předat Domovní řády domovním
důvěrníkům, kteří s ním seznámí nájemníky a nechají je podepsat.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje ,,Domovní řád“ pro obecní byty a pověřuje domovní důvěrníky,
aby seznámili nájemníky s tímto Domovním řádem a potvrdili svými podpisy.
Termín: do 15. 3. 2013.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 5) Různé – rozprava
- Pan Ivanický přednesl zprávu Kontrolního výboru. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Pan Kučavík M. přednesl zprávu Finančního výboru. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

-

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5 a č. 6., které
byly provedeny v prosinci 2012. Bez připomínek.
- Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na rok 2013 a
revizními zprávami za rok 2012, VODA - svazku obcí Třemešná –
Damašek. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí Rozpočet VODA- svazek obcí na rok 2013 a revizní zprávy
za rok 2012.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta přednesl žádost občanů Římskokatolické církve, farnosti Hrozová
o finanční dar na výrobu nových lavic do kostela sv. Michaela v Hrozové.
Bylo navrženo podpořit tuto žádost, finančním darem ve výši 15.000,- Kč.
Pan Peřina připomenul restituce církví.
Starosta upřesnil, že o dar nežádala církev, ale místní občané, kteří si na
výrobu lavic pořádali sbírku.
Paní Návratová informovala o průběhu rekonstrukce kostela v Hrozové a
možností získání dotace na opravu márnice, která je ve vlastnictví obce.
Pan Říha upozornil na zájmy církve a vznesl obavu, aby nebyl kostel
zavřen.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč, Římskokatolické
církvi, farnosti Hrozová, na výrobu nových lavic do kostela sv. Michaela
v Hrozové.
Hlasování:
pro: 4

proti: 1 – p. Říha

zdržel se: 0

- Starosta přednesl žádost paní Grůzové, o umožnění oplocení části
pozemku u domu č. 68, pro zřízení zahrádky.
Paní Mrázková a pan Peřina vznesly obavu z chovu psa a upozornili na
nebezpečí, které může vzniknout při chovu bojových plemen.
Zastupitelé vzali připomínku na vědomí a bylo doporučeno, že paní
Grůzová musí při chovu psa požádat o souhlas Obecní úřad, který jí
seznámí, za jakých podmínek lze chov povolit.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zřízení zahrádky paní Grůzové dle její žádosti. Pozemek jí bude
vytýčen obecním úřadem. Při chovu psa, musí požádat Obecní úřad Rusín, za
jakých podmínek lze psa chovat.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
- Pan Říha upozornil na vzrůstající kriminalitu v obcích a vysvětlil, jak se dá
postupovat při podezřelých situacích, stačí zapsat číslo a značku auta,
nahlásit na OÚ, nebo okamžitě volat Policii ČR na číslo 158.
Starosta rovněž požádal spoluobčany o spolupráci.

- Paní Návratová poděkovala organizátorům plesu a pozvala všechny na
další kulturní akce, které se budou konat.

Zasedání ukončeno v 17:40 hod.
Zapsal: Ilona Konvičková

Ověřovatelé zápisu:
Návratová Dagmar

…………………………………………………

Říha Václav

………………………………………………….

………………………………………………….
starosta

USNESENÍ č.11/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN
ZE DNE 28. 11. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
185) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a Ivanický E..
186) ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Říhu V..
187) ZO schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen.
188) ZO schvaluje prodej pozemku, parcely č. 1075/18 o výměře 1668 m2 a
parcely č. 1075/17 o výměře 1376 m2, panu Říhovi V. dle jeho žádosti a
zveřejněného záměru. Žádost s vypsanými čísly parcel je součástí zápisu.
189) ZO schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 2/1 – zahrada – 343 m2, 3/1 –
zahrada – 450 m2, 3/2 – trvale travní porost – 126 m2 a 3/3 – trvale travní
porost – 760 m2, vše v k.ú. Rusín.
190) ZO schvaluje ,,Domovní řád“ pro obecní byty a pověřuje domovní
důvěrníky, aby seznámili nájemníky s tímto Domovním řádem a potvrdili
svými podpisy. Termín: do 15. 3. 2013.
191) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.
192) ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí.
193) ZO bere na vědomí Rozpočet VODA- svazek obcí na rok 2013 a revizní
zprávy za rok 2012.
194) ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč,
Římskokatolické církvi, farnosti Hrozová, na výrobu nových lavic do kostela sv.
Michaela v Hrozové.
195) ZO schvaluje zřízení zahrádky paní Grůzové dle její žádosti. Pozemek jí
bude vytýčen obecním úřadem. Při chovu psa, musí požádat Obecní úřad
Rusín, za jakých podmínek lze psa chovat.
Zasedání ukončeno v 17:40 hod.
Zapsal: Ilona Konvičková

……………………………………………………..
starosta

………………………………………………………
místostarosta

