ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
28. 3. 2011 V 18.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Přítomni: Kubánek Jaroslav, Návratová Dagmar, Říha Václav a Kučavík Martin
Omluven: Ivanický Eduard
Do návrhové komise byli navrženi: p. Kubánek J. a paní Návratová D. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a paní Návratová D..
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: p. Říha V. a p. Kučavík M. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele p. Říhu V. a p. Kučavík M..
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Zapisovatelem byla určena paní Kubánková Ilona.
Starosta seznámil přítomné s jednáním, která proběhla po dotazech na
posledním zasedání Zastupitelstva obce.
- Dotaz pana Začinského na stav mostku v Matějovicích – bylo vyvoláno
jednání se správou silnic, kdy pan Ing. V. Jedlička, vedoucí střediska
SSMSK Bruntál přislíbil, že v nejbližší době bude provedena jeho kontrola
a budou přijatá příslušná opatření.

- Dotaz pana Dudy na stav stromu v Matějovicích – strom byl prohlédnut a
bylo doporučeno jej zatím jen ořezat, ořez proběhne v nejbližší době.
- Dotaz pana Ivanického na zamezení výjezdu k místní kapličce – byla
zadána objednávka na výrobu závory, ta by měla být osazena do konce
měsíce dubna.
Starosta přednesl program zasedání
Program:
1) Vydání souhlasu k dosadbě zeleně na obecních pozemcích
2) Přijetí dotace od SZIF
3) 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 možností výsadby a dosadby zeleně na
veřejných prostranstvích. Akce budou realizovány z programu OPŽP a provádět
je bude občanské sdružení HARTA, zastoupená panem Ing. Putkem. Obec na
tyto akce nebude finančně zainteresována.
Návrh usnesení:
ZO Rusín se usneslo udělit souhlas s realizací opatření v rámci projektů
z dotačního programu OPŽP na parcelách, které jsou v majetku obce Rusín.
Souhlas je určen pro občanské sdružení HARTA a jeho přesná specifikace bude
koncipována na základě zveřejněných specifikací a podmínek příslušné
konkrétní výzvy OPŽP k předkládání žádostí o dotace.
Podpisem souhlasu, je zastupitelstvem obce Rusín pověřen starosta obce pan
Jaroslav Kubánek jako statutární zástupce.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

ad2) Starosta seznámil všechny přítomné s přidělením dotace na projekt
,,Vybavení budovy sociálního a kulturního zázemí u sportovního areálu“, ze
SZIF, ve výši 214.380,- Kč. Rovněž přednesl návrh na podání žádosti na MSK,
k dokofinancování výše zmíněného projektu. Tato žádost smí být podána až
po podpisu ,,Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkovan“
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přijetí dotace ze SZIF, z Programu rozvoje venkova ČR, ve výši
214.380,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu této ,,Dohody“.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti na dokofinancování projektu ,, Vybavení budovy
sociálního a kulturního zázemí u sportovního areálu“, z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a pověřuje starostu k podání této žádosti.
Hlasování:
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

ad3) Různé – rozprava
- Ing. Hackenberg se zeptal na specifikaci vybavení sportovních kabin.
Starosta mu odpověděl a seznámil s tím, co všechno tento projekt
zahrnuje.
- Pan Nitsch se dotázal, kdo všechno bude mít klíče od závory na místní
kapli.
Určitě bude klíč k dispozici na OÚ, jeden bude vlastnit místní farnost a o
dalších rozhodne zastupitelstvo, odpověděl starosta.
- Paní Návratová požádala vyzvat písemně pana Sobka V. k odstranění
stavebního materiálu z parcely před jeho domem.
Bylo dohodnuto, zaslat panu Sobkovi V. dopis k odstranění materiálu.

- Paní Mrázková vznesla dotaz, zda by nebylo možno pro občany zajistit
písek na drobné opravy.
Dotaz projedná zastupitelstvo do příštího zasedání.

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.
Zapsal: Ilona Kubánková
Ověřovatelé zápisu:
Říha Václav

: …………………………………………………

Kučavík Martin: ………………………………………………….

………………………………………………….
Starosta

USNESENÍ č.4/2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE
DNE 28. 3. 2011 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
Přítomni: Kubánek Jaroslav, Návratová Dagmar, Říha Václav a Kučavík Martin
Omluveni: Ivanický Eduard

49) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a paní Návratová
D..
50) ZO schvaluje ověřovatele p. Říhu V. a p. Kučavík M..
51) ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen.
52) ZO Rusín se usneslo udělit souhlas s realizací opatření v rámci projektů
z dotačního programu OPŽP na parcelách, které jsou v majetku obce Rusín.
Souhlas je určen pro občanské sdružení HARTA a jeho přesná specifikace bude
koncipována na základě zveřejněných specifikací a podmínek příslušné
konkrétní výzvy OPŽP k předkládání žádostí o dotace.
Podpisem souhlasu, je zastupitelstvem obce Rusín pověřen starosta obce pan
Jaroslav Kubánek jako statutární zástupce.
53) ZO schvaluje přijetí dotace ze SZIF, z Programu rozvoje venkova ČR, ve výši
214.380,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu této ,,Dohody“.
54) ZO schvaluje podání žádosti na dokofinancování projektu ,, Vybavení
budovy sociálního a kulturního zázemí u sportovního areálu“, z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a pověřuje starostu k podání této žádosti.

Zasedání ukončeno v 17:30 hod.

Zapsala: Kubánková Ilona

……………………………………………….
starosta obce

…………………………………………….
místostarosta

