ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
29. 8. 2012 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. Kučavík M. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a Kučavíka M..
Hlasování:
pro: 5
proti:
zdržel se:
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:
zdržel se:
Zapisovatelem byla určena paní Konvičková Ilona.
Starosta přednesl program zasedání
Program:
1) Smlouva o výpůjčce pozemku Slezským Rudolticím
2) Veřejná zakázka na vybudování nového vodovodu
3) Přijetí úvěru od České spořitelny a.s.
4) Různé – rozprava
Starosta doporučil z programu, vzhledem k nesrovnalostem v úvěrové smlouvě
a dovolené pracovnice spořitelny, vypustit z programu bod č. 3 a po dořešení
svolat mimořádné zasedání zastupitelstva.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje neprojednávání bodu č. 3 z předloženého programu.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

Návrh usnesení:
ZO schvaluje projednání upraveného programu zasedání.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

ad 1) Starosta seznámil přítomné s návrhem ,,Smlouvy o výpůjčce“ Slezským
Rudolticím. Předmětem smlouvy je výpůjčka pozemku p.č. 1064 – ostatní plocha
v k.ú. Hrozová, na které bude realizován projekt rekonstrukce silnice č. 45725.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ,,Smlouvu o výpůjčce“ se Slezskými Rudolticemi, na parcelu č.
1064 – ostatní plocha, v k.ú. Hrozová, kde bude realizován projekt ,,Obnova
místní komunikace“ a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

ad 2) Starosta seznámil přítomné s veřejnou zakázkou na vybudování nového
vodovodu. Do soutěže bylo přihlášených 33 firem. Seznámil s průběhem otvírání
obálek a hodnocením nabídek. Hodnotící komise doporučila přidělit zakázku
vítězné firmě NEVIS Opava s.r.o.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí doporučení hodnotící komise a schvaluje přidělení veřejné
zakázky na vybudování nového vodovodu firmě NEVIS Opava s.r.o. a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o dílo s firmou NEVIS Opava s.r.o..
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

ad 3) Různé – rozprava
- Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem Dobrovolného svazku
obcí Voda. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úřední desce.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí VODA
za rok 2011 včetně všech příloh a zápisy z jednání revizní komise DSO za rok
2011.
Hlasování:
pro: 5
proti:
zdržel se:
- Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2, dle přílohy
zápisu.
- Pan Ivanický E. přednesl zprávu kontrolního výboru. Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

- Starosta seznámil přítomné s žádostí ZUŠ Město Albrechtice o příspěvek
na výuku žáků ve školním roce 2012/2013. Jedná se o 1 000,- Kč na žáka,
který pochází z obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje 1.000,- Kč ZUŠ Město Albrechtice pro školní rok 2012/2013, na
žáka dle předloženého seznamu.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

- Starosta předložil záměr pronájmu pozemků p.č. 403/4 – ostatní plocha a
p.č. 386 – vodní plocha, v k.ú. Matějovice.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 403/4 – ostatní plocha, p.č. 386 –
vodní plocha v k.ú. Matějovice
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

- Paní Návratová upozornila na zvětšující se počet poničených popelnic při
jejich vysypávání a doporučila projednat a řešit problém přes Mikroregion
Osoblažsko, dále upozornila na nepořádek ve sklepních prostorách
bytovek, na hřišti a v cikloodpočívadlech. Navrhla objednat kontejner na
tento odpad. Dále přednesla žádost pana Strnada na opravu silnice k jeho
domu.
- Pan Ivanický, vzhledem k velké rychlosti projíždějících automobilů kolem
bytovek, doporučil projednat možnost umístění zpomalujících retardérů
na tuto komunikaci. K tomuto problému se přidal i pan Kolek, který dodal,
že zde jezdí hodně mládeže z Polska a kromě velké rychlosti po nich
zůstává i nepořádek. Starosta přislíbil projednání na dopravním odboru
v Krnově a o jednání bude informovat.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu projednat zpomalovače na místní komunikaci u bytovek
na dopravním oddělení Městského úřadu v Krnově.
Hlasování:
pro: 5

proti:

zdržel se:

- Pan Fajkus seznámil přítomné s vydanou knížce o Rusínu a poděkoval
všem, kteří pomohli při její kompletaci.
- Pan Peřina poukázal na fotografie, které kolují na facebooku, vytkl, že
takové fotografie na internetu nemají co dělat a spíš poškozují obec, než
aby donutily občany k nápravě, protože z nich není poznat, na koho by
měly ukázat. Vytkl paní Návratové, že problém se měl projednat na místě
a místo focení měla objednat kontejner na tento odpad.

- Starosta poděkoval panu Fajkusovi za zpracování podkladu pro tisk knížky
o Rusínu a dále poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
letošní Rusínské poutě.

Zasedání ukončeno v 17:50 hod.
Zapsal: Ilona Konvičková
Ověřovatelé zápisu:
Návratová Dagmar

…………………………………………………

Říha Václav

………………………………………………….

………………………………………………….
starosta

USNESENÍ č.10/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN
ZE DNE 29. 8. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

148) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a Kučavíka M..
149) ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Říhu V..
150) ZO schvaluje neprojednávání bodu č. 3 z předloženého programu.
151) ZO schvaluje projednání upraveného programu zasedání.
152) ZO schvaluje ,,Smlouvu o výpůjčce“ se Slezskými Rudolticemi, na parcelu
č. 1064 – ostatní plocha, v k.ú. Hrozová, kde bude realizován projekt ,,Obnova
místní komunikace“ a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
153) ZO bere na vědomí doporučení hodnotící komise a schvaluje přidělení
veřejné zakázky na vybudování nového vodovodu firmě NEVIS Opava s.r.o. a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s firmou NEVIS Opava s.r.o..
154) ZO bere na vědomí schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
VODA za rok 2011 včetně všech příloh a zápisy z jednání revizní komise DSO za
rok 2011.
155) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí
156) ZO schvaluje 1.000,- Kč ZUŠ Město Albrechtice pro školní rok
2012/2013, na žáka dle předloženého seznamu.
157) ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 403/4 – ostatní plocha, p.č.
386 – vodní plocha v k.ú. Matějovice.
158) ZO pověřuje starostu projednat zpomalovače na místní komunikaci u
bytovek na dopravním oddělení Městského úřadu v Krnově.

Zasedání ukončeno v 17:50 hod.
Zapsal: Ilona Konvičková

……………………………………………………..
starosta

………………………………………………………
místostarosta

