
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15.7.2009 

ZAČÁTEK V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

Přítomni: p. Kubánek J., p. Krnáč  J., p. Návratová D., p. Kučavík M., p. Chlebík J.  

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: paní Návratová D. a p. Kučavík M. – nikdo 

neměl připomínky 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu: paní Návratovou D. a p. Kučavíka M. 

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

Zapisovatelem zápisu byl určen p. Chlebík J. 

Starosta přednesl program zasedání 

Program: 

1) Přijetí dotace MSK 

2) Czech – Point 

3) Veřejný internet 

4) Plnění rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2009 

5) Různé – rozprava 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání tak,  jak  byl navržen 

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

 



ad 1) Starosta seznámil přítomné o přidělení dotace pro obec na projektovou 

dokumentaci přivaděče pitné vody. Tuto dotaci, ve výši 338 000,- Kč, přidělil 

MSK ze svého rozpočtu, zároveň seznámil s návrhem smlouvy o poskytnutí 

dotace. 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí a schvaluje přijetí dotace ve výši 338 000,-Kč a uzavření,, Smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“  

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

ad 2) Starosta seznámil všechny přítomné s nainstalováním zařízením pro 

poskytování služeb Czech-Point. Nyní se již vyřizují u České pošty přístupové 

klíče, po vydání těchto klíčů bude služba uvedena do provozu, občané o tom 

budou informováni. 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu o Czech-Point na vědomí 

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

ad 3) Starosta seznámil přítomné o zprovoznění veřejného internetu, který bude 

k dispozici veřejnosti od 20. 7. 2009 vždy v úřední hodiny OÚ, nebo po domluvě 

s pracovníky úřadu. Veřejný internet je umístěn v zasedací místnosti OÚ za 

poplatek 25,-Kč/hod. včetně DPH  

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí uvedení veřejného internetu do provozu 

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

ad 4) Starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu na rok 2009 a zároveň 

přednesl Návrh rozpočtového opatření č. 3/2009 obce Rusín. Vzhledem 

k prováděným opatřením bylo navrženo, aby tyto opatření prováděl starosta a 

to v plném rozsahu a zastupitelstvo informoval o těchto opatřeních na 

nejbližším zasedání. 

 



Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce na rok 2009 

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009 obce Rusín dle předloženého 

návrhu 

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

ZO pověřuje starostu k trvalému provádění rozpočtových opatření a to 

v plném rozsahu 

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

ad 5) Různé - rozprava 

- Starosta přednesl zprávu o nákladech na vodovod Rusín za rok 2008. 

Celkové náklady byly 151 108,28 Kč, tržby za vodu 91 192,00 Kč , rozdíl -

59 916,28 Kč  

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu o nákladech na vodovod Rusín za rok 2008 

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

- Pan Chlebík přednesl zprávu Kontrolního výboru, p. Návratová vznesla 

připomínku na obeslání operátorů na zlepšení pokrytí signálu. Pan Ing. 

Hackenbergr vysvětlil technický problém týkající se těchto služeb a pan 

Ivanický navrhl vyvolat jednání mezi starosty obcí a zmíněnými operátory.  

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru a projedná další kroky 

v záležitosti bývalého ,,Hotelu“ a písemně obešle operátory mobilních sítí na 

pokrytí signálu a na Krajský úřad s dotazem na možnost IZS v rámci Polské 

spolupráce.  

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

- Pan Kučavík přednesl zprávu Finančního výboru 



Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru a pověřuje starostu zaslat 

dlužníkům za poplatky dopisy s doručenkou a upozorněním na vymáhání 

dlužné částky i s částkou za prodlení soudní cestou 

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

- Starosta seznámil s Dodatkem č. 1 k OZV č. 1/04 o místních poplatcích, se 

sazebníkem za zapůjčení strojů a zařízení ve vlastnictví obce. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ,,Dodatek č. 1 k OZV č. 1/04 o místních poplatcích“ dle 

předloženého návrhu 

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

 

- Starosta přednesl návrh na schválení pořizování fotografií pro obecní 

účely 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pořizování fotografií v záležitostech obce paní Návratovou 

Dagmar a členy zastupitelstva obce, a to pro účely prezentace obce na 

internetových stránkách, obecních vývěskách a v kronice obce. V případě 

nesouhlasu občanů se zveřejněním jejich osob nebo osob svěřeným jim do 

péče na prezentovaných fotografiích je nutné písemné podání nesouhlasu 

Hlasování: pro: 5                                  proti: 0                                            zdržel se: 0 

 

 

 



Pan Ivanický navrhl úpravu oplocení před obchodem a u zastávky autobusu, 

bylo dohodnuto stávající oplocení odstranit. Odstranění bude provedeno do 

konce září. 

Paní Hlanová, Kakašová a pan Peřina si stěžovali na práci pracovníků VPP a na 

přerušování práce při údržbě obce. Zastupitelstvo  vzalo stížnost na vědomí a 

organizačně sjedná nápravu. 

 

Zapsal: Chlebík Jiří 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Návratová Dagmar                                                     ………………………………… 

Kučavík Martin                                                            ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 18/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Rusín ze dne 15. 7. 2009 

v 17.00 hodin v zasedací místnosti 

 

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

Chlebík Jiří 

265) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a p. Krnáč J. 

266) ZO schvaluje ověřovatele zápisu: paní Návratovou D. a p. Kučavíka M. 

267) ZO schvaluje navržený program dnešního zasedání tak,  jak byl navržen  

268) ZO souhlasí a schvaluje přijetí dotace ve výši 338 000,-Kč  a uzavření 

 ,, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ 

269) ZO bere zprávu o Czech-Point na vědomí 

270) ZO bere na vědomí uvedení veřejného internetu do provozu 

271) ZO bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce na rok 2009 

272) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009 obce Rusín dle předloženého 

návrhu 

273) ZO pověřuje starostu k trvalému provádění rozpočtových opatření a to 

v plném rozsahu 

274) ZO bere na vědomí zprávu o nákladech na vodovod Rusín za rok 2008 

275) ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru a projedná další kroky 

v záležitosti bývalého ,,Hotelu“ 

276) ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru a pověřuje starostu zaslat 

dlužníkům za poplatky dopisy s doručenkou a upozorněním na vymáhání 

dlužné částky i s částkou za prodlení soudní cestou 

277) ZO schvaluje ,,Dodatek č. 1 k OZV č. 1/04 o místních poplatcích“ dle 

předloženého návrhu 

278) ZO schvaluje pořizování fotografií v záležitostech obce paní Návratovou 

Dagmar a členy zastupitelstva obce, pro účely prezentace obce na 



internetových stránkách, obecních vývěskách a v kronice obce. V případě 

nesouhlasu občanů se zveřejněním jejich osob nebo osob svěřeným jim do 

péče na prezentovaných fotografiích je nutné písemné podání nesouhlasu 

 

 

 

Zasedání ukončeno v  

 

Zapsal Chlebík Jiří 

 

 

………………………………………………..                                                                …………………………………………………… 

                 starosta                                                                                                           místostarosta 

 

 

 

 


