ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 12.
2009 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Přítomno: Všech pět členů zastupitelstva

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. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Kučavíka M.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Zapisovatelem byl určen pan Chlebík J.
Starosta přednesl program zasedání
Program:
1) Rozpočet obce Rusín na rok 2010
2) Informace o dílčím auditu
3) Rozpočty Mikroregionu Krnovsko, Osoblažsko a DSO Voda
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 návrhem rozpočtu obce Rusín na rok 2010,
rozpočet byl řádně vyvěšen na úřední desce obce, navíc byl konzultován
s pracovníky České spořitelny, u které má obec účet, jedná se o rozpočet
vyrovnaný. Nikdo neměl dotaz ani žádnou připomínku.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje ,,Rozpočet obce Rusín na rok 2010“, bez připomínek tak jak byl
předložen, jedná se o rozpočet vyrovnaný
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 2) Starosta seznámil s dílčím přezkoumáním hospodařením obce Rusín v roce
2009, které provedli 10.11.2009 pracovníci Moravskoslezského kraje.
Přezkoumání bylo provedeno za období od 1.1.2009 do 30.10.2009 se závěrem,
že nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Rusín
v roce 2009
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 3) Starosta seznámil s Rozpočtem Mikroregionu Krnovsko na rok 2010 a jeho
rozpočtovým výhledem na r. 2011 a 2012, dále s Rozpočtem Mikroregionu –
Sdružení obcí Osoblažska na rok 2010 a v poslední řadě s Rozpočtem DSO Voda
na rok 2010, všechny rozpočty byly řádně vyvěšeny.
Návrh usnesení:
ZO bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočet Mikroregionu Krnovskona rok
2010 a rozpočtový výhled na r. 2011 a 2012

ZO bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočet Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažska na rok 2010
ZO bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočet DSO Voda na rok 2010
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

ad 4) Různá – rozprava
- Starosta přednesl ,,Příkaz starosty k provedení inventarizace
k 31.12.2009“, jako předsedu inventarizační komise navrhl pana Kučavíka
Martina a jako členy komise pana Ivanického E., slečnu Šenkeříkovou J.,
Nitschovou G.,paní Konvičkovou I. a paní Bockovou M.. Inventarizace
proběhne podle příkazu starosty od 17.12.2009 do 12.1.2010.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce dle příkazu starosty a
jako předsedu inventarizační komise schvaluje p. Kučavíka M. a jako členy p.
Ivanického E., sl. Šenkeříkovou J., Nitschovou G., paní Konvičkovou I. a paní
Bockovou M.. Inventarizace proběhne od 17.12.2009 do 12.1.2010.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta seznámil zastupitele s provedenými Rozpočtovými opatřeními č.
4/2009 a č. 5/2009 obce Rusín
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o provedených Rozpočtových opatřeních č.
4/2009 a č. 5/2009 obce Rusín

Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta seznámil zastupitele a přítomné se smlouvami s paní Halásovou
Hanou, vysvětlil, proč s ní jsou sepsány tři smlouvy, na každou žádost
musí být uzavřená smlouva zvlášť.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí a souhlasí s podpisem smluv s paní Halásovou Hanou, na
zpracování žádostí o dotaci na SZIF.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta přednesl žádost pana Říhy o pronájem pozemků dle přiloženého
seznamu parcel, z důvodů skončení smlouvy a převodu pozemků
z vlastnictví PF ČR na obec Rusín.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí a schvaluje pronájem pozemků dle žádosti pana Říhy, pronájem
bude sjednán na dobu 5-ti let za cenu v místě obvyklou.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta přednesl žádost TJ Rusín o poskytnutí peněžního daru ve výši
20.000,- Kč, z rozpočtu obce na rok 2010 na činnost TJ Rusín.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru TJ Rusín na jejich činnost v roce 2010
ve výši 20.000,- Kč
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Byla přednesena žádost MAS rozvoj Krnovska o.p.s. o poskytnutí
finančního daru na svoji činnost ve výši 20.000,- Kč
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru MAS rozvoj Krnovska o.p.s. na její
činnost ve výši 20.000,- Kč
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta přednesl návrh na udělení peněžních darů, kronikáři 2.500,-Kč,
domovníkům 1.200,-Kč, členům výborů a komisí p. Ing. Hackenberg P.
1.500,-Kč, p. Sobek K. 1.500,-Kč, p. Ivanický E. 1.500,-Kč, paní Halanová R.
1.500,-Kč, p. Rekšák P. 1.500,-Kč, slečna Šenkeříková J. 1.500,-Kč, p. Čajan
1.500,-Kč a p. Fajkusovi B. 3.000,- Kč za vypracování propagačních
materiálů pro obec a vypracování Rusínských listů. Pan Ivanický E. navrhl,
aby peněžní dary byly uděleny i členům zastupitelstva ve výši
jednoměsíčních odměn. Starosta přislíbil, že o návrhu bude uvažovat.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí a schvaluje udělení peněžních darů: kronikář 2.500,-Kč, domovníci
1.200,-Kč, členové výborů a komisí p. Ing. Hackenberg P. 1.500,-Kč, p. Sobek
K. 1500,-Kč, p. Ivanický E. 1.500,-Kč, paní Halanová R. 1.500,-Kč, p. Rekšák P.
1.500,-Kč, slečna Šenkeříková J. 1.500,-Kč, p. Čajan J. 1.500,-Kč a p. Fajkus B.
3.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

- Starosta upozornil na svoz odpadu mezi vánočními svátky a počátek roku
2010, rovněž upozornil na změnu svozu komunálního odpadu v novém
roce, kdy bude svoz odpadu probíhat vždy každý sudý čtvrtek. Starosta
občany seznámil se svozem velkoobjemového odpadu a nebezpečného
odpadu

- Dále starosta informoval o úkolech, které byly uloženy na předchozím
zasedání.
Autobusová zastávka je dokončena, veškeré omítky byly opraveny,
nalíčeny, zárubně a podhled natřeny a okno zaskleno. Starosta vyzval
všechny ke spolupráci a případným nekalostem na zastávce ihned
zabránili nebo ihned nahlásili na obecní úřad
V případě nepovolených staveb, byly veškeré podklady předány
právníkovi a ten v této věci začal jednat.
Ohledně bývalého hotelu, byl napsán dopis na exekutorský úřad do
Přerova, s tímto dopisem byli seznámeni majitelé nemovitosti a dopis
odeslán i všem věřitelům. Starosta rovněž seznámil přítomné s odpovědí
exekutorského úřadu a spojí se ze stavebním úřadem a dojedná další
možný postup.
Pan Ivanický E. navrhl znovu kontaktovat exekutorský úřad a navrhnout
Holandskou dražbu.
- Pan Kučavík upozornil na možnost, při kalamitním stavu nebo silném
větru, uzavření místní komunikace do PL. Silnice se v zimním období bude
udržovat, k uzavření silnice dojde jen ve výjmečných situacích a občané o
tom budou informováni a zpráva bude zveřejněná i na internetových
stránkách obce a v tisku.
- Pan Ivanický E. se zeptal znovu na peněžní dary zastupitelům a doporučil
je schválit na tomto zasedání.
- Starosta tedy navrhl doplnit usnesení o udělení peněžních darů členům
zastupitelstva ve výši jednoměsíčních odměn.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí a schvaluje udělení peněžních darů členům zastupitelstva ve výši
měsíčních odměn.
Hlasování:
pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Na závěr starosta poděkoval všem za spolupráci a popřál příjemné svátky a
mnoho úspěchů v příštím roce.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17.30 hodin

Zapsala: Chlebík Jiří

Ověřovatelé zápisu:
Návratová Dagmara

…………………………………………….

Kučavík Martin

…………………………………………….

Usnesení č.15/2008ze zasedání zastupitelstva obce Rusín ze dne
14.12.2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
Přítomno: Všech pět členů zastupitelstva
292) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a p. Krnáč J.
293) ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Kučavíka M.
294) ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen
295) ZO schvaluje ,,Rozpočet obce Rusín na rok 2010“, bez připomínek tak jak
byl předložen, jedná se o rozpočet vyrovnaný
296) ZO bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Rusín
v roce 2009
297) ZO bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočet Mikroregionu
Krnovskona rok 2010 a rozpočtový výhled na r. 2011 a 2012
298) ZO bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočet Mikroregionu – Sdružení
obcí Osoblažska na rok 2010
299) ZO bylo seznámeno a bere na vědomí Rozpočet DSO Voda na rok 2010
300) ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce dle příkazu starosty
a jako předsedu inventarizační komise schvaluje p. Kučavíka M. a jako členy
p. Ivanického E., sl. Šenkeříkovou J., Nitschovou G., paní Konvičkovou I. a paní
Bockovou M.. Inventarizace proběhne od 17.12.2009 do 12.1.2010
301) ZO bere na vědomí informaci o provedených Rozpočtových opatřeních č.
4/2009 a č. 5/2009 obce Rusín
302) ZO bere na vědomí a souhlasí s podpisem smluv s paní Halásovou Hanou,
na zpracování žádostí o dotaci na SZIF
303) ZO souhlasí a schvaluje pronájem pozemků dle žádosti pana Říhy,
pronájem bude sjednán na dobu 5-ti let za cenu v místě obvyklou.
304) ZO schvaluje poskytnutí finančního daru TJ Rusín na jejich činnost v roce
2010 ve výši 20.000,- Kč
305) ZO schvaluje poskytnutí finančního daru MAS rozvoj Krnovska o.p.s. na
její činnost ve výši 20.000,- Kč
306) ZO souhlasí a schvaluje udělení peněžních darů: kronikář 2.500,-Kč,
domovníci 1.200,-Kč, členové výborů a komisí p. Ing. Hackenberg P. 1.500,-Kč,
p. Sobek K. 1500,-Kč, p. Ivanický E. 1.500,-Kč, paní Halanová R. 1.500,-Kč, p.
Rekšák P. 1.500,-Kč, slečna Šenkeříková J. 1.500,-Kč, p. Čajan J. 1.500,-Kč a p.
Fajkus B. 3.000,- Kč.

307) ZO souhlasí a schvaluje udělení peněžních darů členům zastupitelstva ve
výši měsíčních odměn.

Zasedání ukončeno v 17.30 hodin

…………………………………………..
starosta obce

Zapsal: Chlebík Jiří

…………………………………………..
místostarosta

