
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE  

23. 2. 2011 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

Přítomni: Kubánek Jaroslav, Návratová Dagmar, Ivanický Eduard a Říha Václav 

Omluvena: Kučavík Martin 

 

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 p. Ivanický E.. 

Hlasování:       

                              pro: 4                 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: 4                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

Zapisovatelem byla určena paní Kubánková Ilona. 

Starosta přednesl program zasedání 

Program: 

1) Smlouva o provozování vodovodu 
2) Smlouva o výpůjčce – Mikroregion Osoblažsko 
3) Smlouva o výpůjčce – TJ Rusín 
4) Prodej pozemků v k.ú. Matějovice 
5) Různé - rozprava 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 



 

ad 1) Starosta předložil návrh nové smlouvy o provozování vodovodu s VODA – 

svazek obcí. Přítomným vysvětlil, proč dochází k sepsání této nové smlouvy. 

Nikdo z přítomných neměl žádný dotaz ani připomínku.  

 

Návrh usnesení: 

 ZO schvaluje navrženou ,,Smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace 

s ČOV“ sloužící k zajištění plnění povinností dle §8 odst. 1 zákona č. 274/2001 

Sb., s provozovatelem VODA – svazek obcí a pověřuje starostu k podpisu této 

smlouvy. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 2) Starosta předložil návrh smlouvy o výpůjčce. Jedná se pozemky, na kterých 

bude Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska realizovat projekt 

cikloodpočívadel. Po ukončení udržitelnosti přejdou tyto odpočívadla do 

vlastnictví obce. Nikdo neměl dotaz ani připomínku.   

 

Návrh usnesení: 

 ZO schvaluje navrženou ,,Smlouvu o výpůjčce“ s Mikroregionem – Sdružení 

obcí Osoblažska, a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 3) Starosta předložil návrh smlouvy o užívání nemovitosti s TJ Rusín. Jedná se 

o sportovní kabiny a to z důvodu, že obec nemůže po dobu udržitelnosti kabiny 

pronajímat. Rovněž bude převedeno odběrné místo el. energie z TJ Rusín na 

obec Rusín. 

 

Návrh usnesení: 

 ZO schvaluje navrženou ,,Smlouvu o užívání nemovitosti“ s TJ Rusín, a 

pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje převedení odběrného místa el. energie z TJ Rusín na obec Rusín a 

to z důvodu poskytnuté dotace na rekonstrukci budovy ve které se odběrné 

místo nachází, a ukládá starostovi provedení této změny na ČEZ Krnov. 

Termín: do 4.3.2011 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 4) Starosta předložil žádost pana Ivaneckého Pavla o koupi pozemků v k.ú. 

Matějovice. Jedná se o parcely  č. 76/1, p.č. 717/3 a p.č. 74. Pan Duda vznesena 

připomínka, že parcela č. 74 je vodní plocha a slouží jako požární nádrž a zda je 

nutno parcelu prodávat. Starosta odpověděl, že obec nemá kapacitu na údržbu 

a k parcele č. 74 bude zřízeno věcné břemeno, aby bylo zajištěno tuto vodní 

plochu dále používat jako požární nádrž. Taktéž k parcele č. 717/3 bude zřízeno 

věcné břemeno, aby byl zajištěn průjezd přes tuto parcelu do sousedního statku.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Matějovice panu Pavlu Ivaneckému. 

Jedná se o parcely č. 76/1, p.č. 717/3 s věcným břemenem - umožnění 

průjezdu přes tuto parcelu a p.č. 74 s věcným břemenem – umožnění 

používání plochy jako požární nádrže. Veškeré poplatky spojené s převodem 

hradí kupující. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 5) Různé  - rozprava 

- Pan Ivanický E. přednesl zprávu Kontrolního výboru. Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Kubánek přednesl zprávu Finančního výboru. Paní Návratová se 

dotázala zda by nebylo možné posunout splatnost poplatků chalupářům 

za komunální odpad k 31.3.daného roku. Starosta odpověděl, že není 



důvod k této úpravě OZV a sdělil, že každý má možnost zaplatit poplatky 

převodem na účet obce a nemusí provádět platbu přímo na obci. 

Doporučení FV na zavedení sankcí za pozdní platby bylo přítomnými 

doporučeno. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje doporučení Finančního výboru, uplatňování sankce za pozdní 

platbu nájemného, to je 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, 

nejméně však 25,- Kč za každý započatý měsíc. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta přednesl žádost pana Ing. Karla Ondráška na povolení připojit 

domek č.p. 7 v Rusíně na obecní vodovod. Bylo navrženo schválit 

připojení, za podmínky, že se napojí od souseda nebo zajistí podkop pod 

silnicí, tak aby nebyla tato komunikace narušena.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje žádost pana Ing. Karla Ondráška k připojení na obecní vodovod 

a to za předpokladu, že se napojí na vodovod od sousedů, nebo zajistí podkop 

pod místní komunikací. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta seznámil přítomné s Výroční zprávou o činnosti svazku obcí 

Mikroregion Krnovsko za rok 2010. 

 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí ,,Výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu 

Krnovsko za rok 2010“. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta seznámil přítomné se situací kolem uvolněných obecních bytů a 

bylo doporučeno vypsat výběrové řízení na rekonstrukci těchto bytů.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu volných bytů v bytovém 

domě č.p. 68 v obci Rusín. Termín: do konce března. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

-  Starosta přednesl návrh na ustanovení komise pro přípravu 

nadcházejících oslav 750-ti let od první písemné zmínky  o Rusíně. Do 

komise byli navrženi pan Krnáč Jan, pan Nitsch Erich, pan Čajan Josef, 

paní Mrázková Irena, slečna Nitschova Gabriela a slečna Šenkeříková 

Jitka. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ustanovení Výboru pro přípravu oslav 750-ti let od první zmínky 

o obci Rusín“ ve složení: pan Krnáč Jan, pan Nitsch Erich, paní Mrázková Irena, 

pan Čajan Josef, slečna Nitschová Gabriela a slečna Šenkeříková Jitka. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Duda informoval o nebezpečí padajících větví ze stromu na 

křižovatce v Matějovicích. Starosta vzal připomínku na vědomí a přislíbil 

urychlenou nápravu. Bude zajištěn ořez stromu nebo v nutném případě 

jeho pokácení, vše do konce vegetačního klidu. 

- Pan Začinský informoval o stavu mostku v Matějovicích a o zaplavování 

komunikace při deštích. Starosta slíbil projednání těchto věcí se správou 

silni v Jindřichově. 



- Paní Návratová informovala přítomné o probíhajících pracovních 

aktivitách na opravě kostela v Hrozové. 

- Pan Ivanický upozornil na opětovné vyjíždění automobilů ke kapličce a 

navrhl opatřit výjezd závorou. Návrhem se bude Zastupitelstvo obce 

zabývat. 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18:05 hod. 

 

Zapsal: Ilona Kubánková 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Návratová Dagmar    :  ………………………………………………… 

 

 

Říha Václav                 : ………………………………………………….          

 

 

 

…………………………………………………. 

                   Starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ č.3/2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE 

DNE 23. 2. 2011 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

 

Přítomni: Kubánek Jaroslav, Návratová Dagmar, Ivanický Eduard a Říha Václav 

Omluveni: Kučavík Martin 

 

34) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a p. Ivanický E.. 

35) ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Říhu V.. 

36) ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen. 

37) ZO schvaluje navrženou ,,Smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace 

s ČOV“ sloužící k zajištění plnění povinností dle §8 odst. 1 zákona č. 274/2001 

Sb., s provozovatelem VODA – svazek obcí a pověřuje starostu k podpisu této 

smlouvy. 

38) ZO schvaluje navrženou ,,Smlouvu o výpůjčce“ s Mikroregionem – 

Sdružení obcí Osoblažska, a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

39) ZO schvaluje navrženou ,,Smlouvu o užívání nemovitosti“ s TJ Rusín, a 

pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

40) ZO schvaluje převedení odběrného místa el. energie z TJ Rusín na obec 

Rusín a to z důvodu poskytnuté dotace na rekonstrukci budovy ve které se 

odběrné místo nachází, a ukládá starostovi provedení této změny na ČEZ 

Krnov. Termín: do 4.3.2011 

41) ZO schvaluje prodej pozemků v k.ú. Matějovice panu Pavlu Ivaneckému. 

Jedná se o parcely č. 76/1, p.č. 717/3 s věcným břemenem - umožnění 

průjezdu přes tuto parcelu a p.č. 74 s věcným břemenem – umožnění 

používání plochy jako požární nádrže. Veškeré poplatky spojené s převodem 

hradí kupující. 

42) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí. 

43) ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí. 



44) ZO schvaluje doporučení Finančního výboru, uplatňování sankce za pozdní 

platbu nájemného, to je 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, 

nejméně však 25,- Kč za každý započatý měsíc. 

45) ZO schvaluje žádost pana Ing. Karla Ondráška k připojení na obecní 

vodovod a to za předpokladu, že se napojí na vodovod od sousedů, nebo 

zajistí podkop pod místní komunikací. 

46) ZO bere na vědomí ,,Výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu 

Krnovsko za rok 2010“. 

47) ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu volných bytů v bytovém 

domě č.p. 68 v obci Rusín. Termín: do konce března. 

48) ZO schvaluje ustanovení Výboru pro přípravu oslav 750-ti let od první 

zmínky o obci Rusín“ ve složení: pan Krnáč Jan, pan Nitsch Erich, paní 

Mrázková Irena, pan Čajan Josef, slečna Nitschová Gabriela a slečna 

Šenkeříková Jitka. 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18:05 hod.                                                          Zapsala: Kubánková Ilona 

 

 

 

 

 

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

            starosta obce                                                                                          místostarosta  


