ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE
21.4. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

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

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: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: paní Návratová D. a p. Chlebík J. – bez
připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Chlebík J.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Zapisovatelem byl určen pan Ivanický E.
Starosta přednesl program zasedání
Program:
1) Závěrečný účet obce Rusín za rok 2009
2) Přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 2009
3) Úprava vodovodu Rusín
4) 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 se závěrečným účtem obce Rusín za rok 2009
a možností nahlédnout do tohoto dokumentu na obecním úřadě.
Zároveň seznámil s přeúčtováním hospodářského výsledku z účtu č. 931 na účet
č. 932. Nikdo neměl žádný dotaz.
ad 2) Starosta seznámil s výsledky přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok
2009, které provedli pracovníci MSK, dne 23. 3. 2010. Při přezkoumání nebyly
zjištěny žádné nedostatky v hospodaření ani v písemnostech vedených na obci.
Závěry z přezkoumání byly řádně zveřejněny na úřední desce obce Rusín.
Návrh usnesení:
ZO a obec Rusín schvalují Závěrečný účet obce Rusín za rok 2009 a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
ZO schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku z účtu č. 931 na účet č. 932
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0

ad 3) Starosta přečetl návrh na úpravu místního vodovodu, seznámil s cenou
těchto úprav, zároveň přítomné ubezpečil, že na projektu nového přivaděče se
bude i nadále pracovat.
Paní Říhová se dotázala, kdo tyto úpravy bude hradit a zda se na tom bude
podílet sdružení ,,Voda“ Damašek.
Starosta odpověděl, že úpravy bude hradit obec, sdružení ,,Voda“ se na
nákladech nebude podílet.
Dále se paní Říhová dotázala, zda platí priorita na nový přivaděč vody ze Sl.
Rudoltic, zda se o to usiluje a s jakým efektem.
Starosta znovu ujistil, že nový přivaděč je pro obec prioritou, zatím však není
vyhlášen žádný dotační titul, z kterého by se dala akce zafinancovat. Rovněž
sdělil, že dotační tituly, v kterých by obec musela hradit z vlastních prostředků
více jak polovinu nákladů, je pro obec nemyslitelná.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje provedení úprav na místní vodárně dle předložených návrhů na
zkvalitnění dodávky pitné vody.
Termín vyzvání k podpisu smlouvy do 31.4.2010
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
ad 4) Různé – rozprava
- Starosta všechny seznámil s náklady obce na údržbu komunikace do PR
v zimní období 2009/2010. Tyto náklady byly vyčísleny na 37.080,- Kč.
- Starosta přečetl žádost na prodloužení nájemní smlouvy a výměny bytu
pro pana Pálu V. Žádost zdůvodňuje tím, že mu končí nájemní smlouva,
sám obývá čtyř- pokojový byt, který je pro něj zbytečně velký a tím žádá o
přidělení menšího bytu.
Pan Říha se dotázal, zda platí nějaká směrnice, která stanoví povinnost
pro občany topit v zimním období. V bytovém domě č. p. 68 dochází z
důvodů netopení některých nájemníků k promrzání budovy a tím i
k výskytu plísní v bytech.
Starosta odpověděl, že žádná taková směrnice zatím není. Bylo
doporučeno, aby starosta prověřil právní možnost vzniku takové
směrnice.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje, po ukončení nájemní smlouvy s paní Ambrožovou, s přidělením
bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 68, panu Pálovi V., s tím že uvede svůj byt do
původního stavu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to na
dobu jednoho roku.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh usnesení:
ZO ukládá starostovi, prověřit právní možnost, uložit nájemníkům povinnost
topit v bytech v zimním období.
Hlasování:

pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
- Starosta seznámil přítomné s odstávkou dodávky elektřiny ve všech
obcích a to ve dnech 29. 4. 2010 v době od 8:00 hod. do 16:00 hod. a 4. 5.
2010 od 12:00 hod. do 15:00 hod.
- Starosta přečetl žádost pana Ivaneckého P. o pronájem pozemků v k.ú.
Matějovice. Jedná se o parcelu č.769/6 a parcelu č. 608/9. Tyto parcely
chce využívat k zemědělským účelům.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr pronajmout parcely č. 769/6 a č. 608/9 v k.ú. Matějovice
k zemědělským účelům.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
- Paní Říhová požádala o řešení chodníku přes střed obce v Rusíně a u
autobusové zastávky, zároveň požádala o zabezpečení lavičky na
autobusové zastávce.
Starosta odpověděl, že otázku chodníku má rozjednanou a s realizací se
bude počítat, nejprve se ale musí vypracovat projekt, lavičku na
autobusové zastávce nechá zajistit proti přemisťování.
- Pan Ivanický informoval o nefunkčnosti pumpy u hřbitova v Hrozové, dále
požádal o vyhotovení Obecně závazných vyhlášek o zákazu pálení klestí a
trávy a používání motorových pil, sekaček a okružních pil, v neděli.
Návrh usnesení:
ZO ukládá starostovi vyhotovit návrhy OZV na používání motorových pil a
sekaček a OZV na pálení rostlinných produktů v obci, v neděli a státem
uznávaných svátcích
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
- Paní Říhová, požádala o možnost umístit v obci kontejnery na svoz papíru
a časopisů a vypsat veškeré možnosti třídění odpadu, kde se dá tento
odpad uskladnit.
Starosta odpověděl, že možnost umístění kontejnerů na papír projedná se
svozovou firmou a bude o tom občany informovat, rovněž sdělil, že na

měsíc květen připravuje svoz velkoobjemového odpadu, kdy datum bude
upřesněn a občané včas informováni
Paní Návratová přislíbila, že informace o možnostech třídění odpadu, o
tom kde jaký odpad je možno uložit, bude zveřejněn v nejbližším vydání
Obecního zpravodaje.
Zasedání ukončeno v 18:15 hod.
Zapsal : Ivanický Eduard
Ověřovatelé zápisu:
Návratová Dagmar : …………………………………………………

Chlebík Jiří

: ………………………………………………….

………………………………………………….
starosta

