
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE  

25. 5. 2011 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

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

                   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: 5                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: p. Kučavík M. a p. Říha Václav. – bez 

připomínek 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Kučavíka M. a p. Říhu V.. 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

Zapisovatelem byl určen pan Návratová D. 

Starosta přednesl program zasedání 

Program: 

1) Závěrečný účet obce Rusín za rok 2010 

2) Přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 2010 

3) OZV obce Rusín č. 1/2011 o místních poplatcích 

4) Smlouva o výpůjčce pozemků 

5) 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 se závěrečným účtem obce Rusín za rok 2010 

a možností nahlédnout do tohoto dokumentu na obecním úřadě. 

Zároveň seznámil s přeúčtováním hospodářského výsledku z účtu č. 431 na účet 

č. 432. Nikdo neměl žádný dotaz. 

 

ad 2) Starosta seznámil s výsledky přezkoumání hospodaření obce Rusín za rok 

2010, které provedli pracovníci MSK. 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 2010 a souhlasí 

s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ZO schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku z účtu č. 431 na účet č. 432 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 3) Starosta přednesl návrh OZV č. 1/2011 o místních poplatcích, která 

nahradí původní OZV č. 1/2004. Nová OZV vznikla na základě nových právních 

předpisů a byla doporučena ke schválení MVCR odborem kontroly. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místních poplatcích, 

s účinností od 13. 6. 2011. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 



 

ad 4) Starosta předložil návrh smlouvy o výpůjčce. Jedná se pozemky, na kterých 

bude Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska realizovat projekt ,,Modernizace 

veřejných prostranství“. Po ukončení udržitelnosti přejde majetek do vlastnictví 

obce. Projekt řeší vybudování chodníku před obecním úřadem. 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: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 5) Různé – rozprava 

- Starosta předložil návrh Smlouvy o partnerství, mezi obcí Rusín a 

Občanským sdružením Královský stolec. Partnerská smlouva je pro 

realizaci projektů obou stran, které se zaměřují na volnočasové aktivity 

žen, dětí a mládeže. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navrženou Smlouvu o partnerství, mezi obcí Rusín a Občanským 

sdružením Královský stolec a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

- Starosta předložil přítomným, závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2011. Závěrečný účet DSO 

byl schválen valnou hromadou DSO. 

 

Návrh usnesení: 

ZO Rusín bere na vědomí:  
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí 
Osoblažska za rok 2010 včetně příloh a bere na vědomí výhrady s celoročním 
hospodařením DSO za rok 2010 a přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a 
nedostatků při přezkoumání hospodaření za rok 2010.  
Hlasování:             

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 



Návrh usnesení: 

ZO Rusín bere na vědomí: 
Zápis z jednání revizní komise Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – 
Sdružení obcí Osoblažska za rok 2010 a bere na vědomí zjištěné nedostatky.  
Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení: 

ZO Rusín bere na vědomí: 
Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion – 
Sdružení obcí Osoblažska za rok 2010. 
Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta předložil přítomným závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko, za 

rok 2010 

 

Návrh usnesení: 

ZO Rusín bere na vědomí:  
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko, včetně příloh. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta předložil zastupitelstvu zápisy č. 1 – 4, za rok 2010, z kontrol 

revizní komise, Dobrovolného svazku obci – Voda. 

 

Návrh usnesení: 

ZO Rusín bylo seznámeno a bere na vědomí zápisy z kontrol revizní komise 

DSO – Voda č. 1-4 za rok 2010.  

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta předložil návrh Provozního řádu Multifunkčního hřiště pro 

občany. Seznámil přítomné s obsahem provozního řádu. Pro provoz 

sportoviště bylo třemi zastupiteli doporučeno, aby po skončení smlouvy 

s úřadem práce, který financoval mzdu pracovníka na VPP – správce 



sportovního areálu, nebylo zřízeno pracovní místo údržbář a správce 

sportovního areálu v rámci obce. Bylo doporučeno Provozní řád MSH 

vytisknout ve větším formátu. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Provozní řád Multifunkčního sportovního hřiště pro občany, 

s platností od 21. 5. 2011. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Ivanický přednesl zprávu Kontrolního výboru. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

Návrh usnesení: 

ZO stanovuje termín pro možnosti řešení odstranění černých staveb 

v Matějovicích do 31. 12. 2011. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

Návrh usnesení: 

ZO ukládá starostovi zajistit osazení zábrany při vjezdu na kapličku. Termín: 

do 30.6.2011. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Kučavík přednesl zprávu Finančního výboru. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje Obecnímu úřadu 

obeslat neplatiče. 

 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 



 

 

- Starosta informoval o probíhající rekonstrukci bytů v obytném domě č. p. 

68. Bylo navrženo, po rekonstrukci přidělit byt č. 5 uchazeči po zaplacení 

kauce, na kterou bude sepsána smlouva a bude zřízen nový bankovní 

účet. Kauce bude určena na příštím zasedání Zastupitelstva obce. Byt č. 3 

bude sloužit jako ubytování pro návštěvníky obce. 

 

- Starosta seznámil přítomné se stavem kotle v bytovém domě č. p. 93. 

Kotel je zastaralý a nevyhovující, po konzultaci s odborníkem, bylo 

doporučeno kotel vyměnit. Předběžná cena je kolem 100 000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO doporučuje a schvaluje, za předpokladu dostatku financí, před započetím 

topné sezony kotel vyměnit.  

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením obce Rusín č. 

1/2011. 

- Starosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy zřízení věcného břemene, mezi obcí Rusín a ČEZ Distribuce a. s..  

 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy zřízení věcného 

břemene, mezi obcí Rusín a ČEZ Distribuce a. s. a pověřuje starostu k podpisu 

této smlouvy. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Paní Návratová informovala o probíhající rekonstrukci kostela v Hrozové 

a o připravovaných akcích v nejbližší době. 

- Pan Ivanický navrhl napsat dopis hejtmanovi MSK o dostupnosti 

záchranné služby a zda by nebylo možno pro Osoblažsko využít záchranku 



z Polska tak jak je to v případě spolupráce mezi požárními složkami ČR a 

PL. 

Starosta bude informovat o problému Mikroregion – Sdružení obcí 

Osoblažsko, aby dopis byl napsán za všechny obce ve sdružení. 

- Paní Návratová přednesla připomínku na stav příkopů v Hrozové a 

navrhla příkop zatrubnit. 

Bylo sděleno, že vzhledem k tomu, že se příkop nachází na soukromém 

pozemku, nemůže obec do těchto pozemků investovat své finanční 

prostředky. Obec by nejprve musela pozemky odkoupit. Starosta ještě 

prověří možnosti řešení. 

 

 

Zasedání ukončeno v 18:20 hod. 

 

Zapsala: Návratová Dagmar  

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

 

Kučavík Martin           : ………………………………………………….          

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

                  starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ č.5/2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE 

DNE 25. 5. 2011 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

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

                   Kučavík Martin 

 

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

56)  ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Kučavíka M. a p. Říhu V.. 

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

58) ZO a obec Rusín schvalují Závěrečný účet obce Rusín za rok 2010 a 

souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. 

59)  ZO schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku z účtu č. 431 na účet č. 

432 

60)  ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místních poplatcích, 

s účinností od 13. 6. 2011. 

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

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

62)  ZO schvaluje navrženou Smlouvu o partnerství, mezi obcí Rusín a 

Občanským sdružením Královský stolec a pověřuje starostu k podpisu této 

smlouvy. 

63)  ZO Rusín bere na vědomí:  
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí 
Osoblažska za rok 2010 včetně příloh a bere na vědomí výhrady s celoročním 
hospodařením DSO za rok 2010 a přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a 
nedostatků při přezkoumání hospodaření za rok 2010.  
64)  ZO Rusín bere na vědomí: 
Zápis z jednání revizní komise Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – 
Sdružení obcí Osoblažska za rok 2010 a bere na vědomí zjištěné nedostatky.  
65)  ZO Rusín bere na vědomí: 
Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion – 
Sdružení obcí Osoblažska za rok 2010. 
66)  ZO Rusín bere na vědomí:  
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko, včetně příloh. 

67)  ZO Rusín bylo seznámeno a bere na vědomí zápisy z kontrol revizní 

komise DSO – Voda č. 1-4 za rok 2010. 



68)  ZO schvaluje Provozní řád Multifunkčního sportovního hřiště pro občany, 

s platností od 21. 5. 2011. 

69)  ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí. 

70) ZO stanovuje termín pro možnosti řešení odstranění černých staveb 

v Matějovicích do 31. 12. 2011. 

71) ZO ukládá starostovi zajistit osazení zábrany při vjezdu na kapličku. 

Termín: do 30.6.2011. 

72) ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje Obecnímu 

úřadu obeslat neplatiče. 

73) ZO doporučuje a schvaluje, za předpokladu dostatku financí, před 

započetím topné sezony kotel vyměnit.  

74) ZO souhlasí s podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy zřízení 

věcného břemene, mezi obcí Rusín a ČEZ Distribuce a. s. a pověřuje starostu 

k podpisu této smlouvy. 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18:20 hod.                                                          Zapsala: Návratová Dagmar 

 

 

 

 

 

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

            starosta obce                                                                                          místostarosta 

 


