
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 11.3.2009 
ZAČÁTEK V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI  

 

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

Nepřítomen: 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: 4                               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: 4                               proti: 0                                           zdržel se: 0 

Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Konvičková I. 

Starosta přednesl program zasedání  

Program: 

1) Výsledky poptávacího řízení na rekonstrukci koupelen v bytovém domě  
č. 93 

      2)  Dohoda o partnerství mezi obcí Rusín a Sl. Rudolticemi 

      3)  Zřízení Czech –POINTu v obci 

      4)  Rozpočtové opatření č. 1/2009 obce Rusín 

      5)  Různé  - rozprava 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje přednesený program zasedání 

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

Průběh jednání: 

ad1) Starosta seznámil přítomné s proběhlým poptávkovým řízením na 
rekonstrukci koupelen v bytovém domě č. 93. Upozornil na to, že zakázka 
nepřesahuje 200 000,- Kč a tudíž se jedná o zakázku zanedbatelného rozsahu. 
Byly osloveny čtyři stavební firmy. Z těchto vybrala komise, ve složení p. 
Kubánek J., p. Krnáč J., p. Návratová D. a p. Kučavík M., jako vítěze firmu Ing. 
Josef Kučerik – soukromý stavební podnik. Zároveň byl předložen návrh 
smlouvy o dílo s touto firmou. Nikdo neměl žádnou připomínku. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí a schvaluje výsledky poptávacího řízení na rekonstrukci 
koupelen v bytovém domě č. 93, tak jak bylo výběrovou komisí předloženo a 
schvaluje vítěze firmu Ing. Josef Kučerik – soukromý stavební podnik 

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

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje podpis Smlouvy o dílo č. 4/2009 mezi obcí Rusín a firmou Ing. 
Josef Kučerik – soukromý stavební podnik na rekonstrukci koupelen 
v bytovém domě č.93 

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

ad 2) Starosta přednesl návrh ,,Dohody o partnerství“ mezi obci Rusín a 
Slezskými Rudolticemi na přípravu projektové dokumentace a realizaci projektu 
obnovy příhraniční komunikace na pozemku p. č. 1064 v k. ú. Hrozová. Bylo 
vysvětleno podílové financování tohoto záměru. Nikdo neměl žádný dotaz. 

Návrh usnesení: 

ZO projednalo a schvaluje podpis ,,Dohody o partnerství“ mezi obcemi Rusín 
a Slezské Rudoltice na přípravu projektové dokumentace a realizaci projektu 
obnovy příhraniční komunikace na pozemku p. č. 1064 v k. ú. Hrozová. 



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

ad 3) Starosta seznámil přítomné s možnosti a v budoucnu s nutností zřídit 
v obci Czech – POINT. Vysvětlil k čemu Czech – POINT bude sloužit, jeho 
návaznost na datové schránky a zkvalitňování propojenosti státní správy. 
Vysvětlil, kolik financí bude muset obec do projektu investovat a kolik získá 
obec dotací. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje zřízení Czech – POINTu a podání žádosti o dotaci na zřízení plné 
verze Czech – POINTu a schvaluje ,,Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.“ 

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

ad 4) Starosta přečetl Rozpočtové opatření č. 1/2009 obce Rusín. Nikdo neměl 
žádnou připomínku. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2009 obce Rusín dle přiloženého 
návrhu. 

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

ad 5) Různé – rozprava 

- Starosta seznámil přítomné o možnosti, po získání dotací z Evropských 
fondů, získat od Moravskoslezského kraje finance na dofinancování svých 
projektů. MSK vypsal dotační program na dokofinancování projektů pro 
obce a města do 10 000 obyvatel. V tomto programu MSK podporuje 
malé obce a Rusín může získat 90% na dofinancování svých projektů. 
Starosta tedy navrhl, aby obec  podala na podzim roku 2009 obě dvě 
žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova a to jak na přivaděč pitné 
vody, tak na rekonstrukci sportovních kabin a přilehlého sportoviště. 

 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje podání žádostí o dotaci z Programu Rozvoje venkova (SZIF) a to 
na projekty ,,Vodovod Rusín Matějovice, přívod ze Slezských Rudoltic“ a 
,,Šatny, sociální a kulturní zázemí u fotbalového hřiště, rekonstrukce hřiště.“ 

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

- Starosta obeznámil občany o připravované výstavbě nového vysílače 
operátora Vodafone a připojení anténního systému T-Mobile. Posílení 
signálu O2 je  v jednání. 

- Obyvatelé bytového domu č. 68, byli upozorněni na nepořádek v domě. 
Bylo jim sděleno, že pokud se na úklidu nezačnou podílet všichni 
nájemníci, bude úklid provádět najatá síla a náklady na její honorář bude 
rozpočítán mezi nájemníky a přiúčtován k poplatkům za služby 
v nájemném. 

- Pan Kučavík M. přednesl zprávu Finančního výboru, který na svém 
zasedání projednal a překontroloval poplatky za svoz komunálního 
odpadu a poplatky za psy. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru a ukládá rozeslat do 31.3.2009 
upomínky na zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu. Zodpovídá 
starosta a paní účetní. 

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

- Pan Ivanický E. přednesl zprávu kontrolního výboru, který měl na 
programu svého jednání kontrolu plnění usnesení z předešlého jednání. 
Po předešlé návštěvě starosty  místního obchůdku se situace chování 
místních konzumentů nezlepšilo. Výbor doporučil návštěvu opakovat a 
domluvit nápravu. Dále výbor provedl kontrolu plateb nájemného. Bylo 
zjištěno neplacení nájmu u třech nájemníků. Starosta k tomu ihned 
vysvětlil, že u dvou nájemníků je nařízená exekuce. Jeden z nájemníků 
začal platit a dluh bude exekučně uhrazen, u druhého dlužníka bude část 
dluhu rovněž uhrazena exekučně a jelikož dál neplatí tak jako další 
nájemník, bylo jím prostřednictvím právníka doručena upomínka o 
zaplacení dluhu do 20.3.2009. Pokud tak neučiní, má právník příkaz 



domáhat se dluhu soudní cestou. Současně byli oba nájemníci 
upozorněni na to, že jim dnem 30.6.2009 končí nájemní smlouva a obec 
nepočítá s obnovením nájmu. Nájemníci jsou povinni byty vyklidit do 
30.6.2009. 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a ukládá starostovi opět 
navštívit místní obchůdek a dojednat jak s majitelem, tak s místními 
konzumenty jejich chování a při nezlepšení situace upozornit na možnost 
úřadu obrátit se na kontrolní instituce, popřípadě vydání OZV o zákazu 
konzumace alkoholu. 

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

- Starosta přednesl návrh cen za samovýrobu palivového dřeva a to 150,-
Kč za plnometr plus 9% DPH a u palivového dřeva vyrobeného VPP na 
350,-Kč za plnometr plus 9%DPH. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje cenu palivového dřeva pro samovýrobu za 150,- Kč /plm plus 9% 
DPH a u výroby VPP za 350,- Kč/plm plus 9% DPH. 

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

- Paní Říhová se dotázala, zda by nebylo možné vybudovat kolem 
komunikace v obci chodník pro pěší. Starosta odpověděl, že pozemek 
patří silnicím MSK, přislíbil, že tuto záležitost projedná se správou silnic a 
bude občany informovat. 

- Pan Šenkeřík J. měl dotaz na zastávku, kdy bude dodělána. Starosta zajistí 
s panem Kolkem dokončení této akce. 

- Starosta informoval občance dne 13.3.2009 nebude ordinovat lékařka 
pro dospělé v Osoblaze. 

- Pan Ivanický navrhl, aby se starosta zúčastnil dražby místního hotelu,  
obec tím bude vědět a mít představu o novém majiteli. 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO ukládá starostovi zúčastnit se dražby, na Exekutorském úřadě v Přerově, 
budovy bývalého hotelu v Rusíně. 

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

- Pan Peřina informoval o nutnosti opravy střech na sportovních kabinách. 
Přes nynější střechu zatéká a stropy jsou mokré, voda prokapává . Bylo 
dohodnuto: obec nakoupí potřebný materiál a sportovci si opravu 
provedou svépomocně. Termín dodání materiálu je do 20.3.2009. 

- Paní Ambrožová poukázala na zatékání do sklepních prostorů bytového 
domu č. 68 po loňské opravě vodovodní přípojky. Starosta ubezpečil, že 
oprava bude zahájena ihned jakmile nastoupí VPP což bude 17.3.2009. 

 

 

Zapsala: Konvičková Ilona 

 

Ověřovatelé zápisu:      Návratová Dagmar     …………………………………………… 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení č. 16/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Rusín ze dne 11.3.2009 
v 17.00 hodin v zasedací místnosti 

 

 

 

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

Nepřítomen: Chlebík Jiří 

 

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

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

245) ZO schvaluje přednesený program zasedání 

246) ZO bere na vědomí a schvaluje výsledky poptávacího řízení na 
rekonstrukci koupelen v bytovém domě č. 93, tak jak bylo výběrovou komisí 
předloženo a schvaluje vítěze firmu Ing. Josef Kučerik – soukromý stavební 
podnik 

247) ZO schvaluje podpis Smlouvy o dílo č. 4/2009 mezi obcí Rusín a firmou 
Ing. Josef Kučerik – soukromý stavební podnik na rekonstrukci koupelen 
v bytovém domě č.93 

248) ZO projednalo a schvaluje podpis ,,Dohody o partnerství“ mezi obcemi 
Rusín a Slezské Rudoltice na přípravu projektové dokumentace a realizaci 
projektu obnovy příhraniční komunikace na pozemku p. č. 1064 v k. ú. 
Hrozová. 

249) ZO schvaluje zřízení Czech – POINTu a podání žádosti o dotaci na zřízení 
plné verze Czech – POINTu a schvaluje ,,Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.“ 

250) ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2009 obce Rusín dle přiloženého 
návrhu. 



ZO schvaluje podání žádostí o dotaci z Programu Rozvoje venkova (SZIF) a to 
na projekty ,,Vodovod Rusín Matějovice, přívod ze Slezských Rudoltic“ a 
,,Šatny, sociální a kulturní zázemí u fotbalového hřiště, rekonstrukce hřiště.“ 

ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru a ukládá rozeslat do 31.3.2009 
upomínky na zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu. Zodpovídá 
starosta a paní účetní. 

ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí a ukládá starostovi opět 
navštívit místní obchůdek a dojednat jak s majitelem tak s místními 
konzumenty jejich chování a při nezlepšení situace upozornit na možnost 
úřadu obrátit se na kontrolní instituce, popřípadě vydání OZV o zákazu 
konzumace alkoholu. 

ZO schvaluje cenu palivového dřeva pro samovýrobu za 150,- Kč /plm plus 9% 
DPH a u výroby VPP za 350,- Kč/plm plus 9% DPH. 

ZO ukládá starostovi zúčastnit se dražby, na Exekutorském úřadě v Přerově, 
budovy bývalého hotelu v Rusíně. 

 

Zasedání ukončeno v 18.05 hodin 

Zapsala : Konvičková Ilona 

 

 

 

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

                    starosta                                                                                              místostarosta 

 


