ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.1.2009
ZAČÁTEK V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Přítomni: Kubánek J., Krnáč J., Návratová D., Kučavík M.
Nepřítomen: Chlebík J.
Do návrhové komise byli navrženi: p. Kubánek J. a p. Krnáč J., nikdo neměl
připomínku.
Návrh usnesení:
ZO- schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Kubánek J. a p. Krnáč J.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: paní Návratová D. a p. Kučavík M., návrh
byl bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO-schvaluje ověřovatele zápisu: paní Návratovou D. a p. Kučavíka M.
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Zapisovatelem zápisu byl určen p. Ivanický E.
Starosta přednesl program zasedání.
Program:
1) Výsledky poptávacího řízení
2) Smlouva na vyhotovení projektové dokumentace přivaděče pitné vody
3) Různé – rozprava
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program dnešního zasedání
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Průběh jednání:
ad 1) Starosta seznámil přítomné s průběhem poptávkového řízení na projekt
přivaděče pitné vody. Předložil zápis a vyhodnocení výběrové komise, která
doporučila zastupitelstvu vítěze firmu AQVA stop v.o.s. Bruntál.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí a schvaluje výsledky poptávacího řízení, tak jak bylo
zastupitelstvu výběrovou komisí předloženo a vítěze firmu AQVA stop v.o.s.
Bruntál
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

ad 2) Starosta předložil návrh smlouvy o dílo na zhotovení projektových prací.
Jde o smlouvu mezi obcí Rusín a vítězem poptávacího řízení firmou AQVA stop
v.o.s. Bruntál. Smlouva byla konzultována s právníkem a Firma AQVA stop v.o.s.
veškeré připomínky akceptovala.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podpis ,,Smlouvy o dílo č. 01/2009/S na zhotovení projektových
prací“ s firmou AQVA stop v.o.s. Bruntál
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

ad 3) Různé – rozprava
- Starosta upozornil návštěvníky rybníčka v Hrozové na chování, je nutné
dávat pozor na vysekané díry, aby se neprolomil led a uklidit po sobě
odpadky po občerstvení.
- Starosta přečetl návrh na navýšení odměn zastupitelům dle nové
vyhlášky, která je v platnosti od 1.1.2009. Jedná se u místostarosty o
navýšení o 640,- Kč (5.720,- Kč)a u předsedů výborů a komisí o 240,- Kč
(1.340,- Kč). Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje s účinností od 1.1.2009, úpravu odměn zastupitelům dle Nařízení
vlády ze dne 5.1.2009 ve výši: místostarosta 5.720,-Kč, předsedové výborů a
komisí 1.340,- Kč

Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

- Pan Nitsch Er. požádal o dodání popelnice na odpad k Rusínské kapličce.
Starosta i místostarosta odpověděli, že to není problém a popelnice bude
dodána.
- Pan Krnáč J. požádal naše ženy o vyjádření, jak si představují oslavu dne
žen v letošním roce. Ženy se vyjádřily, že oslavy budou při posezení
v Rusínské hospůdce.
- Pan Peřina se dotázal, jaká je reálná možnost získání dotací na nový
vodovod. Starosta odpověděl, že zatím neví o někom, kdo by dotaci
nedostal.
- Pan Rekšák P. poukázal na nepříznivý stav fotbalových kabin na hřišti a
zda by nešlo zároveň s vodovodem opravit i kabiny. Místostarosta
odpověděl, že by to bylo velké zatížení pro obecní rozpočet.
- Pan Ivanický E. se dotázal, zda se platí palivové dřevo vykácené v rámci
brigády na obecním rybníku. Starosta mu odpověděl, že dřevo se bude
platit, jak je stanoveno usnesením ZO.
- Paní Šenkeříková B. poukázala na nepořádky, které po sobě na obci
zanechává místní mládež. Zastupitelé požádali občany, aby si
nevhodného chování všímali všichni a mládež upozorňovali na
nevhodnost jejich chování.
- Paní Nitschová poukázala na pokračování veřejného WC na statkové
zahradě. Bylo navrženo, aby starosta navštívil majitele obchodu a
projednal tuto záležitost.
Návrh usnesení:
ZO ukládá starostovi navštívit majitele místního obchodu a dojednat
používání toalety v obchodě pro stálé zákazníky
Hlasování: pro: 4

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Zapsal: Ivanický Eduard
Ověřovatelé zápisu:

Návratová Dagmar:

………………………………………………

Kučavík Martin:

………………………………………………

Usnesení č.15/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Rusín ze dne
28.1.2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti
Přítomni: Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar a Kučavík Martin
Nepřítomen: Chlebík Jiří
236) ZO- schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Kubánek J. a p. Krnáč J.
237) ZO-schvaluje ověřovatele zápisu: paní Návratovou D. a p. Kučavíka M.
238) ZO schvaluje program dnešního zasedání
239) ZO bere na vědomí a schvaluje výsledky poptávacího řízení, tak jak bylo
zastupitelstvu výběrovou komisí předloženo a vítěze firmu AQVA stop v.o.s.
Bruntál
240)ZO schvaluje podpis ,,Smlouvy o dílo č. 01/2009/S na zhotovení
projektových prací“ s firmou AQVA stop v.o.s. Bruntál
241) ZO schvaluje s účinností od 1.1.2009, úpravu odměn zastupitelům dle
Nařízení vlády ze dne 5.1.2009 ve výši: místostarosta 5.720,-Kč, předsedové
výborů a komisí 1.340,- Kč
242)ZO ukládá starostovi navštívit majitele místního obchodu a dojednat
používání toalety v obchodě pro stálé zákazníky

Zasedání ukončeno v 17.45 hodin

…………………………………………………..
starosta obce

Zapsal: Ivanický Eduard

…………………………………………………
místostarosta

