
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 15.12.2008 
ZAČÁTEK V 17.30 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

Přítomno: Všech pět členů zastupitelstva 

Starosta všechny přítomné přivítal  

Do návrhové komise byli navrženi p. Kubánek J., p. Krnáč J. a p. Chlebík J., nikdo 
neměl připomínky. 

Návrh usnesení: 

ZO-schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Kubánek J., p. Krnáč J. a                
p. Chlebík J.. 

Hlasování: pro : 5                        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 : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

Jako zapisovatelka byla určena paní Konvičková I.. 

Starosta přednesl program zasedání.                                                              
Program:                                                                                                                                             
1) Rozpočet obce Rusín na rok 2009                                                                              
2) Plán financování obnovy vodovodu                                                                         
3) Smlouva o dílo s fa Žídek                                                                                            
4) Volba výběrové (hodnotící) komise pro poptávkové řízení                                 
5) Rozpočtové opatření č. 3/2008                                                                                    
6) Různé – rozprava 

K programu nebyly žádné připomínky.    

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje program dnešního zasedání.                                                                                                

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

Průběh jednání: 

ad 1)   Starosta přednesl návrh rozpočtu obce Rusín na rok 2009, upozornil na 
změnu ve výdajích na pitnou vodu. Zde celková suma zůstala, ale došlo 
k přesunu financí mezi položkami 5171- fond oprav a 5169- projekt přivaděče. 
Nikdo neměl žádný dotaz. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočet obce Rusín na rok 2009, jedná se o rozpočet vyrovnaný. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

ad 2) Starosta seznámil přítomné s ,,Plánem financování obnovy vodovodu.“ 
Vysvětlil k čemu plán bude sloužit a z jakého důvodu vznikl, dále upozornil na 
to, že pokud bude vystavěn nový přivaděč pitné vody, bude nutno tento plán 
aktualizovat. Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Plán financováni obnovy vodovodu pro obec Rusín 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

ad 3)  Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy s firmou Žídek. Zastupitelé byli 
se smlouvou seznámeni. Předmětem plnění je nakládání s odpady tj. vývoz, 
odstraňování a uložení na skládku. Byl vznesen dotaz, jak často se bude 
komunální odpad vyvážet. Ihned bylo odpovězeno, že tak jako v minulosti což 
znamená co čtrnáct dní. Všichni byli informováni, že poslední vývoz za žetony 
bude 30.12.2008 a žetony je třeba si zajistit do 19.12.2008. 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Židek na vývoz, odstranění a 
uložení směsného komunálního odpadu.     

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

ad 4) Starosta seznámil přítomné s probíhajícím výběrovým řízením pro 
zhotovení projektové dokumentace na přivaděč pitné vody. Nabídky se přijímají 
do 23.12.2008. Byla navržena hodnotící komise ve složení: jako předseda 
komise pan Ing. Hackenberg Petr a členové pan Sobek Karel, pan Ivanecký 
Pavel, pan Ivanický Eduard a pan Kubánek Jaroslav. V komisi jsou zastoupeny 
všechny obce. Tato komise se sejde 6.1.2009. Nikdo neměl žádnou připomínku 
ani pozměňující návrh. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje výběrovou komisi pro vyhodnocení nabídek poptávkového řízení 
na projektovou dokumentaci přivaděče pitné vody ve složení: předseda pan 
Ing. Hackenberg Petr, členové: pan Sobek Karel, pan Ivanecký Pavel, pan 
Ivanický Eduard a pan Kubánek Jaroslav. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

ad 5) Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 3/2008 obce Rusín. 
Seznámil přítomné s úpravami, ke kterým dochází. Současně přečetl ,,Dodatek 
k rozpočtovým změnám, kde ZO souhlasí s tím, že rozpočtové změny, které 
nastanou po posledním zasedání ZO v roce 2008, do výše 100.000,- Kč může 
odsouhlasit starosta a rozpočtové opatření bude schváleno na prvním zasedání 
v roce 2009. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008 obce Rusín dle přiloženého 
návrhu. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 



 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření, týkající se změn, které 
nastanou po posledním zasedání. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

ad 6) Různé – rozprava 

- Starosta seznámil přítomné s podepsáním smlouvy mezi obcí Rusín a 
 panem Ivaneckým Pavlem o pronájmu parcely č. 747/1 o rozloze 506m, 
vodní plocha v k. ú. Matějovice. Pronájem je bezúplatný.  

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí Rusín a panem Ivaneckým Pavlem 
o bezúplatném pronájmu parcely č. 747/1 o výměře 506m, vodní plocha, v    
k. ú. Matějovice. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

- Starosta seznámil přítomné s rozpočtem Sdružení obcí Osoblažska na rok 
2009 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Osoblažska na rok 2009. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

- Dále starosta přítomným předložil rozpočet DSO Voda na rok 2009 

Návrh usnesení:   

ZO bere na vědomí rozpočet DSO Voda na rok 2009. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 



- Jako další, seznámil starosta přítomné s návrhem rozpočtu Mikroregionu 
Krnov na rok 2009 a rozpočtovým výhledem na rok 2009-2010.  

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Krnov na rok 2009 a jejich 
rozpočtový výhled na 2009-2010 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

   

- Starosta přednesl návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2009 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí rozpočet sociálního fondu na rok 2009. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

- Pan Chlebík Jiří přečetl zprávu kontrolního výboru. Nikdo neměl 
připomínky. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

- Pan Kučavík Martin přečetl zprávu finančního výboru. Zpráva byla bez 
připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

 



- Starosta přednesl návrh na udělení peněžních darů, kronikáři 2.500,-Kč, 
domovníkům 1.200,-Kč, členům výborů a komisí p. Ing. Hackenberg P. 
1.500,-Kč, p. Sobek K. 750,-Kč, paní Šteflová K. 750,-Kč, p. Ivanický E. 
1.500,-Kč, paní Halanová R. 1.000,-Kč, p. Rekšák P. 1.500,-Kč, slečna 
Šenkeříková J. 1.500,-Kč, p. Čajan 1.500,-Kč a zastupitelům ve výši 
měsíční odměny. Nikdo neměl připomínky.  

  

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí s udělením peněžních darů: kronikář 2.500,-Kč, domovníci 1.200,-
Kč, členové výborů a komisí p. Ing. Hackenberg P. 1.500,-Kč, p. Sobek K. 750,-
Kč, paní Šteflová K. 750,-Kč, p. Ivanický E. 1.500,-Kč, paní Halanová R. 1.000,-
Kč, p. Rekšák P. 1.500,-Kč, slečna Šenkeříková J. 1.500,-Kč, p. Čajan J. 1.500,-
Kč a zastupitelům ve výši měsíční odměny. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

- Starosta přednesl ,,Příkaz starosty k provedení inventarizace 
k 31.12.2008“, jako předsedu inventarizační komise navrhl pana Kučavíka 
Martina a jako členy komise pana Ivanického E., slečnu Šenkeříkovou J., 
paní Konvičkovou I. a paní Hudovou E.. Inventarizace proběhne podle 
příkazu starosty od 17.12.2009 do 8.1.2009. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce dle příkazu starosty a 
jako předsedu inventarizační komise schvaluje p. Kučavíka M. a jako členy p. 
Ivanického E., sl. Šenkeříkovou J., paní Konvičkovou I. a paní Hudovou E.. 
Inventarizace proběhne od 17.12.2008 do 8.1.2009. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

- Starosta přednesl doplnění rozpočtového výhledu obce Rusín na období 
2006-2010, jde o doplnění o přijatý úvěr od ČS a jeho splátky a zároveň 
přednesl návrh na navazující rozpočtový výhled na období 2011-2018. 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje doplnění rozpočtového výhledu obce Rusín na období 2006-2010 
a schvaluje navazující rozpočtový výhled obce Rusín na období 2011-2018. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

- Starosta přednesl návrh na doplnění usnesení č. 10/2008 bod 144 ze dne 
5.3.2008 o výrok ,,a souhlasí s celoročním hospodařením, bez výhrad.“ 
K návrhu neměl nikdo připomínky. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje a souhlasí s doplněním usnesení č. 10/2008 bod 144 ze dne 
5.3.2008 o výrok: ,,a souhlasí s celoročním hospodařením, bez výhrad.“ 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

- Starosta přednesl návrh na zvýšení odměn předsedům výborů a komisí, 
s platností od 1.12.2008, z částky 1040,-Kč na 1100,-Kč. Bez připomínek. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navýšení odměn předsedům výborů a komisí s účinností od 
1.12.2008 a to z částky 1040,-Kč na 1100,-Kč. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

- Sourozenci Pacultovi doručili dne 15.12.2008 na obecní úřad žádost o 
převedení prodeje parcel v k. ú. Matějovice, které měli od obce odkoupit 
od obce, na přítelkyni jejich otce paní Janákovou Alenu. Zastupitelstvo 
žádost projednalo a navrhlo tuto žádost zamítnout. Bylo navrženo že 
sourozenci Pacultovi, když nemají zájem o tyto pozemky, uvedou parcely 
do původního stavu a obec je opětovně nabídne k prodeji. 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje, aby sourozenci Pacultovi, když nemají zájem o odkup pozemků, 
který jim byl schválen, tyto pozemky uvedli do původního stavu a obec tyto 
pozemky nabídne k opětovnému prodeji.  

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

- Do rozpravy se přihlásil pan Krnáč a vyzval občany, aby si uklidili, uložili 
dřevo kolem bytovek. Dřevo lze uložit a nemusí být rozhozeno. Toto 
podpořila i paní Návratová, která upozornila, že se nejedná jen o dřevo. 

- Kolem šestibytovky má rozházené dřevo pan Sojma Michal a pan Sojma 
Petr. Bylo navrženo, aby je navštívil starosta a sjednal nápravu. 

Návrh usnesení: 

ZO pověřilo navštívit pana Sojmu Michala a pana Sojmu Petra, aby si dřevo 
uklidili do sklepů. 

Hlasování: pro : 5                        proti: 0                        zdržel se hlasování: 0 

 

- Pan Peřina se zeptal na projekt kabin, a co se s touto akcí bude dít dál. 
Starosta mu odpověděl, že projekt kabin je momentálně pozastaven, 
protože je prioritou nový přivaděč pitné vody do obce. 

- Pan Krnáč Jar. a pan Nikodým J. jako zástupci fotbalistů se zeptali co bude 
dál s kopanou a jaké budou dotace. Do rušné debaty se zapojili pan Krnáč 
Jan a pan Chlebík J. bylo sděleno, že oddíl je samostatný a měl by si 
peníze vydělat a zlepšit přístup členů při údržbě hřiště. Na konec této 
debaty byli zástupci kopané ujištěni, že nikdo nechce zrušit oddíl a že 
dotace budou probíhat tak jako doposud a v rámci možností obce. 

 

 

 

 



Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.45 hodin 

 

Zapsala:                       

Konvičková Ilona                                               ………………………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Návratová Dagmara                                          ……………………………………………. 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č.14/2008ze zasedání zastupitelstva obce Rusín ze dne 
15.12.2008 v 17.30 hodin v zasedací místnosti 

Přítomno: Všech pět členů zastupitelstva 

213) ZO-schvaluje  návrhovou komisi ve složení: p. Kubánek J., p. Krnáč J. a                
p. Chlebík J.. 

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

215) ZO schvaluje program dnešního zasedání.                                                                                                

216) ZO schvaluje rozpočet obce Rusín na rok 2009, jedná se o rozpočet 
vyrovnaný. 

217) ZO schvaluje Plán financováni obnovy vodovodu pro obec Rusín 

218) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Židek na vývoz, odstranění 
a uložení směsného komunálního odpadu.     

219) ZO schvaluje výběrovou komisi pro vyhodnocení nabídek poptávkového 
řízení na projektovou dokumentaci přivaděče pitné vody ve složení: předseda 
pan Ing. Hackenberg Petr, členové: pan Sobek Karel, pan Ivanecký Pavel, pan 
Ivanický Eduard a pan Kubánek Jaroslav. 

220) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008 obce Rusín dle přiloženého 
návrhu. 

221) ZO schvaluje dodatek k rozpočtovému opatření, týkající se změn, které 
nastanou po posledním zasedání. 

222) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí Rusín a panem Ivaneckým 
Pavlem o bezúplatném pronájmu parcely č. 747/1 o výměře 506m, vodní 
plocha, v    k. ú. Matějovice. 

223) ZO bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Osoblažska na rok 2009. 

224) ZO bere na vědomí rozpočet DSO Voda na rok 2009. 

225) ZO bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Krnov na rok 2009 a jejich 
rozpočtový výhled na 2009-2010 



226) ZO bere na vědomí rozpočet sociálního fondu na rok 2009. 

227) ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

228) ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru 

229) ZO souhlasí s udělením peněžních darů: kronikář 2.500,-Kč, domovníci 
1.200,-Kč, členové výborů a komisí p. Ing. Hackenberg P. 1.500,-Kč, p. Sobek 
K. 750,-Kč, paní Šteflová K. 750,-Kč, p. Ivanický E. 1.500,-Kč, paní Halanová R. 
1.000,-Kč, p. Rekšák P. 1.500,-Kč, slečna Šenkeříková J. 1.500,-Kč, p. Čajan J. 
1.500,-Kč a zastupitelům ve výši měsíční odměny. 

229) ZO schvaluje provedení inventarizace majetku obce dle příkazu starosty 
a jako předsedu inventarizační komise schvaluje p. Kučavíka M. a jako členy 
p. Ivanického E., sl. Šenkeříkovou J., paní Konvičkovou I. a paní Hudovou E.. 
Inventarizace proběhne od 17.12.2008 do 8.1.2009. 

230) ZO schvaluje doplnění rozpočtového výhledu obce Rusín na období 2006-
2010 a schvaluje navazující rozpočtový výhled obce Rusín na období 2011-
2018. 

231) ZO schvaluje a souhlasí s doplněním usnesení č. 10/2008 bod 144 ze dne 
5.3.2008 o výrok: ,,a souhlasí s celoročním hospodařením, bez výhrad.“ 

232) ZO schvaluje navýšení odměn předsedům výborů a komisí s účinností od 
1.12.2008 a to z částky 1040,-Kč na 1100,-Kč. 

233) ZO schvaluje, aby sourozenci Pacultovi, když nemají zájem o odkup 
pozemků, který jim byl schválen, tyto pozemky uvedli do původního stavu a 
obec tyto pozemky nabídne k opětovnému prodeji.  

234) ZO pověřilo navštívit pana Sojmu Michala a pana Sojmu Petra, aby si 
dřevo uklidili do sklepů. 

Zasedání ukončeno v 19.45 hodin                                 Zapsala: Konvičková Ilona 

 

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

           starosta obce                                                                                      místostarosta 


