
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE  

14. 3. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

Přítomni: Kubánek Jaroslav,  Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a 

                  Návratová Dagmar 

 

 

 

Do návrhové komise byli navrženi: p. Kubánek J. a paní Návratová D. – bez 

připomínek 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a paní Návratová D.. 

Hlasování:       

                              pro: 5                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: p. Ivanický E. a p. Kučavík M. – bez 

připomínek 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ověřovatele p. Ivanického E. a p. Kučavíka M.. 

Hlasování:       

                              pro: 5                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

Zapisovatelem byla určena paní Konvičková Ilona. 

 

Starosta přednesl program zasedání 

Program: 

1) Plán sociálních služeb na Osoblažsku 
2) Vodovod – Rusín, Hrozová, Matějovice - úvěr 
3) Přijetí dotace od MSK 
4) Pronájem pozemků v k. ú. Rusín a k. ú. Hrozová 
5) Smlouva na výpůjčku pozemku 
6) Různé - rozprava 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 1) Starosta předložil Žádosti o finanční příspěvek na sociální služby pro 

Althaia o. s., Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s. a 

Charita Krnov, jedná se o příspěvky na rok 2012. Zastupitelé probrali předložené 

žádosti, a doporučili poskytnout finanční příspěvek Charitě Krnov. Příspěvek 

bude poskytnut na základě dlouholetého působení. Zastupitelé jsou 

přesvědčeni, že Charita Krnov má a bude mít větší přínos pro občany Rusína, než 

ostatní sdružení. Bylo doporučeno podpořit Charitu Krnov finanční příspěvkem 

ve výši 24.000,- Kč. 

Paní Říhová navrhla, aby Charita v obci rozvážela pro občany jídlo. Bylo jí 

sděleno, že k této službě je zapotřebí speciální auto. Charita disponuje s jedním 

takovým vozidlem a tím rozváží v Krnově, pokud se podaří získat druhé vozidlo, 

může tato služba zřízená i pro občany obcí na Osoblažsku, které budou mít 

s Charitou podepsané smlouvy. 

 

Návrh usnesení: 

ZO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na sociální služby, které má 

vykonávat na Osoblažsku Althaia o. s.. 

Hlasování:            

                             pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

Návrh usnesení: 

 ZO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum zdravotně 

postižených Moravskoslezského kraje. 

Hlasování:            

                             pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku, ve výši 24.000,- Kč, Charitě 

Krnov, na poskytování sociálních služeb v obci Rusín, Hrozová a Matějovice a 

pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy s organizací Charita 

Krnov. 

 



Hlasování:            

                             pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

    

 

ad 2) Starosta seznámil přítomné s přislíbenou dotací na nový vodovod. Rovněž 

všechny obeznámil s nutností úvěru, vysvětlil předběžné podmínky pro získání 

úvěru na zafinancování této stavby. Podal informace o nutnosti dotace na 

dokofinancování z Moravskoslezského kraje. 

Pan Sobek se dotázal na harmonogram prací, a co se stane, když kraj 

neposkytne dotaci. Starosta odpověděl, že harmonogram prací se bude odvíjet 

od podmínek získání úvěru a ukončení výběrového řízení. Pokud kraj neposkytne 

dotaci, tak obec úvěr nezíská a realizace projektu nebude možná. Rovněž sdělil, 

že po konzultaci s pracovnicí kraje a náměstkem hejtmana je pravděpodobné, 

že obec dotaci získá. 

Pan Peřina se dotázal, jak jsou vodou zásobovány Matějovice. Bylo odpovězeno 

starostou, že v Matějovicích má každý svou vlastní studnu a případně využívají 

studánku. Upozornil na to, že v roce 2010, při hygienické zkoušce studní, byly 

shledány jako nevyhovující.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje a ukládá starostovi, zajistit podání žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z programu na zvýšení absorpční 

kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel. 

Hlasování:            

                             pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje uzavření úvěru, na financování nového vodovodu, pro obec 

Rusín, Hrozovou, Matějovice a pověřuje starostu obce k podpisu úvěrové 

smlouvy. 

Hlasování:            

                             pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

 



ad 3) Starosta seznámil přítomné s přidělením dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, z programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst 

do 10 tis. obyvatel, ve výši 51.900,- Kč na dokofinancování projektu ,,Klubovna 

pro volnočasové aktivity. Dále byla přidělena dotace 200.000,- Kč, rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, z programu na tvorbu územních plánů. 

Místostarostka doplnila, že při dotaci na Klubovnu volnočasových aktivit doplatí 

obec asi 5.200,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje přijetí dotace, 51.900,- Kč, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 

z programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel a 

pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy k této dotaci. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje přijetí dotace, 200.000,- Kč, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 

z programu na tvorbu územních plánů a pověřuje starostu obce k uzavření a 

podpisu smlouvy k této dotaci. 

 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 4) Starosta přednesl žádosti p. Matušky, paní Návratové, p. Taraby, p. 

Mavropulose a p. Štefla o pronájem pozemků v k.ú. Rusín a k.ú. Hrozová. Záměr 

na pronájem pozemků byl řádně zveřejněn od 20. 1. 2012 a je přílohou k zápisu. 

Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Rusín, panu Tarabovi, dle jeho žádosti a 

zveřejněného záměru. Žádost s vypsanými čísly parcel je součástí zápisu. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Hrozová, panu Matuškovi, dle jeho 

žádosti ( p.č. 120/4) a zveřejněného záměru. Žádost s vypsanými čísly parcel je 

součástí zápisu. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Hrozová, paní Návratové, dle její žádosti ( 

p.č. 77/1) a zveřejněného záměru. Žádost s vypsanými čísly parcel je součástí 

zápisu. 

Hlasování:            

                            pro: 4                  proti: 0               zdržel se: 1 paní Návratová 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Hrozová, panu Mavropulosovi, dle jeho 

žádosti ( p.č. 713/8, 713/7, 703/2, 656/1 a 561) a zveřejněného záměru. 

Žádost s vypsanými čísly parcel je součástí zápisu. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Hrozová, panu Šteflovi F., dle jeho žádosti 

( p.č. 394/25, 372/2, 372/10, 1029/5 a 1029/8) a zveřejněného záměru. 

Žádost s vypsanými čísly parcel je součástí zápisu. 

 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 5) Starosta seznámil se záměrem výpůjčky, parcely č. 1032/6 v k.ú. Hrozová, 

který byl řádně zveřejněn od 20.12.2011, kde bude realizován projekt herní 

prvky Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska a parcely č. 1064 v k.ú. Hrozová, 

ostatní plocha, silnice, který byl řádně zveřejněn od 23.2.2012. Výpůjčka je pro 

realizaci rekonstrukce komunikace, kterou bude realizovat Mikroregion – 

Sdružení obcí Osoblažska. Bez připomínek 

 



 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navrženou ,,Smlouvu o výpůjčce“, na realizaci záměru Herní 

prvky, s Mikroregionem – Sdružení obcí Osoblažska, a pověřuje starostu 

k podpisu této smlouvy. 

Hlasování:            

                            pro: 5           proti: 0             zdržel se: 0  

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje výpůjčku pozemku, na realizaci záměru rekonstrukce 

komunikace v Hrozové,  Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska, a pověřuje 

starostu k uzavření a podpisu této smlouvy. 

Hlasování:            

                            pro: 5           proti: 0             zdržel se: 0   

  

 

ad 6) Různé – rozprava 

- Starosta seznámil přítomné s ,,Pravidly na tvorbu a používání fondu 

sociálních potřeb obce. A bylo vysvětleno, k čemu tento fond slouží. Bez 

připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ,,Pravidla na tvorbu a používání fondu sociálních potřeb obce 

Rusín“ 

Hlasování:     

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta přednesl nabídku na opravu veřejného osvětlení od pana F. 

Štefla a firmy Lukas Zlaté Hory. Po dotazu na přijetí nabídky od pana 

Gazdíka, na zasedání dne 14.12.2011, byly nabídky porovnány s nabídkou 

pana Gazdíka. Po porovnání, bylo doporučeno zrušit bod č. 108 z usnesení 

č. 7/2011 a uzavřít smlouvu s panem F. Šteflem. Bez dalších připomínek. 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO ruší bod č. 108 z usnesení č. 7/2011 ze dne 14.12.2011 a schvaluje nabídku 

pana F. Štefla na opravy veřejného osvětlení a pověřuje starostu obce 

k uzavření a podpisu smlouvy dle nabídky. 

Hlasování: 

                              pro: 5                proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta seznámil přítomné s ukončeným výběrovým řízením na vybavení 

Klubovny pro volnočasové aktivity. Výběrové řízení vyhrála firma Bramen, 

Tomáš Menzel. Bylo navrženo s vybranou firmou uzavřít smlouvu. Bez 

připomínek. 

    

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje vítěznou firmu na vybavení ,,Klubovny pro volnočasové aktivity“, 

Bramen – Tomáš Menzel a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu 

smlouvy. 

Hlasování: 

                              pro: 5                proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Ivanický E. přednesl zprávu kontrolního výboru. Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí. 

Hlasování:     

                              pro: 5                proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Kučavík M. přednesl zprávu Finančního výboru. Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí.   

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

 



- Starosta informoval přítomné o převedení dvou telefonních přípojek 

z obce na soukromé osoby. Jedná se o veřejné telefonní přípojky 

v Hrozové a Matějovicích. 

- Starosta dále informoval zastupitelstvo a občany o zřízení veřejné služby 

v obci Rusín a následném převedení jednoho vykonavatele této služby na 

VPP a jednoho na administrátora veřejné služby. Starosta rovněž 

vysvětlil, že při nízkém počtu pracovníků veřejné služby, bude nutné, aby 

si TJ Rusín udržovalo hřiště svépomocně, s možností zapůjčení techniky 

od obce.  

Pan Peřina navrhl, aby si každý občan udržoval trávník před svým domem 

sám, že on to tak dělá. K tomuto se připojil pan Sobek, který si rovněž 

tyto pozemky udržuje svépomocně. Starosta na dotazy pana Sobka 

vysvětlil počty lidí na veřejné službě, kteří službu vykonávají zdarma, 

financování administrátora a pracovníka na VPP, vysvětlil, proč nelze 

přijat pracovníky z jiných obcí. 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 17:55 hod. 

 

Zapsal: Ilona Konvičková 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ivanický Eduard                         ………………………………………………… 

 

 

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

 

 

 

…………………………………………………. 

                   starosta 

 

 

 



 

USNESENÍ č.8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN 

ZE DNE 14. 3. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

113) ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Kubánek J. a paní Návratová 

D.. 

114) ZO schvaluje ověřovatele p. Ivanického E. a p. Kučavíka M.. 

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

116) ZO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na sociální služby, které 

má vykonávat na Osoblažsku Althaia o. s.. 

117) ZO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum zdravotně 

postižených Moravskoslezského kraje. 

118) ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku, ve výši 24.000,- Kč, Charitě 

Krnov, na poskytování sociálních služeb v obci Rusín, Hrozová a Matějovice a 

pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy s organizací Charita 

Krnov. 

119) ZO schvaluje a ukládá starostovi, zajistit podání žádosti o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z programu na zvýšení absorpční 

kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel. 

120) ZO schvaluje uzavření úvěru, na financování nového vodovodu, pro obec 

Rusín, Hrozovou, Matějovice a pověřuje starostu obce k podpisu úvěrové 

smlouvy. 

121) ZO schvaluje přijetí dotace, 51.900,- Kč, z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje, z programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. 

obyvatel a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy k této dotaci. 

122) ZO schvaluje přijetí dotace, 200.000,- Kč, z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje, z programu na tvorbu územních plánů a pověřuje starostu obce 

k uzavření a podpisu smlouvy k této dotaci. 

123) ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Rusín, panu Tarabovi, dle jeho 

žádosti a zveřejněného záměru. Žádost s vypsanými čísly parcel je součástí 

zápisu. 

124) ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Hrozová, panu Matuškovi, dle jeho 

žádosti ( p.č. 120/4) a zveřejněného záměru. Žádost s vypsanými čísly parcel je 

součástí zápisu. 



125) ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Hrozová, paní Návratové, dle její 

žádosti ( p.č. 77/1) a zveřejněného záměru. Žádost s vypsanými čísly parcel je 

součástí zápisu. 

126) ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Hrozová, panu Mavropulosovi, dle 

jeho žádosti ( p.č. 713/8, 713/7, 703/2, 656/1 a 561) a zveřejněného záměru. 

Žádost s vypsanými čísly parcel je součástí zápisu. 

127) ZO schvaluje pronájem parcel v k.ú. Hrozová, panu Šteflovi F., dle jeho 

žádosti ( p.č. 394/25, 372/2, 372/10, 1029/5 a 1029/8) a zveřejněného 

záměru. Žádost s vypsanými čísly parcel je součástí zápisu. 

128) ZO schvaluje navrženou ,,Smlouvu o výpůjčce“, na realizaci záměru Herní 

prvky, s Mikroregionem – Sdružení obcí Osoblažska, a pověřuje starostu 

k podpisu této smlouvy. 

129) ZO schvaluje výpůjčku pozemku, na realizaci záměru rekonstrukce 

komunikace v Hrozové,  Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska, a pověřuje 

starostu k uzavření a podpisu této smlouvy. 

130) ZO schvaluje ,,Pravidla na tvorbu a používání fondu sociálních potřeb 

obce Rusín“ 

131) ZO ruší bod č. 108 z usnesení č. 7/2011 ze dne 14.12.2011 a schvaluje 

nabídku pana F. Štefla na opravy veřejného osvětlení a pověřuje starostu 

obce k uzavření a podpisu smlouvy dle nabídky. 

132) ZO schvaluje vítěznou firmu na vybavení ,,Klubovny pro volnočasové 

aktivity“, Bramen – Tomáš Menzel a pověřuje starostu obce k uzavření a 

podpisu smlouvy. 

133) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí. 

134) ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí. 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 17:55 hod. 

 

Zapsal: Ilona Konvičková 

 

 

 

 

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

                  starosta                                                                                          místostarosta 


