
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE  

15.9. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Chlebík Jiří a  

Kučavík Martin 

 

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: 5                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: pan Kučavík M. a p. Chlebík J. – bez 

připomínek 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ověřovatele pana Kučavíka M. a p. Chlebíka  J.. 

Hlasování:       

                              pro: 5                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

Zapisovatelem byla určena paní Návratová Dagmar. 

Starosta přednesl program zasedání 

Program: 

1) OZV č. 2/2010 – regulace hlučných činností 
2) Prodej pozemků v k.ú. Matějovice 
3) Zpráva Finančního výboru 
4) Zpráva Kontrolního výboru 
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 přednesl návrh nové OZV č. 2/2010 o regulaci hlučných činností, 

která byla na základě podané petice pozměněna a v nové podobě znovu 

posouzená MVCR - odborem dozoru a kontroly veřejné správy.  

 

Návrh usnesení: 

ZO neschvaluje přijetí OZV obce Rusín č. 2/2010 o ochraně nočního klidu a  

regulaci hlučných činností. 

Hlasování:            

                            pro: 1, Kubánek         proti: 3, Krnáč, Chlebík, Návratová     

                                                           zdržel se: 1, Kučavík 

 

 

ad 2) Starosta přečetl žádost na koupi pozemků v k.ú. Matějovice. Záměr na 

prodej byl řádně vyvěšen na úřední desce. Jedná se o parcely č. 125/1, 125/2, 

126 a 35/1, které tvoří jeden celek, žadatelé zamýšlí na těchto pozemcích 

vystavět nový objekt k celoročnímu obývání. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje prodej parcel č. 125/1, 125/2, 126 a stavební parcelu č. 35/1 

paní Ing. Heleně Bystřické, dle její žádosti. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

 

ad 3) Pan Martin Kučavík přednesl zprávu Finančního výboru 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje starostovi obeslat 

oba dlužníky, upomínkou k urychlenému zaplacení. Zodpovědný: starosta, 

termín do 20. 9. 2010. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

 



 

ad 4) Pan Jiří Chlebík přednesl zprávu Kontrolního výboru.  

-Starosta k věci odstranění nepovolených staveb informoval, že věc byla osobně 

i telefonicky, několikrát řešena s vedoucím stavebního úřadu v Osoblaze. 

Vzhledem k tomu, že stavební úřad nezapočal žádné jednání, bylo dohodnuto 

s právníkem obce, zaslat dopis o urychlené vydání příslušného rozhodnutí.  

- Neplatiči byli obesláni upomínkami a dluhy u těchto občanů byly již zaplaceny.  

- K vybudování mechanických zábran, bylo jednáno s odborem dopravy 

v Krnově. Na základě tohoto jednání byl odborem dopravy navržen postup při 

řešení, kdy se musí zahájit řízení v této věci se všemi účastníky a na základě 

tohoto řízení bude vydáno rozhodnutí o umístění těchto zábran. 

- K získání dotací na vybudování příkopy, k odvodnění komunikace zatím nebyl 

vypsán žádný dotační titul. Dále upozornil, že k podání žádosti o dotaci je nutné 

předložit projekt. Zaměření bude provedeno po dohodě s Geopou koncem října 

po dokončení digitalizace území. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí, doporučuje kauzu odstranění 

černých staveb dokončit do 6 měsíce 2011 a dojednat Rozhodnutí o 

vybudování mechanických zábran na místní komunikaci do konce 4 měsíce 

roku 2011.. 

Hlasování:            

                  pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

 

ad 5) Různé – rozprava  

- Starosta předložil smlouvu o dílo s Atelierem Archplán Ostrava s.r.o. na 

vypracování nového územního plánu obce Rusín. Dle této smlouvy bude 

vypracování stát 414.000,- Kč. Na finanční prostředky bude žádáno o 

dotaci. Zároveň upozornil podnikatele i občany o doložení svých 

požadavků, které by měly být zařazeny do územního plánu. 

 

 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s Atelier Archplán 

Ostrava s.r.o.. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta přítomné seznámil s Dodatkem č.1, ke smlouvě o dílo s Ing. 

Dobroslavem Jankem. Jedná se o dofinancování technického dozoru na 

stavbě Rekonstrukce sportoviště a smlouvou s dodavatelem solárního 

systému na stavbě Rekonstrukce sportoviště firmou Ekotempo spol. s.r.o.. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo – dodatek č. 1 

s Ing. Dobroslavem Jankem. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo na dodávku 

solárního systému s firmou Ekotempo spol. s.r.o.. 

Hlasování:            

                            pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

- Starosta seznámil zastupitelstvo s provedeným Rozpočtovým opatřením 

č. 2/2010 obce Rusín, které bylo provedeno 30.6.2010 

- Starosta přítomné seznámil s žádostmi o přidělení bytu. Žádosti podali 

pan Urbanec Radomir a pan Horkel Jan. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje přidělení bytu č. 2 v obecním bytě č.p. 68 panu Urbancovi 

Radomíru, za předpokladu, že bude ve společné domácnosti se svou matkou. 

Byt je přidělen na zkušební dobu určitou a to na půl roku. 

Hlasování:            

                            pro: 5                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

 

- Starosta přednesl žádost pana Kolka Jiřího o přidělení volné garáže 

v bytovém domě č.p. 99. 



 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pronájem garáže panu Jiřímu Kolkovi za obvyklý nájem, od 

16.9.2010. 

Hlasování:            

                            pro: 5                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta přednesl návrh na převod financí z účtu hospodářské činnosti, 

hostince, na běžný účet obce za účelem doinvestování výměny oken 

v hostinci.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje převod financí z účtu hospodářské činnosti na běžný účet obce, 

za účelem dofinancování výměny oken v hostinci. 

Hlasování:            

                            pro: 5                 proti: 0               zdržel se: 0 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 17:55 hod. 

 

Zapsal : Dagmar Návratová 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

 

Chlebík Jiří                  : ………………………………………………….          

 

 

 

…………………………………………………. 

                   Starosta 

 

 



 

USNESENÍ č.25/2010 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE 

DNE 15. 9. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

Přítomni: Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a  Kučavík Martin, Návratová 

Dagmar 

 

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

360) ZO schvaluje ověřovatele pana Kučavíka M. a p. Chlebíka  J.. 

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

362) ZO neschvaluje přijetí OZV obce Rusín č. 2/2010 o ochraně nočního klidu 

a regulaci hlučných činností. 

363) ZO schvaluje prodej parcel č. 125/1, 125/2, 126 a stavební parcelu č. 

35/1 paní Ing. Heleně Bystřické, dle její žádosti. 

364) ZO bere zprávu Finančního výboru na vědomí a doporučuje starostovi 

obeslat oba dlužníky, upomínkou k urychlenému zaplacení. Zodpovědný: 

starosta, termín do 20. 9. 2010. 

365) ZO bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí, doporučuje kauzu 

odstranění černých staveb dokončit do 6 měsíce 2011 a dojednat Rozhodnutí 

o vybudování mechanických zábran na místní komunikaci do konce 4 měsíce 

roku 2011. 

366) ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s Atelier 

Archplán Ostrava s.r.o.. 

367) ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo – dodatek č. 1 

s Ing. Dobroslavem Jankem. 

388)ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo na dodávku 

solárního systému s firmou Ekotempo spol. s.r.o.. 

369) ZO schvaluje přidělení bytu č. 2 v obecním bytě č.p. 68 panu Urbancovi 

Radomíru, za předpokladu, že bude ve společné domácnosti se svou matkou. 

Byt je přidělen na zkušební dobu určitou a to na půl roku. 

370) ZO schvaluje pronájem garáže panu Jiřímu Kolkovi za obvyklý nájem, od 

16.9.2010. 



340) ZO schvaluje převod financí z účtu hospodářské činnosti na běžný účet 

obce, za účelem dofinancování výměny oken v hostinci. 

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 17:50 hod.                                                          Zapsala: Návratová Dagmar 

 

 

 

 

 

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

            starosta obce                                                                                          místostarosta 


