
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 9. 11. 

2009 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

Přítomno: Všech pět členů zastupitelstva 

Starosta přivítal na zasedání starostu a zároveň předsedu MAS Rozvoj Krnovska 

o.p.s. pana Václava Kaldu. 

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: paní Návratová D. a p. Kučavík M. – bez 

připomínek 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Kučavíka M. 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

Zapisovatelem byl určen pan Chlebík J. 

Starosta přednesl program zasedání 

Program: 

1) MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. 

2) Žádosti o dotaci 

3) Rekonstrukce mostu Rusín – Hrozová 

4) Různé – rozprava 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 



ad1) Starosta předal slovo panu Kaldovi, který seznámil přítomné s působností a 

fungováním MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.. Vysvětlil k, čemu a jak společnost 

pracuje a co je jejím úkolem. Seznámil s plánem Leader, kdo může čerpat dotace 

a na jaké projekty. 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí se zařazením obce do územní působnosti MAS Rozvoj Krnovska  

o.p.s. 

ZO bylo seznámeno se Strategickým plánem Leader pro období 2007 – 2013 

MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. 

ZO potvrzuje své setrvání v dobrovolném svazku Mikroregion Krnovsko 

ZO schvaluje paní Návratovou Dagmar k zastupování obce v MAS Rozvoj 

Krnovska o.p.s. 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad2) starosta seznámil zastupitelstvo a občany se žádostmi na dotaci, které byly 

podány u SZIF. Jedná se o projekty na Vodovod Rusín Matějovice přívod ze Sl. 

Rudoltic, Rekonstrukce místní komunikace Rowné a Rekonstrukce sportovních 

kabin a přilehlého sportoviště. Nikdo neměl připomínku.  

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu starosty o podaných žádostech na SZIF na dotace 

pro akce Vodovod Rusín Matějovice přívod ze Sl. Rudoltic, Rekonstrukce 

místní komunikace Rowné v k. ú. Hrozová a Rekonstrukce sportovních kabin a 

přilehlého sportoviště 

  Hlasování:     

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 3) Starosta seznámil přítomné s rekonstrukcí mostu přes vodní tok Hrozová, 

ke které by mělo dojít v roce 2011. Přečetl výzvu obce Bohušov ke spolupráci. 

Vysvětlil, že při odmítnutí mostního provizoria může být opravena komunikace 

mezi Hrozovou a Ostrou Horou, zároveň vysvětlil dopad pro občany. Pro vzdání 

se mostního provizoria se vyslovil např. pan Říha, pan Spáčil. Po diskuzi bylo 

navrženo vyvolat jednání s investorem stavby a představiteli Bohušova a zjistit 

v jakém rozsahu by oprava komunikace proběhla a zda by byla v zimním období 

udržována. 



Návrh usnesení: 

ZO navrhuje vyvolat jednání s investorem stavby mostu přes vodní tok 

Hrozová a představiteli obce Bohušov a dojednat v jakém rozsahu by byla 

provedena oprava komunikace Hrozová – Ostrá Hora a zda bude po opravě 

probíhat zimní údržba této komunikace. 

Termín do 20. 12. 2009 

Hlasování:     

                              pro: 3           proti: 1 p. Krnáč               zdržel se: 1 p. Kučavík 

 

ad4) Různé – rozprava 

- Starosta seznámil přítomné s proběhlou revizí komínů v obecních bytech, 

ty jsou v pořádku, u dvou bytů bylo zjištěno volné zaústění kamen do komínů, 

majitelé byli upozorněni a vyzváni k utěsnění. Ve dvou případech byly zjištěny 

závady na kamnech a kouřovodu, rovněž tito majitelé byli na závady upozorněni 

a vyzváni k nápravě. 

- Starosta přednesl žádosti o přidělení bytu v obecním domě č. p. 68, jde o 

žádosti pana Václava Pally a pana Josefa Rekšáka. Bylo navrženo, aby uvolněný 

byt, byl přidělen panu Václavu Pallovi – bez připomínek.     

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje přidělení bytu č. 2 v obytném domě č. p. 68 panu Václavu Pallovi 

a to na zkušební dobu půl roku. 

Hlasování:     

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Dále starosta seznámil přítomné s plánovanými akcemi a přípravou 

projektů na rok 2010. Jedná se o výměnu oken v obecním domě č. p. 93 a na 

OÚ, oprava sociálního zařízení a přívod vody na OÚ, výstavba chodníku v obci a 

rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Paní Říhová připomněla připravenost projektu na výstavbu chodníku, aby bylo 

možno včas reagovat ne případnou výzvu, z které by mohla být akce dotována. 

Starosta vysvětlil, že se musí vyřešit a dojednat vlastnictví pozemků při jednání 

se Správou silnic, kde byl nově jmenován nový vedoucí. 

 

 

 



Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu starosty o zamýšlených investičních akcích na rok 

2010. 

Hlasování:     

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Chlebík přednesl zprávu KV a jeho návrhy ohledně bývalého hotelu a 

autobusové zastávky. Pan Ivanický doporučil dát konkrétní termín na dokončení 

zastávky. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu KV a ukládá starostovi napsat otevřený dopis 

exekutorce JUDr. Jitce Studené, o stavu hotelu a vznikající situaci při ohrožení 

kolemjdoucích, zároveň informovat ostatní věřitele a zaslat dopis i do tisku. 

Termín do 15. 12. 2009  

Hlasování:     

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ZO ukládá starostovi dojednat s panem Kolkem Jiřím, dokončení opravy 

autobusové zastávky s termínem do 31. 12. 2009. 

Hlasování:     

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Kučavík přednesl zprávu FV 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu FV. 

Hlasování:     

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta upozornil na zimní opatření v obecních domech a vyzval 

domovníky aby dohlédli na tyto opatření, popřípadě upozornili nájemníky a 

sjednali nápravu. 

  

- Starosta přednesl žádost TJ Rusín o příspěvek na pokrytí provozních 

nákladů na rok 2010 ve výši 20.000,- Kč. 



Pan Krnáč a pan Ivanický měli připomínku, že žádost je špatně formulována, 

protože obec podle smlouvy nemá přispívat na platbu el. energie a vody, tyto 

platby si má TJ platit sama. 

Starosta tedy navrhl, aby si TJ napsala novou žádost na poskytnutí peněžního 

daru. 

 

- Dále starosta přečetl žádost o. s. Královský stolec o poskytnutí peněžního 

daru ve výši 5.000,- Kč na svou činnost v roce 2010. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje peněžní dar ve výši 5.000,- Kč o. s. Královský stolec na jeho 

činnost v roce 2010. 

Hlasování:     

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Paní Návratová vznesla dotaz co s rozbitou popelnici paní Kakašové u 

 bytovky č. 98. 

Bylo ihned odpovězeno, že nájemníci mají popelnice v nájmu a nefunkční nebo 

rozbité mají odevzdat na úřadě. 

- Dále paní Návratová doporučila zlikvidovat suchou toaletu na hranici s 

 Polskem. 

Tato toaleta, pokud není použitelná na jiném místě, bude rozebraná a 

zlikvidovaná. 

- Pan Ivanický měl dotaz ohledně rozestavěného domu na parcele č. 33 a 

34 v k. ú. Matějovice a byl stavěn bez stavebního povolení.  

Bylo navrženo kontaktovat právníka a věc řešit s ním. 

Návrh usnesení: 

ZO kontaktuje právníka na odstranění nepovolené stavby v k. ú. Matějovice, 

na obecních parcelách č. 33 a 34. 

Hlasování:     

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Spáčil se zeptal na dojezdy rychlé pomoci. 

Starosta mu odpověděl, že na toto téma bylo jednání u hejtmana kraje za účasti 

čtyř starostů, hejtmana a jeho náměstka. Hejtman na jednání vysvětlil situaci a 

přislíbil, že začne jednat s Opolským vojvodstvím, ohledně průjezdu sanitek přes 



PL, a prověří možnosti zásahu této složky v ČR a naopak. Rovněž ujistil, že 

stanoviště rychlé záchranky i nadále zůstane v Městě Albrechticích, aby byly 

zachovány dojezdové časy.  

- Dále se pan Spáčil zeptal na kosení trávy v příkopech kolem cest, 

poukázal na kosení v PL a chtěl vědět, kdo tuto práci vykonává v Osoblažském 

výběžku. 

Bylo mu odpovězeno starostou, kolem cest pozemky patří správě silnic, kosení 

provádí správa v Jindřichově a kolem obecních cest zajišťuje obec. Na nejbližším 

jednání se správou silnic bude vznesen dotaz ohledně kosení a na kolik pokosů 

se sečení provádí. 

- Paní Říhová požádala o zajištění důležitých telefonních čísel v Polsku, jde 

o čísla na policii, hasiče a záchranku. 

Bylo přislíbeno, že tato telefonní čísla budou zveřejněna v Obecním zpravodaji. 

 

 

 

Zapsal: Chlebík Jiří 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Dagmar Návratová:              ………………………………………… 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 19/2009 ze zasedání zastupitelstva obce Rusín ze dne 9. 

11. 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti 

 

Přítomni: Všech pět členů zastupitelstva 

 

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

280) ZO schvaluje ověřovatele paní Návratovou D. a p. Kučavíka M. 

281) ZO schvaluje navržený program zasedání, tak jak byl předložen 

282) ZO souhlasí se zařazením obce do územní působnosti MAS Rozvoj 

Krnovska o.p.s. 

          ZO bylo seznámeno se Strategickým plánem Leader pro období 2007 – 

2013 MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. 

          ZO potvrzuje své setrvání v dobrovolném svazku Mikroregion Krnovsko 

          ZO schvaluje paní Návratovou Dagmar k zastupování obce v MAS Rozvoj 

Krnovska o.p.s. 

283) ZO bere na vědomí zprávu starosty o podaných žádostech na SZIF na 

dotace pro akce Vodovod Rusín Matějovice přívod ze Sl. Rudoltic, 

Rekonstrukce místní komunikace Rowné v k. ú. Hrozová a Rekonstrukce 

sportovních kabin a přilehlého sportoviště 

284) ZO navrhuje vyvolat jednání s investorem stavby mostu přes vodní tok 

Hrozová a představiteli obce Bohušov a dojednat v jakém rozsahu by byla 

provedena oprava komunikace Hrozová – Ostrá Hora a zda bude po opravě 

probíhat zimní údržba této komunikace. 

Termín do 20. 12. 2009 

285) ZO schvaluje přidělení bytu č. 2 v obytném domě č. p. 68 panu Václavu 

Pallovi a to na zkušební dobu půl roku. 

286) ZO bere na vědomí zprávu starosty o zamýšlených investičních akcích na 

rok 2010. 

287) ZO bere na vědomí zprávu KV a ukládá starostovi napsat otevřený dopis 

exekutoru JUDr. Jitce Studené, o stavu hotelu a vznikající situaci při ohrožení 

kolemjdoucích, zároveň informovat ostatní věřitele a zaslat dopis i do tisku. 

Termín do 15. 12. 2009  

288) ZO ukládá starostovi dojednat s panem Kolkem Jiřím, dokončení opravy 

autobusové zastávky s termínem do 31. 12. 2009. 

289) ZO bere na vědomí zprávu FV. 



290) ZO schvaluje peněžní dar ve výši 5.000,- Kč o. s. Královský stolec na jeho 

činnost v roce 2010. 

291) ZO kontaktuje právníka na odstranění nepovolené stavby v k. ú. 

Matějovice, na obecních parcelách č. 33 a 34. 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 19.10 hodin 

 

Zapsal: Chlebík Jiří 

 

 

 

 

 

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

                 starosta                                                                                         místostarosta 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


