
In.czZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE  

10. 3. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

 

 

Přítomno: Všech pět členů zastupitelstva 

 

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) Výběrové řízení na výměnu oken 

2) Náklady na vodovod Rusín za rok 2009 

3) Pronájem pozemků v k.ú. Matějovice 

4) Vyhodnocení podaných žádostí na SZIF 

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 seznámil přítomné, s ukončeným výběrovým řízeními na výměnu 

oken v bytovém domě č. 93 a na obecním úřadě. Bylo obesláno šest firem a 

nabídky zaslaly celkem čtyři firmy. Nabídky byly seřazeny a po porovnání těchto 

nabídek byla vybrána firma Jan Mrázek. Tato firma bude do 26.3.2010 vyzvána 

k podpisu smlouvy.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje průběh výběrového řízením zakázku Výměna oken v bytovém  

domě č.93 a na obecním úřadě. Schvaluje jako dodavatele firmu Jan Mrázek 

a ukládá starostovi, vyzvat firmu k podpisu smlouvy.  

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 2) Starosta seznámil přítomné s vyúčtováním a náklady na provoz vodovodu 

v Rusíně za rok 2009. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu starosty o nákladech a vyúčtování provozu 

vodovodu Rusín za rok 2009. 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 3) Starosta přednesl žádost pana Pavla Botose o prodloužení nájemní 

smlouvy dle přiloženého seznamu parcel v k.ú. Matějovice. 

Návrh usnesení: 

ZO souhlasí a schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Matějovice dle žádosti 

pana Pavla Botose, pronájem bude sjednán na dobu určitou, 5-ti let, za cenu 

v místě obvyklou. 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

 



ad 4) Starosta seznámil přítomné s výsledky podaných žádostí o dotaci na SZIF. 

Ze tří projektů nebyly dva podpořeny. Podpořen byl jen jeden a to Rekonstrukce 

kabin a hřiště. Starosta přítomné ujistil, že na nepodpořených projektech se 

bude nadále pracovat a možnost získání dotací se bude neustále vyhledávat.   

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu o podaných žádostech a schvaluje přijetí dotace  

na Rekonstrukci hřiště a vybudování zázemí ze SZIF, ve výši 5 368 500,- Kč  

a za předpokladu získání dotace na dokofinancování z programu MSK. 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

ad 5) Různé – rozprava 

- Starosta přečetl žádost pana Radka Bezděčíka o připojení domu č. 61 na 

obecní vodovod. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje žádost pana Radka Bezděčíka, na připojení domu č. p. 61  

v Rusíně na obecní vodovod. 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta přednesl žádost o udělení vyjímky z dopravního značení. Jedná 

se o přepravu 12-ti tunových souprav na převoz slámy,  po místní 

komunikaci do PR. 

Návrh usnesení: 

ZO nesouhlasí a neschvaluje udělení vyjímky z dopravního značení z důvodů 

velkého zatížení komunikace a velkého hluku v přilehlých bytových domech. 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

 

 



- Pan Kučavík přečetl zprvu FV . Pan Suchý měl návrh zveřejnit neplatiče na 

úřední desce. Starosta upozornil, že tyto informace nelze zveřejňovat, 

protože to neumožňuje zákon. 

Návrh usnesení: 

ZO bere na vědomí zprávu FV a ukládá rozeslat upomínky o zaplacení  

dlužných částek za svoz komunálního odpadu do 31.3.2010 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Pan Chlebík přečetl zprávu KV. Ing. Hackenberg  doporučil vnitřní 

záležitosti zastupitelstva řešit na pracovních poradách. 

 

Návrh usnesení: 

ZO bere zprávu KV na vědomí a doporučuje starostovi docházku si neevidovat. 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Starosta seznámil zastupitelstvo s provedeným Rozpočtovým opatřením 

č. 6/2009 obce Rusín, které bylo provedeno 28.12.2009 

- Paní Návratová navrhla vyzvat a upozornit chalupáře na nutnost uzavření 

přívodu vody do budov v zimním období, aby nedocházelo k poruchám na 

vodovodním řádu. 

Pan Říha a pan Suchý navrhli jednotný termín pro uzavření přípojek a 

případné závady dát k úhradě majitelům nemovitostí. 

Pan Ivanický navrhl pozvat majitele chalupy, ve které došlo k havárii, na 

obecní úřad a projednat společnou úhradu za vzniklé škody. 

Návrh usnesení: 

ZO ukládá vyzvat majitele chalupy, ve které došlo k poruše na vodovodu, 

k projednání vzniklé škody a uhrazení vzniklých nákladů. 

Hlasování:       

                              pro: 5                  proti: 0               zdržel se: 0 

 

- Paní Návratová seznámila přítomné s plánem akcí, které připravuje 

kulturní komise na rok 2010 



- Pan Říha se dotázal, zda se po rekonstrukci kabin bude o ně starat 

správce a kdo ho bude financovat. 

Pan Krnáč navrhl zjistit, jakým způsobem budou kabiny ošetřeny. 

Pan Rekšák P. přítomným sdělil, že o kabiny se nyní stará TJ a veškeré 

drobné opravy si financují sami. 

- Paní Návratová navrhla projekt kabin prezentovat v prostorách OÚ a 

seznámit veřejnost s tím co tento projekt obnáší. 

- Pan Říha se dotázal, zda se budou i nadále shánět peníze na vybudování 

nového vodovodu. 

Starosta ho ubezpečil, že na tomto projektu se bude i nadále pracovat a 

dotace se budou neustále shánět, zároveň navrhl, aby do doby, až se 

finance na nový vodovod seženou, upravil stávající vodovod a to tím, že 

se posílí tlak v potrubí přídavným čerpadlem, tuto alternativu projedná 

starosta s projektantem. 

- Pan Ivanický informoval občany o vznikající kandidátce do obecního 

zastupitelstva a s programem této kandidátky. 

- Pan Suchý upozornil na nepořádek, který polští návštěvníci kolem 

kapličky, navrhl opatřit příjezdovou komunikaci dopravní značkou zákaz 

vjezdu všech motorových vozidel. 

Starosta mu odpověděl, že značka je nachystána a jakmile to dovolí 

počasí, bude na příjezdové komunikaci nainstalována. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.45 hodin 

 

Ze zápisků zapisovatele pana Jiřího Chlebíka zpracoval Jaroslav Kubánek 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Dagmar Návratová                            ……………………………………. 

 

Martin Kučavík                                   ………………………………… 

 

 

 



Usnesení č.21/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Rusín ze dne 

10.3.2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti 

 

 

 

Přítomno: Všech pět členů zastupitelstva 

 

 

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

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

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

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

311) ZO schvaluje průběh výběrového řízení na zakázku ,, Výměna oken v  

Bytovém domě č. 93 a obecním úřadě“. Schvaluje jako dodavatele firmu  

Jan Mrázek a ukládá starostovi, vyzvat firmu k podpisu smlouvy.  

312) ZO bere na vědomí zprávu starosty o nákladech a vyúčtování provozu 

vodovodu Rusín za rok 2009. 

313) ZO souhlasí a schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Matějovice dle  

žádosti pana Pavla Botose, pronájem bude sjednán na dobu určitou 5-ti let, 

 za cenu v místě obvyklou. 

314) ZO bere na vědomí zprávu o podaných žádostech a souhlasí s přijetím  

dotace na Rekonstrukci hřiště avybudování zázemí ze SZIF ve  výši  

5 368 500,- Kč a za předpokladuzískání dotace na dokofinancování  

z programu MSK. 

315) ZO schvaluje žádost pana Radka Bezděčíka,na připojení domu č. p. 61  

v Rusíně na obecní vodovod. 

316) ZO nesouhlasí a neschvaluje udělení vyjímky z dopravního značení z  

důvodů velkého zatížení komunikacea velkého hluku v přilehlých bytových 

 domech. 

317) ZO bere na vědomí zprávu FV a ukládá rozeslat upomínky o zaplacení  

dlužných částek za svoz komunálního odpadu do 31.3.2010 

318) ZO bere zprávu KV na vědomí a doporučuje starostovi docházku si  

neevidovat. 



 

319) ZO ukládá vyzvat majitele chalupy, ve které došlo k poruše na  

vodovodu, k projednání vzniklé škody a uhrazení vzniklých nákladů. 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.45 hodin                                 Zapsal: Kubánek Jaroslav 

 

 

 

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

              starosta obce                                                                                         místostarosta 

 

 

 

 


