Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř
telefon: 569692281, mobil: 724288418
www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz

Zápis ze 15. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov
Datum a čas konání: 25.11.2015 od 17:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Vidourek Milan,
Gerstner Zdeněk, Dostál Josef
Omluveni:
Pavel Šimon
Hosté:
Procházková Alena 17:00 – 18:15
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: Vidourek Milan, Vodičková Jindřiška
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Zvolení ověřovatelů zápisu
Kontrola minulých usnesení
Schválení finančního rozpočtu obce na rok 2016
Dopis ZD Maleč – nájemní smlouva
Výzva paní Procházkové
Mikulášská besídka a slavnostní rozsvícení vánočního stromku
Různé:
a) Kupní smlouva
b) Dodatek k souhlasu s výstavbou RD
c) Informace o elektrické přípojce
d) Souhlas s podnájmem pozemku
e) Realizace přípojky knn
f) Jednání v ČNB
g) Dotace SDH
h) Setkání s důchodci - shrnutí

1) Zahájení
Starosta přivítal přítomné. Shledal zastupitelstvo usnášení schopné a přečetl body programu.
Vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění a schválení programu. Bylo navrženo
doplnit o body 8 a) – h).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2015/25.11
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Milan Vidourek, Jindřiška Vodičková

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2015/25.11
ZO hlasováním jmenované schvaluje.
3) Kontrola minulých zápisů a usnesení
K bodu č. 8.4) ze 3. zasedání – dotaz J. Nikrmaierová
Sněhové zábrany byly namontovány.
K bodu č. 9 e) ze 7. zasedání – cesta na Kubátku
P. Macháček se k věci nevyjádřil a peníze na účet nezaslal.
K bodu č. 9 a) ze 14. zasedání – zimní údržba – usnesení č. 7/2015/27.10
B. Klepač do současné doby na obecní úřad nedoručil písemnou smlouvu k provedení zimní
údržby. Telefonicky kontaktoval starostu s příslibem doručení a uvedl, že podmínky
poskytování jeho služeb a cena zůstávají stejné jako v loňském roce. Smlouva nebyla
do současné doby uzavřena.
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké výhrady či připomínky k předešlému zápisu.
Oslovení neměli výhrad a připomínek.
4) Finančního rozpočet obce na rok 2016
Návrh finančního rozpočtu na rok 2016 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2021
byly řádně zveřejněny v zákoně stanovené době. Obecní úřad neobdržel žádné připomínky ani
jiné návrhy. Proto bylo navrženo finanční rozpočet na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky
2016 – 2021 schválit.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2015/25.11
ZO schvaluje finanční rozpočet na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2016 – 2021.
5) Dopis ZD Maleč
ZD Maleč informovalo obec o zvýšení nájemného za pronajaté zemědělské pozemky.
ZO bere na vědomí
6) Výzva paní Procházkové
ZO projednalo dopis Aleny Procházkové, ve kterém vyzvala zastupitele obce k odvolání
starosty obce. Jako důvod uvedla nemorální jednání starosty, kdy dle jejího tvrzení slíbil, že
obec odkoupí po odstěhování její dcery nadbytečnou elektroniku a nábytek, které si A.
Havránková sama pořídila. Zastupitelé však odkup věcí zamítli. A. Havránková se jednání
nezúčastnila. Paní Procházková také doručila osobně na obecní úřad podpisovou akci ze dne
30.10.2015, kterou podepsalo 13 osob. Podpisová akce včetně vyjádření starosty byla
zveřejněna. Podepsaní požadovali po ZO odvolání z funkce starosty p. Vlastimila Peška pro
ztrátu důvěry. Z podepsaných se zasedání zúčastnili pouze A. Procházková a zastupitel obce
Z. Gerstner.
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Starosta se k věci opětovně vyjádřil. Uvedl, že na funkci starosty obce nehodlá rezignovat
a záležitost ohledně odkoupení věcí v obecním bytě po paní Aleně Havránkové bylo plně
v souladu s usnesením ZO ze dne 24.6.2015. O slovo se přihlásila A. Procházková.
Zopakovala k věci své stanovisko a vyměnila si názory se starostou.
Následně se k věci vyjádřil také Z. Gerstner, který uvedl, že podpisovou akci sice podepsal,
ale důvodem nebyl odkup věcí z bytu po A. Havránkové. S odkupem také nesouhlasil
a revokaci dotčeného usnesení nenavrhnul. Jako důvod nedůvěry starostovi uvedl napjatou
atmosféru v obci.
Nastala diskuze a k projednávanému bodu se vyjádřili všichni přítomní zastupitelé. Bylo také
konstatováno, že napjatá atmosféra bohužel trvá od voleb, které nedopadly podle představ
některých občanů naší obce. Volby však byly demokratické a výsledky je třeba respektovat.
Po projednání, výměně názorů a argumentaci vyzval místostarosta přítomné zastupitele obce,
zda někdo nedůvěřuje starostovi obce a navrhuje jeho odvolání. Přihlásil se Z. Gerstner.
Bylo přistoupeno k hlasování:
a) Žádný ze zastupitelů nenavrhl tajné hlasování o nedůvěře ke starostovi, proto bylo
navrženo hlasovat veřejně.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2015/25.11
ZO souhlasí s veřejným hlasováním.
b) Pokračovalo hlasování o návrhu Z. Gerstnera – ZO nedůvěřuje starostovi obce
V. Peškovi a odvolává jej z funkce.
Hlasování: pro: 1 proti: 5 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2015/25.11
ZO návrh neschvaluje. Starosta obce V. Pešek má důvěru zastupitelstva obce, nebyl odvolán
a nadále pokračuje ve funkci.
7) Mikulášská besídka a rozsvícení vánočního stromku
Rozsvícení vánočního stromku a oficiální předávka her k volnočasovým aktivitám na sále
hospody bylo navrženo 29.11.2015 od 15:00 hod. a mikulášská besídka v neděli 6.12.2015
od 14:30 hod.. Předsedkyně kulturního výboru informovala o připravovaném programu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2015/25.11
ZO návrh schvaluje.
V 18:15 hod. A. Procházková ukončila návštěvu zasedání zastupitelstva obce.
8) Různé
a) Kupní smlouva
Starosta informoval ZO, o doručení kupní smlouvy od J.M., která obci odprodá svůj 1/8 podíl
na parcele č. 248/1 v k.ú. Rušinov. Budou zahájeny úkony na Katastrálním úřadu
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pro Vysočinu, Katastrálním pracovišti Havlíčkův Brod. Nákup pozemku byl schválen již
v minulém volebním období. ZO bylo seznámeno s kupní smlouvou a bylo navrženo tuto
schválit.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2015/25.11
ZO schvaluje uzavření navrhované kupní smlouvy.
b) Dodatek k souhlasu s výstavbou RD
V.P. požádal obec o schválení dodatku k souhlasu s výstavbou rodinného domu z 30.3.2015
v tomto znění: ZO souhlasí s odváděním dešťové vody do obecní kanalizace pozemku 8/1
(sousedící pozemek 195/1). Bylo navrženo žádost odsouhlasit.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2015/25.11
ZO s návrhem souhlasí.
c) Informace o elektrické přípojce
V.Č. písemně informoval obec o elektrické přípojce /kabelu/ na pozemku č. 242/9. Tento
kabel byl vsunut do ocelové trubky pod obecní cestu č. parcely 327/2. Tuto trubku zabudoval
před léty při rekonstrukci cesty. Kabel prostrčil až nyní.
Bylo navrženo s vložením kabelu souhlasit pod podmínkou zajištění vkladu věcného
břemene.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2015/25.11
ZO s návrhem souhlasí.
d) Souhlas s podnájmem pozemku
ZD Maleč požádalo obec o souhlas s podnájmem pozemku p.č. 242/1 v k.ú. Rušinov
o celkové výměře přibližně 310 m2, který byl podnajat p. J.Č. a to pouze k zemědělskému
využití. Souhlas s podnájmem pozemků se uděluje na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5
let, tak jak je pozemek pronajat nájemní smlouvou. ZD se zavazuje nadále k výplatě
nájemného (popř. daně z nemovitosti), tak jak je uvedeno v nájemní smlouvě. Bylo navrženo
s podnájmem souhlasit.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2015/25.11
ZO s návrhem souhlasí.
e) Realizace přípojky knn
Starosta informoval ZO o realizaci již v minulosti schválené přípojky knn, která zajistí
dodávku elektrické energie na pozemek V.H., p.č. 195/5 v k.ú. Rušinov.
ZO bere na vědomí.
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f) Jednání v ČNB
Starosta s místostarostou informovali ZO o výsledku jednání v ČNB v Hradci Králové.
ZO bere na vědomí.
g) Dotace SDH
Starosta informoval ZO o doručené dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
na rok 2015 ve výši 2.800,- Kč
ZO bere na vědomí
h) Setkání s důchodci - shrnutí
Starosta se vrátil k letošnímu setkání s důchodci, které mělo rekordní velkou účast - 44
důchodců. J. Vodičková vše shrnula v příspěvku, který bude zveřejněn.
ZO bere na vědomí
Zasedání ZO bylo ukončeno dne 25.11.2015 v 19:15 hod.
Zapsal: Čapek Libor v. r.

Ověřili: Vodičková Jindřiška v. r.
Vidourek Milan v. r.

Starosta: Pešek Vlastimil v. r.
V Rušinově dne:

3.12.2015

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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