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     Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva obce 

Rušinov 
 
Datum a čas konání: 28.12.2015 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Vidourek Milan, 

Gerstner Zdeněk, Dostál Josef, Šimon Pavel 
Omluveni:  
Hosté:                 
Zapisovatel:       Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Josef Dostál, Pavel Šimon 
 
Program jednání: 1)   Zahájení 

2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Rozpočtové změny 
5) Smlouva o výpůjčce budovy č. 3 
6) Změna provozní doby v prodejně potravin 
7) Schvalování rozpočtových změn 
8) Finanční dotace na lesní cestu 
9) Žádost o prodej lesního pozemku 
10) Různé: 

a) Smlouvy o poskytování zimní údržby 
b) Provozní informace 

 
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 
bod 7 sloučit s bodem 4 a doplnit o body 10   a) – b). 
  

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 1/2015/28.12  ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatelé: Josef Dostál, Pavel Šimon 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 2/2015/28.12 ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
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3) Kontrola minulých zápisů a usnesení   
K bodu č. 9 a) ze 14. zasedání – zimní údržba – usnesení č. 7/2015/27.10 B. Klepač ml. doručil písemný návrh smlouvy k provedení zimní údržby. Více bude 
projednáno v bodě 10 a). 
 
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu.  
 Námitka Z. Gerstner – požadavek na změnu věty ve 3. odstavci bodu č. 6. „Jako důvod 
nedůvěry starostovi uvedl užívání kulturní místnosti hasičské zbrojnice“. 
 

Hlasování: pro: 5 proti: 1   zdržel se: 1 
 

Usnesení č. 3/2015/28.12 ZO námitku přijímá. 
 
Bez dalších námitek. 
 

4) Rozpočtové změny Bylo navrženo, aby starosta mohl rozhodovat o rozpočtových změnách až do výše 300.000,-
Kč. 

 
Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 4/2015/28.12 ZO návrh schvaluje. Starosta může rozhodovat o rozpočtových změnách až do výše 300.000,- 
Kč. 
 

5) Smlouva o výpůjčce budovy č. 3 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových navrhl prodloužit smlouvu o výpůjčce 
budovy č. 3 v Rušinově (bývalá pošta) o 2 roky. Tedy do konce roku 2017. Budova je stále 
na prodej. V případě jejího prodeje bude výpůjčka ukončena. ZO se seznámilo se smluvními 
podmínkami a bylo navrženo smlouvu prodloužit. 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 5/2015/28.12 ZO návrh schvaluje. 
 

6)  Změna provozní doby v prodejně potravin Provozovatelka obchodu navrhla změnu provozní doby v prodejně potravin na Rušinově 
na úterý, čtvrtek a sobotu. Důvodem jsou malá návštěvnost a vysoké provozní náklady. 
Po prodiskutování věci a srovnání provozu obchodů v okolních obcích bylo navrženo, že obec 
bude při zachování současného provozu hradit náklady na elektřinu. 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 6/2015/28.12 ZO návrh schvaluje. 
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7) Schvalování rozpočtových změn Bylo projednáno v bodě 4. 
8) Finanční dotace na lesní cestu Firma REAL – GRANT s.r.o. zastoupená Ing. Ondřejem Schrötterem informovala obecní 

úřad, že žádost na dotaci byla schválena. Dotace bude činit 4.295.000,- Kč. Obec se bude 
podílet celkovou částkou 919.600,- Kč. Jednatel této firmy obci navrhl, že je schopen zajistit 
kompletní realizaci tohoto projektu včetně řádného výběrového řízení. Za tímto účelem 
společnost navrhla 3 realizační firmy stavby:  LIMEX CB a.s. Praha, Silnice Chmelíř s.r.o. 
Plzeň a INVESTBAU CZ s.r.o. 
 
Po prodiskutování tématiky bylo navrženo smlouvu s firmou Real - Grant s.r.o. uzavřít 
a svěřit jí kompletní realizaci projektu. Zároveň obec souhlasí, aby se výběrového řízení 
zúčastnily firmy Limex CB a.s. Praha, Silnice Chmelíř s.r.o. Plzeň a Investbau CZ s.r.o. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 7/2015/28.12 ZO návrh schvaluje. 
 

9) Žádost o prodej lesního pozemku P. Králíček požádal obec o prodej lesního pozemku o výměře  345m2 v sousedství jeho chaty 
v katastru obce Rušinov. Po projednání věci bylo navrženo, že obec nebude nadále prodávat 
žádné lesní pozemky. V případě zájmu p. Králíčka obec souhlasí s pronájmem tohoto 
pozemku.   
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 8/2015/28.12 ZO návrh schvaluje. 
 

10) Různé 
a)  Smlouvy o poskytování zimní údržby  Obci se od října 2015 nedařilo uzavřít smlouvu o poskytování zimní údržby místních 

komunikací. Rovněž se v obci nepodařilo sehnat žádného brigádníka, který by byl ochoten 
vyhrnovat sníh obecním traktorem. Proto byli osloveni další živnostníci v obci, kteří by byli 
ochotni tuto službu zajistit. 
 
Na obecní úřad doručili návrhy smluv J. Čapek a firma Klepitrans s.r.o. Chrudim zastoupená 
B. Klepačem ml. ZO se s návrhy seznámilo včetně cenových nabídek. Bylo navrženo uzavřít 
obě smlouvy. O vyslání k údržbě konkrétního poskytovatele, případně obou, rozhodne 
po vyhodnocení aktuálních klimatických podmínek a hospodárnosti starosta. V případě jeho 
nepřítomnosti jeho zástupce. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 9/2015/28.12 ZO návrh schvaluje.  
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b) Provozní informace   ZO bylo seznámeno s běžnými provozními informacemi. Zakoupen byl nový fotoaparát 
a kancelářský laminátor. P. Šimon informoval ZO o 110. výročí SDH Rušinov v roce 2016, 
v rámci kterého se bude v naší obci konat dne  14.5.2016 okrskové kolo soutěže v požárním 
sportu. Společně s J. Vodičkovou se také shodli na předběžném termínu 4.6.2016, kdy bude 
uspořádán dětský den s tradičním kácením máje. 

 
Zasedání ZO ukončeno 28.12.2015 v 18:30 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor v. r.        Ověřili: Šimon Pavel v. r.  
 
                                                                                                            Dostál Josef v. r. 
Starosta: Pešek Vlastimil  v. r.                                                             
 
V Rušinově dne: 30.12.2015 

 Vyvěšeno dne:            
 
Sejmuto dne: 


