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

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov

Datum a čas konání: 20.1.2016 od 17:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(5) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Gerstner Zdeněk,
Šimon Pavel
Omluveni:
(2) Dostál Josef, Vidourek Milan
Hosté:
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: Z. Gerstner, J. Vodičková
Program jednání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola minulých usnesení
4) Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu obce
5) Finanční dotace Programu obnovy venkova
6) Schválení inventury obce
7) Novela zákona o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev
8) Různé:
a) Nákup programu na mzdy
b) Žádost o zaměstnání K.B.
c) Příspěvek Český svaz včelařů
d) Těžba dřeva
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) – d).
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2016/20.01
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Jindřiška Vodičková, Zdeněk Gerstner
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2016/20.01
ZO hlasováním jmenované schvaluje.
3) Kontrola minulých zápisů a usnesení
Byla provedena kontrola minulého zápisu a usnesení. Místostarosta vyzval ZO, zda mají
nějaké námitky proti předešlému zápisu.
Bez námitek.
4) Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu obce
ZO bylo seznámeno s návrhem aktualizace Strategického rozvojového dokumentu obce a bylo
vyzváno k případným dalším návrhům. Aktualizace byla projednána a bylo navrženo její
schválení. Jedná se o aktualizaci č.1, která bude nedílnou přílohou stávajícího Strategického
rozvojového dokumentu obce Rušinov.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2016/20.01
ZO návrh schvaluje.
5) Finanční dotace z Programu obnovy venkova
Obec se bude ucházet o dotaci z Programu obnova venkova, která může dosáhnout částky až
130.000,- Kč. Bylo navrženo použít tuto dotaci na výměnu osvětlovacích těles veřejného
osvětlení. Jedná se cca o 45 těles a rozvaděč.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2016/20.01
ZO návrh schvaluje.
6) Schválení inventury
ZO byla předložena inventarizační zpráva se všemi soupisy a přílohami. Nebyly shledány
žádné inventurní rozdíly. Vyřazený majetek má hodnotu 30.471,- Kč. Pohledávky dosahují
výše 49.900,- Kč.
Po projednání ZO bylo navrženo inventuru schválit a dlužníkům zaslat písemnou výzvu
k uhrazení pohledávek do 10.2.2016.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2016/20.01
ZO návrh schvaluje.
7) Novela nařízení vlády o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstev
ZO bylo seznámeno se změnou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s novelou zákona o platu
představitelů státní moci a navýšením tarifů státních zaměstnanců (o 3,5%) a požadavku
územních samospráv (Svazu měst a obcí ČR) na další navýšení nařízení vlády realizovalo
s účinností od 1.4.2015 navýšení výše odměn pro členy zastupitelstev územních
samosprávných celků o 3,5 %.
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Další změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s účinností od 1.1.2016 zvýšila maximální možnou
výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních
samosprávných celků o 3 %. Celkem tedy o 6,5 %.
Každý z přítomných členů ZO k věci vyjádřil svůj osobní názor. Jelikož ZO výši měsíčních
odměn do současné doby neměnilo a jsou neustále zvyšovány nároky na výkon zastávaných
funkcí, bylo navrženo dorovnat výši odměn na úroveň členů ZO z předchozího volebního
období a to následovně: starosta 78 %, místostarosta 90 % a ostatní členové ZO 100 %
z maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstev územních samosprávných celků.
Hlasování: pro: 3 proti: 1 zdržel se: 1
Usnesení č. 6/2016/20.01
Návrh nebyl přijat.
8) Různé
a) Nákup programu na mzdy
Bylo navrženo zakoupit licenci programu „Mzdy“. Cena licence činí 2.600,-Kč.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2016/20.01.
ZO návrh schvaluje
b) Žádost o zaměstnání KB
Obecní úřad obdržel žádost K.B. o pracovní místo v obci Rušinov. Na toto pracovní místo je
opět možné získat dotaci na mzdu od Úřadu práce ČR. Bylo navrženo žádosti vyhovět a K. B.
zaměstnat.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 8/2016/20.01
ZO návrh schvaluje.
c) Příspěvek Český svaz včelařů Chotěboř
Český svaz včelařů Chotěboř zaslal na obec žádost o finanční příspěvek. Věc byla
prodiskutována. Jelikož zastupitel M. Vidourek, který se včelařství věnuje, byl omluven a ZO
nemělo informace o využití finančního příspěvku, bylo navrženo žádost projednat o příštím
zasedání ZO.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2016/20.01
ZO návrh schvaluje.
d) Těžba dřeva
Po vytěžení dřeva na Skalce budou nabídnuty suky za úklid a dále rozděleno palivové dřevo
dle žádostí občanů. Aktuální Informace budou zveřejněny na webových stránkách
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a vyhlášeny rozhlasem. Z. Gerstner seznámil zastupitelstvo s aktuálními žádostmi. Dále bude
při příštím zasedání ZO doplněn výbor pro lesní hospodářství.
ZO bere na vědomí
Zasedání ZO ukončeno 20.1.2016 v 18:35 hod.
Zapsal: Čapek Libor v. r.

Ověřili: Gerstner Zdeněk v. r.
Vodičková Jindřiška v. r.

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

20.1.2016

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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