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Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov 

 
Datum a čas konání: 3.3.2016 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Gerstner Zdeněk, 

Šimon Pavel, Dostál Josef, Vidourek Milan 
Omluveni:  
Hosté:                 
Zapisovatel:       Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: M. Vidourek, J. Dostál 
 
Program jednání: 

1) Zahájení, 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu, 
3) Kontrola minulých usnesení, 
4) Zpráva o stavu finančních dotací pro obec, 
5) Těžba obecního dřeva, prodej kulatiny a palivového dřeva, 
6) Vymáhání finančních pohledávek, 
7) Příprava veřejné schůze, 
8) Různé: 

a) Projednání smlouvy, 
b) Nákup pozemku, 
c) Lávka přes řeku, 
d) Dotace na hasičskou zbrojnici, 
e) Žádost o ukončení smlouvy s velitelem JSDHO, 
f) Žádost o finanční příspěvek na zájezd, 
g) Příspěvek na lyžařský výcvik, 
h) 700. výročí narození Karla IV., 
i) Odměny ZO, 

 
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) – i). 
  

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2016/03.03  
ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatelé: Milan Vidourek, Josef Dostál 
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Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2016/03.03 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
 

3) Kontrola minulých zápisů a usnesení 
Byla provedena kontrola minulého zápisu a usnesení.  
Znovu byl projednán bod č. 8 c) ze 17. zasedání ZO  - žádost o finanční příspěvek Český 
svaz včelařů Chotěboř. Po prodiskutování věci bylo navrženo přispět částkou 1500,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2016/03.03 
ZO návrh schvaluje. 
 
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu - bez námitek. 
 

4) Zpráva o stavu finančních dotací pro obec  
1. Projekt „Lesní cesta Rušinov“ 

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele cesty. Realizace 
projektu by měla být ukončena v listopadu 2016. 
 

2. Žádost o dotaci na opravu hřbitova 
Obec má možnost získat dotaci ze SZIF, programu na udržování a obnovy 
kulturního dědictví venkova pro rok 2016. Výše podpory činí 70 % 
(maximálně 700 000,- Kč.) Bylo navrženo požádat o dotaci. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2016/03.03  
ZO návrh schvaluje. 
 

3. Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení – po přidělení dotace, 
kterému by nic nemělo bránit, bylo navrženo vyhlásit výběrové řízení 
na dodavatele. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2016/03.03 
ZO návrh schvaluje. 
 

4. Geocyklotrasa   
Ve spolupráci s MaS Podhůří Železné hory o.p.s. je možné ucházet se o dotaci 
k vybudování geocyklotrasy. Výhodou naší obce je, že naše území se nachází 
ve významné geologické lokalitě Železné hory a Rušinovem i Modletínem 
prochází cyklotrasa evropského významu. V rámci této dotace je možné získat 
herní sestavu na dětské hřiště na Rušinově, které leží na plánované 
geocyklotrase. Dotace by činila 48 tis. Kč (včetně DPH) a obec by se podílela 
50 procenty, tedy 48 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady 96 000,- Kč. 
Bylo navrženo ucházet se o dotaci a souhlasit s realizací záměru. 
 

Hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 1 
Usnesení č. 6/2016/03.03 
ZO návrh schvaluje. 
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5. Výstavba 3. bytu 
V bytě byly dokončeny: pokládka cetris desek, obklady a dlažby koupelny 
záchodu, kuchyně, instalace vany, sprchového koutu a wc. Aktuálně se 
poptává základní kuchyňská linka a porovnávají se nabídky. 
 

5) Těžba obecního dřeva, prodej kulatiny a palivového dřeva 
V lokalitě Skalka bylo celkem vytěženo 256 m3 dřevní hmoty ( 162m3  kulatiny a 94 m3 
palivového dřeva). Byli osloveni nákupčí kulatiny, aby učinili cenové nabídky. 
 

1. Po zohlednění nákladů na těžbu včetně přibližování bylo navrženo stanovit 
cenu palivového dřeva pro místní občany na 640,- Kč/m3, maximální možný 
odběr je 5 m3 na číslo popisné. 

2. Z. Gerstner požádal o příděl 2m3 palivového dřeva do klubu. Bylo navrženo 
žádosti vyhovět. 

3. Bylo navrženo mýtinu se suky rozdělit ne jednotlivé úseky, které budou 
po losování přiděleny zájemcům, kteří se přihlásili do 29.2.2016.  

 
Hlasování o návrzích 1., 2., 3.: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/2016/03.03 
ZO návrhy 1., 2., 3. schvaluje. 
 

6) Vymáhání finančních pohledávek 
Všem dlužníkům byly zaslány výzvy k uhrazení pohledávek s upozorněním na právní 
důsledky. Někteří již své dluhy zaplatili. Dále se opakuje problém s platební morálkou 
nájemnic obou obecních bytů L.A. a M.M., které dluží na nájemném a je tak dán právní 
důvod k okamžitému vypovězení nájemních smluv. M.M. dále dluží za odběr palivového 
dřeva za rok 2015, přičemž si podala žádost o další příděl palivového dřeva pro letošní rok. 
Bylo navrženo M.M. pro letošní rok palivové dřevo nepřidělit, dokud nedojde k zaplacení 
pohledávky a oběma nájemnicím před vypovězením nájemních smluv zaslat výzvy k uhrazení 
dlužného nájmu a dodržování plateb dle smlouvy s upozorněním na právní důsledky. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/2016/03.03 
ZO návrh schvaluje. 
 

7) Příprava veřejné schůze 
Veřejná schůze se uskuteční v pátek 11.3.2016 od 18:00 v sále hospody na Rušinově. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2016/03.03 
ZO návrh schvaluje 
 

8) Různé 
 

a) Projednání smlouvy 
ZO projednalo smlouvu týkající se administrace výběrového řízení projektu „Lesní cesta 
Rušinov“. Návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Rušinov schvaluje příkazní smlouvu 
na administraci výběrového řízení na akci "Lesní cesta Rušinov" a pověřuje starostu obce 
podpisem této smlouvy". 
 

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



 
4 

Usnesení č. 10/2016/03.03. 
ZO návrh schvaluje. 
 
 
 

b) Nákup pozemku 
Z důvodu nevyhovujícího výjezdu ze hřbitova na Modletíně a zlepšení parkování by bylo 
zapotřebí vykoupit část pozemku parc. č. 5 7/1 v k.ú. Vratkov. Bylo navrženo oslovit majitele 
dotčeného pozemku a projednat odkup. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/2016/03.03. 
ZO návrh schvaluje. 

 
c) Lávka přes řeku 

V lokalitě U Domečku bylo navrženo postavit lávku přes řeku Chrudimku a pověřit starostu 
s místostarostou k jednání s Povodím Labe a Lesy ČR. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/2016/03.03. 
ZO návrh schvaluje 

 
d) Dotace na hasičskou zbrojnici 

Je možnost získat dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice. I když případná realizace 
projektu by byla v roce 2017, je nutné žádost podat do 29.4.2016. Za tímto účelem je 
požadován finanční rozpočet. Proto bylo navrženo oslovit architekta Ing. Marka a nechat 
vypracovat potřebné dokumenty včetně plánu stavby. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 13/2016/03.03. 
ZO návrh schvaluje 

 
e) Žádost o ukončení smlouvy velitele JSDHO 

L. Klepač již nechce vykonávat funkci velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
a požádal o okamžité ukončení smlouvy. Žádosti starosta vyhověl. Jelikož obec v současné 
době nemá jiného velitele JSDHO a věc nesnese odkladu, bylo navrženo na velitelský kurz 
od 4. dubna do 8. dubna 2016 v Havlíčkově Brodě vyslat místostarostu obce L. Čapka 
a V. Peška mladšího. 

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

Usnesení č. 14/2016/03.03 
ZO návrh schvaluje 
 

f) Žádost o finanční příspěvek na zájezd 
Starosta přednesl žádost SDH Rušinov o finanční příspěvek na zájezd do sklípku U Kapličky, 
který se uskutečnil 9.1.2016. Po prodiskutování bylo navrženo žádost zamítnout. SDH bude 
v průběhu roku podporováno v rámci 110. výročí SDH Rušinov. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/2016/03.03 
ZO návrh schvaluje. Žádost o finanční příspěvek zamítá. 
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g) Příspěvek na lyžařský výcvik 
ZŠ Maleč požádala o finanční příspěvek na lyžařský výcvik ve výši 800,- Kč, kterého se 
zúčastnily děti naší obce. Bylo navrženo přispět požadovanou částkou 800,- Kč. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 16/2016/03.03 
ZO návrh schvaluje. 

 
h) 700. výročí narození Karla IV. 

Místostarosta informoval ZO, že se zúčastnil jednání k připravované akci týkající se výročí 
narození Karla IV. Akci zajišťuje MaS a Městská knihovna Chotěboř a uskuteční se v neděli 
29.5.2016. Začátek bude na Klokočově u lípy, odkud se královská družina vydá kolem 
Boroviny přes Rušinov, Stupník a dále po červené turistické trase až na Modletín, kde ve 
venkovním areálu Benediktusu proběhne další slavnostní kulturní program. V současné době 
jsou oslovování sponzoři k zajištění financování. ZO bude průběžně informováno. 

 
ZO bere na vědomí. 

 
i)  Odměny ZO 

P. Šimon otevřel diskuzi k odměnám ZO. Sdělil své stanovisko ke svému hlasování k věci 
v předchozím zasedání ZO s tím, že při projednávání tohoto tématu by měli být přítomni 
všichni ZO. Po prodiskutování bylo navrženo odměny ZO zařadit jako bod k projednání 
o příštím zasedání ZO. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 17/2016/03.03. 
ZO návrh schvaluje. 
 
Zasedání ZO ukončeno 3.3.2016 v 18:50 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor v. r.       Ověřili: Dostál Josef v. r. 
   
 
                                                                                                            Vidourek Milan v. r. 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 11.3.2016 

 
Vyvěšeno dne:            
 
Sejmuto dne: 


