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Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov 

 
Datum a čas konání: 26.5.2016 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: J. Dostál, M. Vidourek 
 
Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Projednání výsledku kontroly hospodaření za r. 2015 
5) Projednání závěrečného účtu a účetní uzávěrky 
6) Výběr dodavatele na veřejné osvětlení 
7) Příprava dětského dne a kácení máje 
8) Různé: 

a) Prodej dřeva 
b) Pitná voda 
c) Produkt města a obce profi 
d) Schválení smlouvy od dílo s Investbau CZ 
e) Elektropřípojka Benediktus 
f) Smlouva s ČEZ 
g) 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 
doplnit o body 8 a) – g). 
  

1Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2016/26.05 
ZO schvaluje program jednání. 
 

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

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
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Usnesení č. 2/2016/26.05 
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) Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2015 
ZO bylo seznámeno se zprávou Krajského úřadu Kraje Vysočina o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Rušinov za rok 2015. Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla 
zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených ve zprávě, která by mohla mít negativní dopad 
na hospodaření územního celku v budoucnosti. Bylo navrženo přijmout opatření k nápravě 
chyb a nedostatků, které budou nedílnou přílohou tohoto zápisu. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2016/26.05 
ZO návrh schvaluje. 
 

5) Návrh závěrečného účtu za rok 2015 
ZO bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu za rok 2015. Návrh bude před projednáním 
zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

6) Výběr dodavatele na veřejné osvětlení 
K dodání veřejného osvětlení se přihlásily 3 firmy s těmito nabídkami: Elektroslužby s.r.o. 
Havlíčkův Brod 336.501,- Kč, Elmont Invest s.r.o. Žďár n/S  540.567,- Kč a Omko Digital 
a.s. Brno 213.041,- Kč. ZO porovnalo nabídky. Bylo navrženo vybrat firmu s nejvýhodnější 
nabídkou 213.041,- Kč, kterou podala firma Omko Digital a.s. Brno. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2016/26.05 
ZO návrh schvaluje. 
 

7) Příprava dětského dne a kácení máje 
Dětský den a kácení máje se uskuteční v sobotu 4.6.2016 ve 14:00 hod. v areálu u prodejny 
na Rušinově. Na akci se bude podílet SDH Rušinov. Pro děti bude připravena trasa po obci, 
keramická dílna, soutěže, občerstvení a další drobnosti. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

8) Různé 
a) Prodej dřeva 

Dřevo bylo prodáno do Ždírce přes obchodníka p. Kohouta za průměrnou cenu 1826,- Kč/m3. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

b) Pitná voda 
Neustále se opakují problémy s dusičnany na Rušinově. Věc byla projednána s hygienou. 
Zatím nejsou nutná žádná opatření. Věc byla projednána s dozorem vodovodu Ing. Mášou. 
Bude proveden kompletní rozbor vody ze sousedního hlubinného vrtu, který vykazuje lepší 
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výsledky na dusičnany a dle výsledku bude zakoupeno potřebné čerpadlo. Předpokládaná 
investice na čerpadlo se bude pohybovat okolo 17.000,- Kč. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

c) Nabídka produktu Databáze města a obcí profi 
Obec obdržela nabídku na předplatné produktu Databáze města a obce profi. Jedná se o částku 
7.896,- Kč na 12 měsíců. Produkt poskytuje informace a poradenství pro obecní úřady. Bylo 
navrženo hlasovat o nabídce. 

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

Usnesení č. 5/2016/26.05 
ZO nabídku neschvaluje – produkt nebude předplacen. 
 

d)   Smlouva o dílo s Investbau cz s.r.o. 
Obec obdržela smlouvu o dílo s firmou Investbau cz s.r.o., Praha, která zvítězila 
ve výběrovém řízení ke zhotovení díla „Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Rušinov“. 
ZO se seznámilo s obsahem smlouvy a bylo navrženo smlouvu uzavřít. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2016/26.05 
ZO návrh schvaluje. 
 

e)  Elektropřípojka Benediktus 
Benediktus z.s., Chotěboř požádal obec o zřízení práva provést stavbu – přípojku elektro 
pro stavební úpravy domu na p. č. st. 20/1 („aperát“) v k. ú. Vratkov. Smlouva se dotýká 
pozemku obce číslo parcelní 348/1 v k. ú. Vratkov. ZO se seznámilo se smlouvou. Bylo 
navrženo smlouvu uzavřít. 
 

Hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2016/26.05 
ZO návrh schvaluje. 
 

f) Smlouva s ČEZ 
Obec obdržela od ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 
IV-12-2012519/VB/1, Rušinov, p. Šimon -  provozování zařízení distribuční soustavy. 
Smlouva se týká pozemku p. č. 327/2, v k. ú. Rušinov. ZO se seznámilo se smlouvou. Bylo 
navrženo smlouvu uzavřít. 

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

Usnesení č. 8/2016/26.05 
ZO návrh schvaluje. 
 

g)  Provozní informace 
ZO bylo seznámeno s provozními informacemi. Příští zasedání ZO se bude konat 
pravděpodobně ve čtvrtek 23.6.2016. 
 
ZO bere na vědomí. 
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Zasedání ZO ukončeno 26.5.2016 v 18:30 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Dostál Josef   
   
 
                                                                                                            Vidourek Milan 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 26.5.2016 

 
Vyvěšeno dne:            
 
Sejmuto dne: 


