Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř
telefon: 569692281, mobil: 724288418, IČO00268160
www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov

Datum a čas konání: 13.7.2016 od 18:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Gerstner Zdeněk,
Šimon Pavel, Vidourek Milan, Josef Dostál
Omluveni:
Hosté:
Zuzana Kolářová
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: J. Vodičková, J. Dostál
Program jednání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola minulých usnesení
4) Výběrové řízení na dodavatele prací opravy hřbitovní zdi na Modletíně
5) Smlouva o zřízení věcného břemen
6) Smlouva o vzájemné spolupráci /Svazek obcí Podoubraví/
7) Různé:
a) Oplocení hřiště - oprava
b) Digitalizace k.ú. Vratkov
c) Únik pitné vody na Modletíně
d) Příprava na oslavy 110. výročí založení SDH
e) Oznámení o výběrovém řízení – prodej budovy čp. 3
f) Doprodej dřeva
g) Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
h) Žádost o umístění odchytové klece
1) Zahájení
Starosta přivítal přítomné. Shledal zastupitelstvo usnášení schopné a přečetl body programu.
Vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění a schválení programu. Z důvodu
výběrového řízení byla navržena změna pořadí projednávaných bodů programu a dále jeho
doplnění o body 7 a) – h).
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2016/13.07
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Jindřiška Vodičková, Josef Dostál
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2016/13.07
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) Výběrové řízení na dodavatele prací opravy hřbitovní zdi na Modletně
Zahájení jednání hodnotící komise bylo v 18:05 hod. Předsedkyní hodnotící komise byla
navržena Ing. Zuzana Kolářová.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2016/13.07
ZO návrh schvaluje.
Na opravu byly osloveny 3 firmy: 1 nabídka firma Ladislav Škaryd – Dřevokov Chotěboř,
cena 731198,75.- Kč, 2. nabídka Zděněk Kolouch Chotěboř, cena 833657,84,- Kč, 3. oslovená
firma Vanderlan s.r.o. Praha (Světlá nad Sázavou) nabídku do stanovené doby nedodala. Byla
stanovená 10 denní lhůta na odvolání. Zápis hodnotící komise bude nedílnou součástí tohoto
zápisu. Bylo navrženo vybrat firmu Ladislav Škaryd – Dřevokov Chotěboř, která dle
zadaných kritérií podala nejlepší nabídku.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2016/13.07
ZO návrh schvaluje a vybírá firmu Ladislav Škaryd - Dřevokov Chotěboř.
V 18:15 hod. ukončeno zasedání hodnotící komise. Návštěvu ZO ukončila. Z. Kolářová.
5) Smlouva o zřízení věcného břemene
Od firmy ČEZ Distribuce, a.s, zastoupená na základě jí písemně udělené platné plné moci AZ
Elektorstav a.s. Nymburk byla obci doručena smlouva o zřízení věcného břemena –
služebnosti č. IP-12-2007538/001 Rušinov, p. Horník, přípojka knn do 50 m. ZO bylo
seznámeno se smlouvou. Bylo navrženo smlouvu uzavřít.
Usnesení č. 5/2016/13.07
ZO návrh schvaluje.

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

6) Smlouva o vzájemné spolupráci
Starosta se zúčastnil jednání Svazku obcí Podoubraví. Přínosem smlouvy by mělo být to, že 2
stálí zaměstnanci by měli zajišťovat pro zúčastněné obce dotace a veškerou s tím spojenou
agendu. Všechny obce se budou podílet stejnou finanční částkou viz smlouva, se kterou bylo
ZO seznámeno. Po prodiskutování věci bylo navrženo smlouvu podepsat.
Usnesení č. 5/2016/13.07
ZO návrh schvaluje.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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7) Různé
a) Oplocení hřiště
Místo je připravené k provedení opravy, která by měla proběhnout okolo 18.7.2016.
ZO bere na vědomí.
b) Digitalizace k.ú. Vratkov
Katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu v katastrálním
území Vratkov obce Rušinov bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního
úřadu, č.p. 47, a to ve dnech od 24.8.2016 do 6.9.2016 s možností uplatnění námitek proti
jeho obsahu. Zaměstnanci katastrálního úřadu budou přítomni pouze poslední den vyložení
obnoveného operátu v úterý 6.9.2016 od 13:00 hod do 15:00 hod. Obecní úřad poskytne
katastrálnímu úřadu součinnost od 24.8.2016 do 5.9.2016 každý pracovní den od 18:00 hod.
do 19:00 hod. Poslední den 6.9.2016 bude součinnost totožná s přítomností zaměstnance
katastrálního úřadu.
ZO bere na vědomí.
c) Únik pitné vody na Modletíně
Ve spolupráci se správcem vodovodu byl na Modletíně zjištěn únik většího množství pitné
vody (327 m3) z odběrního místa. Místo úniku se podařilo včas lokalizovat a bylo učiněno
opatření k nápravě. Spotřebitel uhradí vzniklou škodu.
ZO bere na vědomí.
d) Příprava na oslavy 110. výročí založení SDH
ZO bylo informováno o probíhajících přípravách na oslavy 110. výročí založení SDH.
e) Oznámení o výběrovém řízení – prodej budovy čp. 3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět zaslal oznámení o výběrovém řízení
na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Rušinov a obci Rušinov
(budova čp. 3). Cena byla snížena na 880 tis. Kč.
ZO bere na vědomí.
f) Prodej dřeva

ZO bylo informováno o prodeji zbytku kulatiny z poslední těžby.

g) Zásady zadávání zakázek malého rozsahu
ZO byly předloženy vypracované zásady zadávání zakázek malého rozsahu. Bylo navrženo
tyto zásady schválit.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2016/13.07
ZO návrh schvaluje.
h) Žádost o umístění odchytové klece
Honební společenstvo Železné hory Rušinov podalo žádost o umístění klece na odchyt černé
zvěře v katastru obce Rušinov. Bylo navrženo žádosti vyhovět.
Usnesení č. 7/2016/13.07

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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ZO s návrh schvaluje.
Zasedání ZO ukončeno 13.7.2016 v 19:15 hod.
Zapsal: Čapek Libor

Ověřili: Vodičková Jindřiška
Dostál Josef

Starosta: Pešek Vlastimil
V Rušinově dne:

13.7.2016

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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