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

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov
Datum a čas konání: 7.9.2016 od 17:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(6+1) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Gerstner Zdeněk,
Vidourek Milan, Josef Dostál, Šimon Pavel
Omluveni:
Šimon Pavel – příchod 17:15 hod.
Hosté:
Zuzana Kolářová
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: M. Vidourek, Z. Gerstner
Program jednání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola minulých usnesení
4) Zajištění voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina ve dnech 7. a 8. října 2016
5) Změna čerpání pitné vody ze záložního vrtu
6) Oprava hřbitovní zdi v Modletíně
7) Oprava lesní cesty, finanční dotace na rok 2017
8) Provoz obecní hospody
9) Různé:
a) Oprava cesty v chatové oblasti na Modletíně
b) Umístění dopravního zrcadla
c) Pronájem pozemku
d) Snížení rychlosti v chatách
e) Údržba boudy u hřiště
f) Vzácná lípa na Modletíně
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) – f)
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2016/07.09
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Milan Vidourek, Zdeněk Gerstner

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2016/07.09
ZO hlasováním jmenované schvaluje.
17:15 hod. příchod Pavel Šimon
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) Zajištění voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina ve dnech 7. a 8. října 2016
Starosta ZO informoval o volbách do zastupitelstva Kraje Vysočina. Týkající se oznámení
voleb budou vyvěšeny na úřední desce.
ZO bere na vědomí
5) Změna čerpání pitné vody ze záložního vrtu
ZO bylo informováno o výsledcích rozborů vody z vrtů na Rušinově u hasičské nádrže.
Současně užívaný vrt má po rozboru hodnotu dusičnanů 50 mg.l-₁ a vedlejší 27 mg.l-₁. Jelikož
se hodnota dusičnanů stávajícího vrtu pohybuje na současné limitní hranici, bylo navrženo
provést vyhloubení druhého vrtu a užívat jej jako hlavní. Stávající vrt by sloužil jako záložní.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2016/07.09
ZO s návrhem souhlasí.
6) Oprava hřbitovní zdi na Modletíně
ZO bylo informováno o průběhu opravy hřbitovní zdi na Modletíně.
ZO bere na vědomí
7) Oprava lesní cesty, finanční dotace na rok 2017
ZO bylo informováno o stavu všech dotačních titulů, které naše obec v současnosti realizuje.
ZO bere na vědomí
8) Provoz obecní hospody
Starosta hasičů Pavel Šimon podal jménem SDH výpověď z nájmu obecní hospody, kterou
dočasně provozuje SDH Rušinov. Bylo navrženo vyvěsit oznámení a shánět nového
provozovatele.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2016/07.09
ZO návrh schvaluje.
9) Různé
a) Oprava cesty do chatové oblasti
Chataři vyvolali diskuzi k neuspokojivému stavu a opravě příjezdové cesty v chatové oblasti
na Modletíně. Starosta s místostarostou provedli obhlídku místa. Jedná se o poslední svažující
se úsek o délce cca 230 m, ve kterém je komunikace vymletá od vody. V příštím roce by měly
být vypsány dotační tituly na opravy cest. Bylo navrženo v případě získání dotačního titulu
opravu realizovat.
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Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2016/07.09
ZO návrh schvaluje.
b) Umístění dopravního zrcadla
Jaroslav Rajský požádal obecní úřad o umístění dopravního zrcadla na výjezdu z obecní cesty
u nemovitosti na Hostětinkách čp. 2 (Saifrtovi), kde jsou špatné výhledové poměry při vjezdu
na hlavní silnici zejména od Modletína. Dále Z. Gerstner upozornil na špatné výhledové
poměry na Modletíně při výjezdu na hlavní komunikaci vedle pozemku rodiny Zárubových,
kde je přerostlá vegetace.
Bylo navrženo na výjezdu u Seifrtů umístit stávající zrcadlo od čekárny a na jeho místo
zakoupit a nainstalovat větší. Starosta montáž a nákup projedná s vedoucím Cestmistrovství
Chotěboř Ing. Viktorou. Starosta také projedná se Zárubovými vhodnou úpravu vegetace.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2016/07.09
ZO návrh schvaluje.
c) Pronájem pozemku
Ivan Jankuj požádal o odkoupení nebo pronájem pozemku o rozměru 3 x 21m, který je ve
vlastnictví naší obce a sousedí s jeho parcelou č. 87/36 v katastrálním území Vratkov. Bylo
navrženo žádosti vyhovět a pozemek pronajmout za cenu obvyklou na dobu neurčitou.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2016/07.09.
ZO s návrhem souhlasí.
d) Snížení rychlosti v chatách
ZO projednalo návrh na umístění dopravního značení s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/h.
v chatové oblasti Modletín. Charakter a profil komunikace v požadovaném místě přirozeně
zpomaluje a normálním řidičům nedovoluje jet vyšší rychlostí, než která by ohrožovala
rekreanty a dopravní značení by stejně neřešilo chování nezodpovědných řidičů. Návrh
na umístění požadovaného dopravního značení.
Hlasování: pro: 0 proti: 7 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2016/07.09
ZO návrh neschvaluje.
e) Údržba boudy u hřiště
J. Dostál upozornil na špatný stav dveří u boudy u hřiště a navrhl, že zajistí potřebnou údržbu
a opravu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2016/07.09
ZO návrh schvaluje.
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f) Vzácná lípa na Modletíně
J. Vodičková podala informace k vzácné lípě na Modletíně. Jedná se o lípu zelenou, která
byla dle pamětníků vysazena jako „Strom republiky“ v r. 1918. Připravila také informační
text. Jelikož tato lípa připomíná historii zdejšího kraje, bylo navrženo, aby o ní obec pečovala
jako o svojí památku a byl u ní umístěn informační text.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2016/07.09
ZO návrh schvaluje.
Zasedání ZO ukončeno 7.9.2016 v 18:15 hod.
Zapsal: Čapek Libor

Ověřili: Vidourek Milan
Gerstner Zdeněk

Starosta: Pešek Vlastimil
V Rušinově dne:

13.9.2016

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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