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

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov
Datum a čas konání: 22.11.2016 od 17:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(6 + 1) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vodičková Jindřiška, Gerstner Zdeněk,
Vidourek Milan, Dostál Josef, od 17:30 hod. Šimon Pavel
Omluven:
(1) do 17:30 hod. Šimon Pavel
Hosté:
(1) Kolářová Zuzana
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: M. Vidourek, Z. Gerstner
Program jednání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola minulých usnesení
4) Finanční rozpočet na rok 2017
5) Různé:
a) Zvýšení poplatku za komunální odpad
b) Žádost o směnu pozemku
c) Smlouva o poskytnutí služeb
d) Plán inventur
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 5 a) – d).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2016/22.11
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. 2/2016/22.11
ZO hlasováním jmenované schvaluje.
3) Kontrola minulých zápisů a usnesení
Byla provedena kontrola minulého zápisu a usneseních.

K bodu 9 c) z 23. zasedání ZO ze dne 7.9.2016 (pronájem obecního pozemku v chatové
oblasti pozemku) – starosta s kontrolním výborem provedl kontrolu a téměř celý obecní
pozemek je neoprávněně zabrán chataři. Věc budou řešit s jednotlivými chataři, až budou
přítomni na místě s předpokladem do května 2017.
ZO bere na vědomí
K bodu 5 ze 24. zasedání ze dne 19.10.2016. Pozemek č. 18/1 v k.ú. Vratkov, na kterém
stojí významná lípa, nepatří státu. Aby obec mohla do ní investovat, bylo navrženo zahájit
jednání s majiteli pozemku o případném převodu nebo odkoupení jeho části cca 20 m2.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2016/22.11
ZO návrh schvaluje.
K bodu 7 ze 24. zasedání ze dne 19.10.20016. ZO bylo informováno, že kulturní akce
„Rozsvícení vánočního stromku“ bude spojena s Mikulášskou besídkou a proběhne v neděli
4.12.2016.
ZO bere na vědomí.
K bodu 10 c) ze 24. zasedání ze dne 19.10.2016. Aby obec mohla požádat o dotaci
na obecní komunikaci, musí mít vypracovanou základní evidenci místních komunikací pasport. Z důvodu velkých finančních nákladů na zpracování jej obec nemá do současné doby
vypracovaný, i když to ukládá zákon o pozemních komunikacích z roku 1997. Buď se
s vypracováním počká na případnou dotační pobídku, nebo se místostarosta pokusí pasport
vypracovat sám, tak jako Strategický rozvojový dokument obce, čímž obec ušetří finanční
prostředky.
ZO bere na vědomí
K bodu 10 d) z 21. zasedání ze dne 23.6.2016 (Obnovení jednání o bezúplatný převod
budovy čp. 3). ZO bylo informováno, že stále jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových. V současné době úřad uvedl, že v případě převodu na obec budou platit stejné
podmínky jako v minulosti, kdy bylo však střetem tehdejšího zájmu obce omezení volného
nakládání s budovou na 20 let a, kdy s nimi obec nesouhlasila. Věc byla opětovně
prodiskutována a bylo navrženo s podmínkami souhlasit a požádat o bezúplatný převod.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2016/22.11
ZO návrh schvaluje.
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu - bez námitek.
17:30 hod. příchod Pavel Šimon
4) Finanční rozpočet na rok 2017
a) ZO navrhlo finanční rozpočet obce na rok 2017. Návrh bude zveřejněn
a tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2

Usnesení č. 4/2016/22.11
ZO schvaluje návrh finančního rozpočtu obce na rok 2017.
b) ZO navrhlo rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020. Návrh bude zveřejněn
a tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2016/22.11
ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2020.
5) Různé
a) Zvýšení poplatku za komunální odpad
Jelikož se zvedly náklady na odvoz odpadu, bylo navrženo zvýšit poplatek za komunální
odpad pro fyzické osoby s pobytem podle čl. 2 odst. 1 písm. a) Obecně závazné vyhlášky
Obce Rušinov č. 3/2013 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů o 100,- Kč a pro děti
do 15 let věku, včetně kalendářního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou, cenu navýšit
na 300,- Kč.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3
Usnesení č. 6 /2016/22.11
ZO návrh schvaluje.
Dále bylo navrženo zvýšit za komunální odpad poplatek poplatníkům dle čl. 2 písm. b)
Obecně závazné vyhlášky Obce Rušinov č. 3/201 o místním poplatku za provoz sytému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
rovněž o 100,- Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2016/22.11
ZO návrh schvaluje
Na základě schválených návrhů v tomto bodě bylo navržen Dodatek č. 1/2016 k obecně
závazné vyhlášce Obce Rušinov č. 3/2013 o místním poplatku za provoz sytému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
který nahrazuje články 4, 6 a 10 uváděné vyhlášky v tomto bodě viz návrh dodatku, který je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2016/22.11
ZO návrh schvaluje.
b) Žádost o směnu pozemku
Zmocněný zástupce Ing. Vlastimila Dražila JUDr. Petra Bílková se obrátila na ZO s žádostí
o projednání a schválení směn pozemku 374/2 ve vlastnictví Obce Rušinov za pozemek
č. 152/2, který je ve vlastnictví Ing. Vlastimila Dražila. Všechny výše jmenovité věci se
nacházejí v k.ú. Vratkov. ZO bylo seznámeno s žádostí a všemi přiloženými dokumenty.
Po projednání bylo navrženo žádost schválit.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
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Usnesení č. 9/2016/22.11
ZO návrh schvaluje.
c) Smlouva o poskytnutí služeb
Firma Libor Černohlávek, IČO 16539184 navrhla obci službu, jejíž předmětem je bezplatná
obsluha sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje od obyvatel ze strany
provozovatele (naší obce), dále zajištění dostatečné frekvence vývozu a manipulace
s odloženým jedlým olejem výhradně rostlinného původu z domácností na dobu neurčitou.
ZO bylo seznáme se smlouvou. Po projednání bylo navrženo smlouvu schválit.
Hlasování: pro: 6 proti: 1 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2016/22.11
ZO návrh schvaluje.
d) Plán inventur
Termín provedení inventarizace 1.12.2016 – 31.1.2017. Byla navržena inventarizační komise
v tomto složení: Předseda Milan Vidourek, členové – celé ZO + hospodářka.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2016/22.11
ZO návrh schvaluje.
ZO bylo dále seznámeno s běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO bylo
ukončeno 22.11.2016 v 19:10 hod.
Zapsal: Čapek Libor

Ověřili: Vidourek Milan
Gerstner Zdeněk

Starosta: Pešek Vlastimil
V Rušinově dne:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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