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

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov
Datum a čas konání: 16.2.2017 od 17:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(6+1) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan,
Šimon Pavel, Jindřiška Vodičková, Dostál Josef od 17:10 hod.
Omluven:
(1) Josef Dostál do 17:10 hod.
Hosté:
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: J. Vodičková, Z. Gerstner
Program jednání:
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola minulých usnesení
4) Příprava veřejné schůze
5) Těžba dřeva
6) Výběrové řízení na montáž topení do bytu č. 3
7) Nájem hospody čp. 29
8) Různé:
a) Vlhkost v budově čp.3
b) Oplocení pozemků okolo budovy čp. 3
c) Dotace na výročí obce
d) Sněháky na hospodu
e) Problém s dojížděním ze ZŠ Maleč
f) Autobaterie do traktoru
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
program doplnit o body 8 a) - f).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2017/16.2
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Jindřiška Vodičková, Zdeněk Gerstner
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2017/16.2
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) Příprava na veřejnou schůzi
ZO bylo informováno, že v měsíci březen proběhne veřejná schůze. Datum bude po upřesnění
vyvěšen a vyhlášen v místním rozhlase.
ZO bere na vědomí
Příchod Josef Dostál 17:10 hod.
5) Těžba dřeva
ZO bylo seznámeno s průběhem těžby dřeva. Těžba se blíží ke konci. Bylo navrženo, aby se
místní občané mající zájem o suky získané úklidem po těžbě přihlásili do 28.2.2017
na obecním úřadě nebo u p. Gerstnera. Poté budou žádosti vyhodnoceny a dle počtu žadatelů
vytyčeny úseky k úklidu. Nabídka bude vyvěšena a vyhlášena v místním rozhlase.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2017/16.2
ZO návrh schvaluje.
6) Výběrové řízení na montáž topení bytu č. 3
Za účelem montáže topení do bytu č. 3. byly osloveny tři firmy. Z místních řemeslníků
o zakázku neprojevil nikdo zájem. Po získání cenových nabídek bude proveden výběr.
ZO bere na vědomí
7) Nájem hospody čp. 29
Hospodu dočasně provozuje SDH Rušinov a dlouhodobě se nedaří sehnat zájemce
k provozování. Jedná se o celorepublikový problém, kdy se malým obcím nedaří získat
a udržet zájemce o provozování malých obchodů a hospod v souladu s platnými zákonnými
požadavky. Záměr o pronájem nebytových prostor v budově čp. 29 v Rušinově k provozování
pohostinství byl opětovně zveřejněn od 11.1.2017. K datu tohoto zasedání se přihlásil jediný
zájemce – Vlastimil Pešek. Po projednání a prodiskutování žádosti bylo navrženo V. Peškovi
hospodu pronajmout od 1.3.2017 za stejných podmínek jako místní obchod. Sál nebude
předmětem nájmu. Uzavřením smlouvy byl pověřen místostarosta.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 4/2017/16.2
ZO návrh schvaluje.
8) Různé
a) Vlhkost v budově čp. 3
Starosta informoval, že zástupci Mendlovy univerzity v Brně provedli měření vlhkosti
v budově bývalé pošty. Byla zjištěna vlhkost 33% a nabídli instalaci přístroje, který by měl
tuto vlhkost pohlcovat. Po půlročním vyhodnocení by byl přístroj v budově ponechán nebo
odinstalován. Vzhledem k vysoké ceně bylo navrženo věc znovu projednat a případně přístroj
instalovat až po administrativním dokončení převodu budovy na obec.
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Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2017/16.2
ZO návrh schvaluje.
b) Oplocení pozemků okolo budovy čp. 3
Po administrativním dokončení převodu budovy čp. 3 a přilehlých pozemků bylo navrženo
pozemek oplotit. Uživatelé, kteří do současné doby užívali tyto pozemky, budou vyrozuměni
a vyzváni k zajištění vyklizení pozemku.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2017/16.2
ZO návrh schvaluje.
c) Dotace na výročí obce
Obec požádala o dotaci na oslavu 620. výročí založení obce, které proběhne 29.7.2017.
Dotace je poměrně úzce vymezena a neumožňuje obci účelově širší uplatnění. Bylo navrženo
dotaci využít k výrobě praporu a obecního znaku obce. Dotace bude také využita k nákladům
na honorář objednané kapely. Na programu se pracuje. Obec by také ráda vydala informační
brožuru volně navazující na vydaný almanach k 600. výročí obce.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2017/16.2.
ZO návrh schvaluje.
d) Sněháky na hospodu
Na straně přiléhající k silnici může padající sníh ze střechy vážně ohrozit chodce a případně
způsobit škodu na projíždějících vozidlech. Bylo navrženo instalovat sněháky. Výrobu
a montáž zajistí starosta.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2017/16.2
ZO návrh schvaluje.
e) Problém s dojížděním ze ZŠ Maleč
Některé děti z naší obce a Klokočova navštěvující ZŠ Maleč, zejména v pátek po ukončení
výuky, nestíhají ve 12:25 hod. polední autobus a jsou nuceny čekat na další spoj po 15.
hodině. Aby se děti nekontrolovaně nepotulovaly 2 hodiny po Malči, jsou rodiče často nuceni
pro děti individuálně jezdit vlastními vozidly. Bylo navrženo k věci získat více informací,
spojit se se starostkou Klokočova a věc projednat se ZŠ Maleč, případně požádat dopravce
o změnu jízdního řádu.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2017/16.2
ZO návrh schvaluje.
f) Autobaterie do traktoru
V obecním traktoru dosluhuje autobaterie. Bylo navrženo zakoupit novou.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2017/16.2
ZO návrh schvaluje.
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ZO bylo dále seznámeno s běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO bylo
ukončeno 16.2.2017 v 18:10 hod.
Zapsal: Čapek Libor

Ověřili: Vodičková Jindřiška
Gerstner Zdeněk

Starosta: Pešek Vlastimil
V Rušinově dne: 20.2.2017
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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