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Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov 

 
Datum a čas konání: 28.6.2017 od 17:00 hodin 
Místo konání: OÚ Rušinov 
Přítomni: (7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan, Šimon 

Pavel, Dostál Josef, Jindřiška Vodičková 
Zapisovatel:      Libor Čapek 
Ověřovatelé zápisu: Jindřiška Vodičková, Josef Dostál 

1) Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně přezkoumání finančního hospodaření obce 

za rok 2016 
5) Účetní závěrka za rok 2016 
6) Příprava oslav 620 let obce 
7) Smlouva o smlouvě budoucí dětské hřiště 
8) Dokumentace obce k řešení mimořádných událostí a krizových situací 
9) Práce na obecním bytě 
10) Různé: 

a) Zpracování  žádosti o dotaci 
b) Zaměření pozemků 
c) Vzorky vody 
d) Průkazy energetické náročnosti budov 

 
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 10  a) – d). 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2017/28.6 
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. 2/2017/28.6. 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
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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) Závěrečný účet 
ZO předložilo k projednání a schválení závěrečný účet obce Rušinov za rok 2016 včetně 
zprávy o přezkumu hospodaření. Závěrečný účet byl řádně zveřejněn na úředních deskách, 
a to v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Rušinov za rok 2016 a Závěrečný účet, včetně 
zprávy o výsledku přezkumu hospodaření, a to s výhradou viz zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2016. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2017/28.6 
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Rušinov za rok 2016 a Závěrečný účet, včetně 
zprávy o výsledku přezkumu hospodaření, a to s výhradou viz zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2016. 
 

5) Účetní uzávěrka 
ZO předložilo k projednání a schválení účetní závěrku obce Rušinov k 31.12.2016. 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje Účetní závěrku obce Rušinov sestavenou k 31.12.2016 včetně výsledku 
hospodaření. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 15/2017/28.6 
ZO schvaluje Účetní závěrku obce Rušinov sestavenou k 31.12.2016 včetně výsledku 
hospodaření. 
 

6) Příprava oslav 620 let obce 
Přípravy jsou v plném proudu. Probíhá šetření ke kontaktům a pobytům rodáků naší obce, 
kteří v obci již nebydlí z důvodu jejich pozvání. ZO bylo seznámeno s kostrou programu. 
Z organizačních důvodů bude vyžadováno potvrzení účasti do 24.7.2017. Přípravu obědů pro 
rodáky, kteří potvrdí účast provede ZD Maleč. Slavnostní oběd včetně části programu 
proběhne na sále hospody. Cateringové služby v areálu u hřiště zajistí p. Kučera z Chotěboře. 
SDH Rušinov bude zajišťovat výčep. Bude také zapotřebí zorganizovat brigády k úklidu 
obce, přípravě sálu v hospodě a zázemí v areálu u hřiště. Další koordinační schůzka ZO 
proběhne ve středu 12.7.2017 od 17:00 hod. 
Hudební skupina Tandem již zaslala plakáty včetně smlouvy o hudební produkci. ZO bylo 
seznámeno s obsahem smlouvy a bylo navrženo smlouvu uzavřít.  
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2017/28.6 
ZO návrh schvaluje. 
 

7) Smlouva o budoucí kupní smlouvě 
Obec navštívila ředitelka MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. pí. Valehrachová ohledně 
herních prvků a informační tematické tabule, které jsou umístěné v areálu u hřiště a jsou 
součástí první a zatím jediné geologické cyklotrasy na Vysočině. Byly prodiskutovány 
odlišnosti od původních představ. Pí. Valehrachová sdělila, že věc projedná s výrobcem 
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a herní prvky budou upraveny a doplněny. Případně proběhne jejich přemístění na jiné 
vhodnější místo. 
ZO bylo seznámeno s obsahem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude 
uzavřena nejpozději do 30.6.2020, kdy informační tematická tabule a herní prvky obec příjme 
za cenu 47 500,- Kč do svého výlučného vlastnictví. Bylo navrženo smlouvu uzavřít. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2017/28.6 
ZO návrh schvaluje. 
 

8) Dokumentace k řešení mimořádných událostí a krizových situací obce 
Na obci proběhla kontrola příslušníky z ředitelství územního odboru HZS Havlíčkův Brod 
a pracovnicí odboru krizového řízení MěÚ Chotěboř na dodržování krizového zákona 
a předpisů vydaných k jeho provedení. Místostarosta za tímto účelem vypracoval 
Dokumentaci obce Rušinov k řešení mimořádných událostí a krizových situací. Kontroloři 
konstatovali, že dokumentace byla vypracovaná ne velmi vysoké úrovni a obec Rušinov je 
velmi dobře připravena. V rámci kontrolovaných obcí naše obec patří mezi nejlepší. Starosta 
za toto učinil poděkování. 
ZO bylo seznámeno s dokumentací a bylo navrženo její schválení. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2017/28.6 
ZO návrh schvaluje. 
 

9) Práce na obecním bytě 
Vybraná firma provedla v obecním bytě č. 3 pokládku podlahy. Zbývá dokoupit jednoduchou 
kuchyň (s předpokladem ceny do 10.000,- Kč) a vnější úpravy omítky. Byt se bude moci 
zkolaudovat a nabídnout k pronájmu. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

10) Různé 
a) Zpracování žádosti o dotaci 

Ing. David Plíštil, Ph.D, smlouvu, jejíž předmětem je zpracování žádosti o dotaci na opravu 
budovy bývalého obecního úřadu dle podmínek stanovených výzvou vyhlášenou MŽP 
v rámci programu Zelená úsporám v budovách veřejného sektoru. ZO bylo seznámeno 
s obsahem smlouvy a bylo navrženo její schválení. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 7/2017/28.8 
ZO návrh schvaluje. 
 

b) Zaměření pozemků 
V blízké době bude zaměřen pozemek kolem budovy bývalé pošty, aby mohlo být 
vybudováno alespoň částečné oplocení. Zaměření lesních pozemků by bylo velice nákladné 
(okolo 30 tis.,- Kč), proto bude požádán dozor lesa, který má GPS vybavení umožňujíc přesné 
zaměření lesních pozemků. 
 
ZO bere na vědomí. 
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c) Výpověď p. Bělocha 

Pan Běloch požádal o ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů ke dni 30.6.2017. 
Starosta mu vyhověl a výpověď akceptoval. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

d) Vzorky vody 
Po podrobných vzorcích dle nových norem vystoupala na Rušinově nepatrně hodnota 
pesticidu Bentazon, norma je 0,1 µg/l a obec má hodnotu 0,13 µg/l. Vzhledem překročení 
limitní hodnoty si obec musí požádat o zpracování studie zdravotních rizik, na jejíž základě 
vydá orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ) mírnější hygienický limit po dobu 3 let. 
Starosta již zažádal o vypracování MUDr. Havla ze Svitav. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

e) Průkazy energetické náročnosti budov 
Na základě zákonné povinnosti obec nechala vypracovat průkazy energetické náročnosti 
budov. Jedná se o hasičárnu + obecní úřad, hospodu a prodejnu. Vypracování stálo 19 436,- 
Kč. 
 
ZO bere na vědomí. 
  
ZO bylo dále seznámeno s dalšími běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO 
bylo ukončeno 28.6.2017 v 18:15 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Vodičková Jindřiška 
 
                                                                                                            Dostál Josef 
 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 2.7.2017  
 
Vyvěšeno dne:  
          
Sejmuto dne: 


