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

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov
Datum a čas konání: 28.7.2017 od 17:00 hodin
Místo konání:OÚ Rušinov
Přítomni:
(6) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan, Šimon
Pavel, Dostál Josef, Jindřiška Vodičková
Omluven:
(1) Pavel Šimon
Zapisovatel: Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: Milan Vidourek, Zdeněk Gerstner
1)Zahájení
2)Zvolení ověřovatelů zápisu
3)Kontrola minulých usnesení
4)Smlouva o finanční dotaci z Kraje Vysočina
5)Znalecký posudek pitné vody
6)Rozpočtové změny
7)Výběr dodavatele na opravu místní komunikace
8)Výročí obce
1) Zahájení
Starosta přivítal přítomné. Shledal zastupitelstvo usnášení schopné a přečetl body programu.
Vyzval ZO k připomínkám a případnému doplnění a schválení programu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2017/28.7
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. 2/2017/28.7
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) Smlouva o finanční dotaci z Kraje Vysočina
ZO byla informováno o schválení finanční dotace z Kraje Vysočina ve výši 120.000,- Kč,
která bude použita na opravu cesty na Modletíně. Peníze by měly být na účet obce připsány
do 30 dní.
ZO bere na vědomí

5) Znalecký posudek pitné vody
ZO bylo seznámeno se znaleckým posudkem pitné vody. Jeho vyhotovení stálo obec 10.000,Kč se závěrem, že zjištěný zvýšený obsah bentazonu v dodávané pitné vodě nepředstavuje
podle současných odborných poznatků riziko známých nepříznivých účinku na zdraví
zásobovaných obyvatel včetně citlivých populačních skupin.
ZO bere na vědomí
6) Rozpočtové změny
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 5 a 6, které bylo zveřejněno dle platné
legislativy.
ZO bere na vědomí
7) Výběr dodavatele na opravu místní komunikace
Nabídku po oslovení zaslaly následující firmy: Stavospol s.r.o Chotěboř s nabídkou 303
038,68 Kč, Ladislav Škaryd Dřevokov Chotěboř s nabídkou 286 840,88 Kč a Zdeněk
Kolouch, Zednické práce Chotěboř za 325 195,17 Kč. ZO se s nabídkami seznámilo a
porovnalo je. Nejlevnější nabídku podal Ladislav Škaryd Dřevokov Chotěboř. Bylo navrženo
vybrat jako dodavatele opravy místní komunikace tuto nabídku.
Usnesení č. 3/2017/28.7
ZO návrh schvaluje.
8) Výročí obce
Přípravy na 620. výročí jsou v závěrečné fázi. Na výzvu se k dopolednímu programu
přihlásilo 112 rodáku + místní obyvatelé. Předpokládá se, že dopoledního programu se
zúčastní cca 150 lidí. Podařilo se i získat sponzorské příspěvky.
ZO bere na vědomí
ZO bylo dále seznámeno s dalšími běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO
bylo ukončeno 28.7.2017 v 18:00 hod.
Zapsal: Čapek Libor

Ověřili: Vidourek Milan
Gerstner Zdeněk

Starosta: Pešek Vlastimil
V Rušinově dne: 26.7.2017
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

2

