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Zápis z 35. zasedání zastupitelstva obce 
Rušinov 
 
Datum a čas konání: 19.10.2017 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: Milan Vidourek, Josef Dostál 

1) Zahájení 
2) Zvolení ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola minulých usnesení 
4) Rozpočtové změny 
5) Finanční rozpočet na r. 2018 
6) Finanční dotace pro obec 
7) Příprava besedy s důchodci 
8) Příprava na zimní období 
9) Různé: 

a) Plán inventur 
b) Žádost p. Dražila 
c) Pasport místních komunikací 
d) Rekonstrukce místní komunikace 
e) Technický dozor na cestu 
f) Plán rozvoje sportu 
g) Kontrola OSSZ 

 
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 9  a) –g). 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 1/2017/19.10 
ZO schvaluje program jednání. 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek  
                                  ověřovatelé: Milan Vidourek, Josef Dostál 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 2/2017/19.10 
ZO hlasováním jmenované schvaluje. 
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3) Kontrola minulých zápisů a usnesení 
Byla provedena kontrola minulého zápisu a usnesení.  
 
K bodu 8 a) z 34. zasedání ZO ze dne 6.9.2017 – Nabídka na výměnu střešní krytiny 
 
P. Šimon předložil ZO zaslanou nabídku od fy Blachotrapez v hodnotě 12 142,- Kč. ZO se 
s nabídkou seznámilo. Bylo navrženo nabídku akceptovat a zboží objednat. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/2017/19.10 
ZO s návrhem souhlasí. 
 
K bodu 8 e) z 34. zasedání ZO ze dne 6.9.2017 - Mapová aplikace 
Důkladným prostudováním smlouvy se společností WEBOTIP na mapovou aplikaci Clerio 
a její revidencí byla zjištěna nevýhodná zavazující ustanovení pro naší obec. Dále byly 
průzkumem trhu zjištěny obdobné služby za mnohem nižší cenu. Smlouva byla v zákonem 
stanovené čtrnáctidenní lhůtě od uzavření vypovězena. Byla navržena revokace usnesení 
č. 6/2017/6.9. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 4/2017/19.10 
ZO s návrhem souhlasí. Usnesení č. 6/2017/6.9 bylo revokováno. 
 
Místostarosta vyzval ZO, zda mají nějaké námitky proti předešlému zápisu – bez námitek. 
 

4) Rozpočtové změny 
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 8 a 9, které bylo zveřejněno dle platné 
legislativy. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

5) Finanční rozpočet na r. 2018 
Probíhá příprava finančního rozpočtu na r. 2018. ZO prodiskutovalo návrhy akcí k realizaci. 
Návrh rozpočtu bude předložen o příštím zasedání ZO. 
 
ZO bere na vědomí. 
 

6) Finanční dotace pro obec 
Pro malé obce bude v průběhu října vyhlášena dotační výzva v rámci MMR na obnovu 
místních komunikací. Výše podpory je max. 50% skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů akce. Minimální výše dotace na jednu akci je 100 000,- Kč, maximální 1 000 000,- 
Kč. Dotace by se mohla užít na opravu cesty z Nohavice na Kubátku, případně dle potřeby 
na jiné vybrané komunikace. Bylo navrženo o dotaci se ucházet. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2017/19.10 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

7) Příprava besedy s důchodci 
Beseda s důchodci se uskuteční v pátek 24.11.2017 od 16:00 hod. na sále v hospodě 
na Rušinově. Probíhá příprava. ZO bylo také seznámeno výhledově s kulturními akcemi 
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do konce roku 2017. Mikulášské radovánky a rozsvícení vánočního stromku proběhnou 
v sobotu 2.12.2017. Vánoční koncert je připraven na neděli 10.12.2017. 
 
ZO bere na vědomí. 

8) Příprava na zimní období 
Probíhá příprava na zimní období. Je třeba zajistit úklid trampolíny, fontány a vypuštění vody 
na hřbitově. Zimní údržbu místních komunikací starosta předjednal s panem B. Klepačem ml. 
Do současné doby fa Vacek nevyrobila a nedodala sněháky na hospodu, kde dochází k sesuvu 
sněhu na pozemní komunikaci. Starosta provede urgenci na dodání a instalaci. 
 
ZO bere na vědomí. 

9) Různé 
a) Plán inventur 

ZO byl předložen plán inventur na rok 2017 a zároveň bylo provedeno školení inventarizační 
komise. Předsedou inventarizační komise byl navržen Pavel Šimon a členy komise všichni 
zastupitelé obce včetně hospodářky Ing. Zuzany Kolářové. Dále bylo navrženo schválit plán 
inventur na rok 2017. 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2017/19.10 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

b) Žádost p. Dražila 
Pan Dražil prostřednictvím JUDr. Bílkové požádal o odkoupení některých pozemků v okolí 
jeho domu na Vratkově. Starosta seznámil ZO s jeho záměrem. Po prodiskutování bylo 
navrženo pozemky neprodávat, ale směnit. Starosta povede jednání s JUDr. Bílkovou 
k nalezení kompromisu. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 7/2017/19.10 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

c) Pasport místních komunikací 
ZO bylo předložen pasport komunikací naší obce, který vypracovala firma Geonova s.r.o. 
Havlíčkův Brod. Bylo navrženo pasport schválit. Zároveň bylo navrženo, aby GIS 
(Geografický informační systém) v aplikaci Geoportál Gepro, zpracovala firma Gepro spol. 
s.r.o., jejíž služby zprostředkovává firma Geonova s.r.o. Havlíčkův Brod a uzavřít příslušné 
smlouvy. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 8/2017/19.10 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

d) Rekonstrukce místní komunikace 
Bylo navrženo zrekonstruovat místní komunikaci na Rušinově parc. č. 317/1, č. pasportu 21c 
(od Jindru až po napojení na nově rekonstruovanou lesní cestu k řece). Bylo navrženo vybrat 
firmu Investbau CZ Praha, která předložila nejlepší nabídku. 

 



 
4 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 9/2017/19.10 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

e) Technický dozor na cestu 
ZO bylo seznámeno s příkazní smlouvou uzavřenou s vybranou firmou Projektový ateliér 
Dlabáček s.r.o. Hradec Králové. Předmětem smlouvy je komplexní technický dozor investora 
během akce „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Rušinov“. Zároveň byla ZO předložena smlouva 
o nájmu prostoru sloužícího podnikání s Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o. s trváním 
do 31.12.2017. ZO obě smlouvy vzalo na vědomí. Výhrady nebyly vzneseny. Bylo navrženo 
s jejich obsahem souhlasit. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/2017/19.10 
ZO s návrhem souhlasí. 

 
f) Plán rozvoje sportu 

ZO byl předložen vypracovaným dokumentem „Plán rozvoje sportu obec Rušinov“ Bylo 
navrženo dokument schválit. 
 

Hlasování: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/2017/19.10 
ZO s návrhem souhlasí. 
 

g) Kontrola OSSZ 
V sídle OSSZ Havlíčkův Brod byla provedena kontrola za období 3.4.2017 – 30.6.2017. 
ZO bylo seznámeno s protokolem o kontrole. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 
 
ZO bere na vědomí. 
 
ZO bylo dále seznámeno s dalšími běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO 
bylo ukončeno 19.10.2017 v 19:10 hod. 
 
Zapsal: Čapek Libor        Ověřili: Vidourek Milan 
 
                                                                                                            Dostál Josef 
 
Starosta: Pešek Vlastimil                                                              
 
V Rušinově dne: 24.10.2017 
 
Vyvěšeno dne:  
          
Sejmuto dne: 
 


