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

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov
Datum a čas konání: 16.11.2017 od 17:00 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan, Šimon
Pavel, Dostál Josef, Jindřiška Vodičková
Hosté:
Kolářová Zuzana
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: Jindřiška Vodičková, Zdeněk Gerstner
1) Zahájení
2) Zvolení ověřovatelů zápisu
3) Kontrola minulých usnesení
4) Návrh rozpočtu na r. 2018
5) Směna pozemků v k.ú. Vratkov
6) Finanční dotace pro obec
7) Příprava besedy s důchodci
8) Smlouva s firmou GEPRO s.r.o.
9) Změna zákona č. 128/2000 a nové nařízení vlády č. 318/2017
10) Různé:
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (Investbau CZ)
b) Veřejnoprávní smlouva s ORP Chotěboř
c) Aktualizace č. 2 Strategického rozvojového dokumentu
d) Žádost o prodej pozemku Marie Bílková
e) Žádost o finanční příspěvek Benediktus
f) Výsledky laboratorních vzorků vody
g) Rozpočtové opatření č. 10
h) EKOKOM – informace o tříděném odpadu
i) Poškozený telekomunikační sloup

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) – i).
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2017/16.11
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Jindřiška Vodičková, Zdeněk Gerstner

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2017/16.11
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) Návrh rozpočtu na rok 2018
a) Návrh rozpočtu obce Rušinov na rok 2018
ZO navrhlo finanční rozpočet obce Rušinov na rok 2018. Návrh bude zveřejněn v zákonem
stanovené lhůtě.
Návrh usnesení č. 3/2017/16.11
ZO schvaluje návrh finančního rozpočtu obce na rok 2018.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
b) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rušinov na roky
2019 - 2020
ZO navrhlo střednědobý výhled rozpočtu obce Rušinov na roky 2019 – 2020. Návrh
střednědobého výhledu obce vychází z aktuálního Strategického plánu obce Rušinov a bude
zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě.
Návrh usnesení č. 4/2017/16.11
ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019 – 2020.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
c) Schvalování rozpočtových opatření
Změny schváleného rozpočtu se provádějí rozpočtovým opatřením, a to na základě § 16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Jedná se o taková opatření, která v daném rozpočtovém období mění závazně
schválené údaje (hodnoty čísel) schváleného rozpočtu na daný rok, které schválilo
zastupitelstvo obce.
Vzhledem k novým povinnostem, které obcím ukládá zákon č. 24/2017 Sb., a kterým se mění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v rámci pružného
hospodaření může zastupitelstvo obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřit starostu obce schvalováním těchto
rozpočtových opatření.
Dále je obec povinna do 30 dnů ode dne schválení rozpočtového opatření dokument zveřejnit
na internetových stránkách a úředních deskách. Ve vazbě na tyto nové povinnosti je obcím
doporučováno schválit svůj rozpočet v co nejužším rozsahu, aby nemuselo být zveřejňováno
tolik dokumentů a nezahlcovaly se tím úřední desky.
V této nové užší podobě je též předkládán Návrh rozpočtu obce Rušinov na rok 2018.
Zastupitelstvo obce nově pověřuje starostu obce, schvalováním rozpočtových opatření
do limitu 500 000 Kč na jednu položku.
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Každé rozpočtové opatření se musí provést před provedením rozpočtově nezajištěného
výdaje, pokud zákon nestanoví jinak.
Návrh usnesení č. 5/2017/16.11
ZO pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, starostu obce Rušinov ke schvalování rozpočtových opatření do limitu
500 000 Kč na jednu položku.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
Návrh usnesení č. 6/2017/16.11
ZO revokuje usnesení č. 31/1 ze dne 20.5.2013 k pověření, starosty obce Rušinov
ke schvalování rozpočtových opatření v limitu 300 000 Kč na jednu položku.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
d) Schválení vnitřní směrnice č. 1/2017: Rozpis rozpočtu a jeho změny
Při sestavování užšího návrhu rozpočtu se nadále bude tvořit Rozpis rozpočtu podle
podrobného členění. Tento Rozpis se však nezveřejňuje ani nepředkládá zastupitelstvu obce
ke schválení, bere ho pouze na vědomí.
Návrh usnesení č. 7/2017/16.11
ZO schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2017. Starosta obce touto vnitřní směrnicí pověřuje
změnami rozpisu rozpočtu správce rozpočtu, tj. účetní obce.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
5) Směna pozemku v k.ú. Vratkov
ZO navrhlo zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 62/6 v k.ú. Vratkov o rozloze 1 022 m2
za část pozemku p.č. 574/4 o rozloze 1 022 m2 v k.ú. Vratkov (směna pozemků u hřbitova).
Záměr bude před projednáním v ZO zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2017/16.11
ZO návrh schvaluje.
6) Finanční dotace pro obce
Na budovu čp. 3 v Rušinově bude z důvodu získání dotace nutno příští rok čerpat úvěr ve výši
1 500 000,- Kč.
Návrh usnesení č. 9/2017/16.11
ZO souhlasí s čerpáním úvěru ve výši 1 500 000,- Kč na budovu čp. 3 v Rušinově.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
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7) Příprava besedy s důchodci
Setkání s důchodci obce Rušinov je připraveno. Proběhne v pátek 24.11.2017 od 15:00 hod.
ZO bere na vědomí.
8) Smlouva s firmou GEPRO
ZO bylo seznámeno se smlouvami s firmou GEPRO s.r.o. Praha týkající se Geoportálu obce
Rušinov a s obsahem plné moci zmocňující firmu GEONOVA s.r.o. Havlíčkův Brod a to
zejména Ing. Martina Jindru.
Návrh usnesení č. 10/2017/16.11
ZO souhlasí s uzavřeným předložených smluv s firmou GEPRO s.r.o. Praha a zplnomocňuje
firmu GEONOVA s.r.o. Havlíčkův Brod a to zejména Ing. Martina Jindru k jednáním
a úkonům (viz plná moc) za účelem zpracování do Geoportálu obce.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO s návrh schvaluje.
9) Změna zákona č. 128/2000 a nové nařízení vlády č. 318/2017
ZO bylo seznámeno se změnou zákona č. 128/2000 Sb. a nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,
které se týkají zejména výše odměn zastupitelů obce.
Návrh usnesení č. 11/2017/16.11
Výše odměn všech zastupitelů obce Rušinov se nemění a zůstává ve výši, kterou ZO schválilo
ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce Rušinov ze dne 5.11.2014.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
10) Různé:
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (Investbau CZ)
Dne 15.11.2017 proběhl kontrolní den rekonstruované lesní cesty a blíží se předání stavby
obci. Starosta dále seznámil ZO se změnami ve smlouvě s firmou Investbau CZ s.r.o.
uvedených v dodatku ke smlouvě č. 1.
Návrh usnesení č. 12/2017/16.11
ZO souhlasí se změnami ve smlouvě s firmou Investbau CZ s.r.o. a schvaluje dodatek ke
smlouvě č. 1.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
b) Nová veřejnoprávní smlouva s ORP Chotěboř
ZO bylo seznámeno s návrhem nové veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti
v oblasti přestupků s městem Chotěboř.
Návrh usnesení č. 13/2017/16.11
ZO schvaluje novou veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti v oblasti
přestupků s městem Chotěboř, která po uzavření nahradí stávající smlouvu ze dne 12.5.2003.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
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c) Aktualizace č. 2 Strategického rozvojového dokumentu
Místostarosta seznámil ZO s vypracovanou Aktualizací č. 2 Strategického rozvojového
dokumentu obce Rušinov.
Návrh usnesení č. 14/2017/16.11
ZO schvaluje Aktualizaci č. 2 Strategického rozvojového dokumentu obce Rušinov.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
d) Žádost o prodej pozemku Marie Bílková
ZO projednalo žádost Marie Bílkové o prodej pozemku p.č. 17/1 v k.ú. Vratkov na Modletíně.
Na pozemek by chtěla umístit mobilní dům k trvalému pobytu a v horní části pozemku
zamýšlí zahradu. Na Modletíně v současné době prodávají některé pozemky soukromí
vlastníci. ZO doporučuje obrátit se na ně a předmětný pozemek neprodávat.
Návrh usnesení č. 15/2017/16.11
ZO nesouhlasí se prodejem pozemku p.č. 17/1 v k.ú Vratkov na Modletíně.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
e) Žádost o finanční příspěvek Benediktus
ZO projednalo žádost o finanční příspěvek Benediktusu z.s. na částečné pokrytí nákladů
Tomáše Čejky na poskytovanou službu podle možností obce.
Návrh usnesení č. 16/2017/16.11
ZO souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 1000,- Kč.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
f) Výsledky laboratorních vzorků vody
ZO bylo seznámeno s výsledky rozborů obecní pitné vody. Všechny sledované hodnoty jsou
v normě.
ZO bere na vědomí
g) Rozpočtové opatření č. 10
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 10, které bylo zveřejněno dle platné
legislativy.
ZO bere na vědomí.
h) EKOKOM – informace o třídění odpadu
ZO bylo seznámeno s informací od firmy EKOKOM o množství odpadu z obalů, které naše
obec vytřídila v období 1.7.2017 – 30.9.2017. Jednalo s celkem o 2,123 t (papír 0,53t, plast
1,093 t, sklo 0,428 t, kovy 0,020 t, nápojový karton 0,052 t) a obec získala celkovou odměnu
ve výši 8 593,- Kč.
ZO bere na vědomí.
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i) Poškozený telekomunikační sloup
Místostarosta byl upozorněn na shnilý dřevěný komunikační sloup proti domu paní
Klepetkové na Nohavici. Vyrozuměl Českou telekomunikační infrastrukturu (CETIN).
Odpovědný pracovník společnosti uvedl, že sloup bude vyměněn do poloviny prosince 2017.
ZO bere na vědomí.
ZO bylo dále seznámeno s dalšími běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO
bylo ukončeno 16.11.2017 v 19:10 hod.
Zapsal: Čapek Libor

Ověřili: Vodičková Jindřiška
Gerstner Zdeněk

Starosta: Pešek Vlastimil
V Rušinově dne: 24.11.2017
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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