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

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce
Rušinov
Datum a čas konání: 6.12.2017 od 16:30 hodin
Místo konání: OÚ Rušinov
Přítomni:
(7) Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Gerstner Zdeněk, Vidourek Milan, Šimon
Pavel, Dostál Josef, Jindřiška Vodičková
Hosté:
Zapisovatel:
Libor Čapek
Ověřovatelé zápisu: Milan Vidourek, Pavel Šimon
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Zvolení ověřovatelů zápisu
Kontrola minulých usnesení
Rozpočet na rok 2018
Rozpočtové opatření
Různé:
a) Předání zrekonstruované cesty
b) Pronájem místnosti
c) Nádoba na rostlinný olej
d) Beseda s důchodci a Mikulášské radovánky – shrnutí
e) Dotace na místní komunikaci

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) – e).
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2017/6.12
ZO schvaluje program jednání.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele: Libor Čapek
ověřovatelé: Pavel Šimon, Milan Vidourek
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2017/6.12
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) Rozpočet na rok 2018
a) Rozpočet obce Rušinov na rok 2018
Návrh na finanční rozpočet obce Rušinov na rok 2018 byl zveřejněn v zákonem stanovené
lhůtě.
Návrh usnesení č. 3/2017/6.12
ZO projednalo a schvaluje finanční rozpočet obce na rok 2018 v nezměněné podobě
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
b) Střednědobý výhled rozpočtu obce Rušinov na roky
2019 - 2020
Návrh střednědobého výhledu obce Rušinov na roky 2019 – 2020 byl zveřejněn v zákonem
stanovené lhůtě.
Návrh usnesení č. 4/2017/6.12
ZO projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2020
v nezměněné podobě.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
c) Rozpis rozpočtu na rok 2018 dle podrobného členění
ZO bere na vědomí.
5) Rozpočtové opatření
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 11, které bylo zveřejněno dle platné
legislativy.
ZO bere na vědomí
6) Různé:
a) Předání zrekonstruované cesty
Starosta informoval ZO, že firma provádějící rekonstrukci lesní cesty dokončila stavební
práce a dílo předala obci. V současné době bude podána žádost o kolaudaci, která by se měla
uskutečnit do konce roku.
ZO bere na vědomí
b) Pronájem místnosti
Lukáš Čapek požádal obec o pronájem místnosti v budově obchodu za účelem užívání jako
zkušebna pro zakládající kapelu.
Návrh usnesení č. 5/2017/6.12
ZO souhlasí s pronájmem místnosti v budově čp. 46 p. Lukášovi Čapkovi za nájemné ve výši
200,- Kč měsíčně.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
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c) Nádoba na rostlinný olej
U obchodu na Rušinově byla umístěna nádoba, do které mohou občané odkládat uzavřené
láhve se zbytky použitého rostlinného oleje (např. po fritování).
ZO bere na vědomí
d) Beseda s důchodci a Mikulášské radovánky shrnutí
Obě akce úspěšně proběhly a starosta učinil poděkování všem, kteří se podíleli na jejich
přípravách a realizaci.
ZO bere na vědomí
e) Dotace na místní komunikaci
ZO prodiskutovalo možnost získání dotace ve výši 1 000 000,- Kč na rekonstrukci místní
komunikace. Jako nejvhodnější se jeví opravit místní komunikaci vedoucí z Nohavice
na Kubátku (dle místního pasportu komunikací č. 26c). Termín podání žádosti je
do 15.1.2018. Součástí je také pořízení fotodokumentace po 25 m, což bude vzhledem k délce
945 m časově a technicky náročné. Musí proběhnout také výběrové řízení na firmu, která
provede rekonstrukci. Ing. Kolářová již zpracovává žádost.
Návrh usnesení č. 6/2017/6.12.
ZO souhlasí s rekonstrukcí místní komunikace č. 26c (Nohavice – Kubátka) a se všemi úkony
souvisejícími se získáním dotace za tímto účelem.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
ZO návrh schvaluje.
ZO bylo dále seznámeno s dalšími běžnými provozními informacemi naší obce. Zasedání ZO
bylo ukončeno 6.12.2017 v 17:10 hod.
Zapsal: Čapek Libor

Ověřili: Šimon Pavel
Vidourek Milan

Starosta: Pešek Vlastimil
V Rušinově dne: 10.12.2017
Vyvěšeno dne: 14.12.2017
Sejmuto dne:

3

